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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің ректоры КЕАҚ басқарма 

төрағасы-ректор Карабасова Лаура Шапайқызы 

КІРІСПЕ СӨЗ 

 Құрметті халықаралық ғылыми - тәжірибелік конференция қонақтары, 

профессор-оқытушылар құрамы, білім алушылар! 

 Қазақтың аса көрнекті ағартушы педагогы, жазушы, этнограф, фольклоршы 

Ыбырай Алтынсаринның туғанына 180 жыл толуына байланысты ұйымдастырылып 

отырған бүгінгі конференцияны ашық деп жариялаймын! 

 Бүкіл өмірін ағартушылық-педагогтық қызметке арнаған Ыбырай 

Алтынсаринның мерейтойы Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылдығымен орайлас келіп 

отыр. Баршаңызды егеменді еліміздің осындай елеулі мерекесімен де құттықтаймын! 

 Ы. Алтынсаринның ұшан-теңіз еңбегі қазақ халқының білім көкжиегінің 

кеңеюіне, рухани және мәдени гүлденуіне, экономикалық дамуына игі ықпал етті. 

Ағартушының 180 жылдығына арналған бүгінгі жиында ғалымдар мен педагогтар 

Ыбырай Алтынсарин есімін зор ілтипатпен еске аламыз, өйткені Ақтөбе 

топырағында оның басқан ізі, өлмес педагогикалық мұрасының белгісі қалды. 

 Бүгінде Қазақ Білім академиясы Ыбырай Алтынсаринның есімімен аталады. 

Еліміздегі педагогтар қауымының ең таңдаулы өкілдері жыл сайын Ы.Алтынсарин 

төсбелгімен марапатталады. Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінде 

Ы.Алтынсарин төсбелгісінің иегерлері айтарлықтай екенін зор мақтанышпен айтқым 

келеді. 

 Ыбырай өмір сүрген ХІХ, біз өмір сүріп отырған ХХІ ғасырлар арасындағы 

уақытта еліміздің білім беру саласында ұлы өзгерістер болды, әлі өзгеруде. 

 Бүгінгі конференция тақырыбының өзін «Ы.Алтынсаринның педагогикалық 

мұралары» деп атауымыздың өзі бұрынғы мен жаңаның сабақтастығын іздейтінімізді 

білдіреді. Бүгінгі бас қосуда осы тұрғыда мазмұнды ой-пікірлер ортаға салынады деп 

ойлаймыз. Осы орайда, конференцияның пленарлық мәжілісіне қатысып, өз 

баяндамаларын ұсынып отырған қонақтармен таныстыруға рұқсат етіңіздер: 

1. Каргапольцева Наталья-п.ғ.докторы, профессор,Орынбор мемлекеттік 

университеті, (Ресей Федерациясы) 

2. Адам Жагиелло Русиловски–философия докторы, профессор,        Гданьск 

университеті (Польша) 

3. Майгельдиева Шарбан Мусабековна – п.ғ.докторы, профессор,  Қорқыт ата 

атындағы Қызылорда университеті 

4. Дүйсенбаев Абай Қабақбайұлы – п.ғ.к., доцент, Абай атындағы        ҚазҰПУ 

5. Diana Spulber - University of Genoa, Genoa, Italy Doctor of Philosophy,  Sourav 

Sharma – М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті 

докторанты 

 Құрметті конференцияға қатысушылар! Сіздерге шығармашылық табыс, 

жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін! 
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                     ПЛЕНАРЛЫҚ МӘЖІЛІС БАЯНДАМАЛАРЫ 

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ИБРАЯ АЛТЫНСАРИНА И 

ОРЕНБУРЖЬЕ 

Каргапольцева Наталья Александровна 

доктор педагогических 

наук, профессор Оренбургского 

государственного 

университета, 

Российская Федерация 

 

Развитие системы образования любого государства основывается не 

только на современных тенденциях, мировом опыте развитых стран, но и 

собственном историческом и национальном опыте. Оренбург как форпост 

России на границе Европы и Азии был основан в 1743 году и сыграл в 18 

и вв. особую роль в установлении и укреплении дипломатических, 

торговых, военных, культурных и научных отношений России с народами 

Средней и Центральной Азии. Особо значима просветительская роль 

Оренбурга в распространении грамотности среди приграничного 

населения, приобщении его к российской и европейским культурам, 

создании в приграничных районах системы образовательных учреждений, 

подготовке собственных национальных педагогических кадров. В связи с 

этим, особая роль принадлежит активной деятельности в Тургайской 

области первого казахского педагога-просветителя Ибрая Алтынсарина. 

Русская школа, специально открытая для казахских детей в 

Оренбурге, была организована согласно «Положению об управлении 

Оренбургскими киргизами», принятому в 1844 года. Знаменитый 

просветитель Ибрай Алтынсарин учился в этой открытой в 1850 году 

Оренбургской школе. Она была семилетней и состояла из четырех классов. 

Ибрай – один из ее первых выпускников. Весь выпуск 1857 года был 

распределен для работы в российской административной системе. 

Тогда Оренбургская школа считалась большим достижением в 

решении социальных вопросов детей других национальностей в составе 

Российской империи. 

Это особенно подчеркивали авторы статей того времени. Так, 

Алексей Филиппович ЧЕРНЫШЁВ, родившийся в 1824 г. в семье 

оренбургского мещанина и ставший известным русским художником, 

академиком Императорской Академии художеств (Санкт-Петербург), 

побывал в 1852 году в Оренбургской школе для казахских детей, в которой 

в то время учился Ибрай Алтынсарин. Среди рисунков А.Ф. Чернышева – 

«Пять мудрецов». На нем, по мнению, доктора филологических наук 

Алмасбека Абсадыка, может быть изображен, в числе других учеников, 

юный Ибрай. «Был приятно изумлен...» 
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Статья богато иллюстрирована графикой самого Чернышева. В тексте 

автор описывает расположение Оренбургской школы, историю открытия, 

распорядок дня, меню в столовой, нравы и облик учеников. Вот как 

описывает это сам Алексей Чернышев. 

«В нынешнюю поездку мною в Оренбург, довелось побывать в Школе 

киргизских детей. Я сам оренбургский уроженец. К киргизам (так до 1925 

года называли казахов. – Прим. ред.) и к образу жизни их присмотрелся, и 

потому, естественно, приноровил посещение свое в Школу чуть ли не 

накануне отъезда из Оренбурга. Да и то лишь для того, чтобы не упрекнуть 

себя после за невнимательность к замечательному на собственной родине. 

Но, побывав там раз, я так приятно изумлен был особенностями этого 

заведения, что принялся тотчас же за карандаш, и набросал, для услаждения 

ваших взоров, любезнейшие читатели, два, три эскиза, который видите перед 

собою». 

Художнику понравилась не только организация самой школы, но и то, 

с какой тщательностью подошли организаторы к таким важным вещам, как, 

например, обмундирование. Дети имели несколько комплектов одежды: 

праздничную, летнюю, летне-походную, зимнюю, зимне-классную. Для того 

чтобы показать великолепие одежды, Чернышев отобрал пятерых учеников. 

Вот как он их описал: «И какие славные мальчики эти воспитанники: 

опрятные, благообразные, самодовольные. Они, по врождённой каждому 

азиатцу степенности движений, и теперь кажутся уже проглотившими всю 

человеческую мудрость. Каких же успехов можно ожидать от них после? В 

представляемой здесь группе, снято мною с натуры, вы видите пред собою 

пятерых из этих мудрецов». Исследователи предполагают: был ли среди пяти 

мальчиков на картине Ибрай Алтынсарин? Ведь с первого дня, как его 

приняли в школу, был заметен – подвижный, любознательный, учился 

отлично. Юный ученик уже тогда отличался взрослым подходом к делам. Он 

лично ходатайствовал перед председателем Пограничной комиссии, с 

просьбой оставить в Оренбурге Жетыбая Утемисова, который сопровождал 

его из аула в город. Оставшись в школе на целых семь лет, Утемисов служил 

воспитателем. 

Ибрай был одним из лучших учеников школы, пользовался уважением 

администрации и вполне мог попасть на картину Чернышева. Если на 

картине «Пять мудрецов» есть Ибрай (им мог бы быть крайний слева 

мальчик, судя по рисунку бровейпредполагают исследователи, то, возможно, 

остальные четверо – это Ш. Кулибеков, Н. Мунсызбаев, М. Бахтияров, Ш. 

Кушербаев, которые окончили школу вместе с Алтынсариным и занимали 

впоследствии разные должности. Все они были отличниками и деятельными 

учениками. 

Когда в 1860 году стали открываться новые казахские школы в степи, 

власти отправляют выпускников для осуществления переводческой и 

учительской деятельности. Алтынсарина отправили в Тургай, Кулибекова – в 

Иргиз, Мунсызбаева – в Троицк, Байжанова – в форт Раим на Арале, 

Кунанова – в Перовск (ныне Кызылорда). 1 сентября 1861 года торжественно 
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открылась Троицкая русско-казахская школа. Так начиналась история 

открытия школы в степных просторах Казахстана. 

Говоря об Ибрае Алтынсарине, как зачинателе системы начального 

образования в Казахстане, следует отметить, что его подвижническая 

деятельность начиналась как раз в период подготовки и проведения 

Школьной реформы в России. Даже первая школа в Тургайской области 

была открыта Алтынсариным им в год реформы – 1864. Несомненно, что 

широкое развертывание школьного дела в Российской империи, как и в 

целом, либеральные реформы 1860-1870-х гг. оказали на него влияние. 

Частью этих преобразований были административные реформы. В 1868 г. в 

соответствии с «Временным положением об управлении в степных областях 

Оренбургского и Западно-Сибирского генерал-губернаторства» из бывшей 

«Области оренбургских киргиз» были выделены две области – Уральская и 

Тургайская, управленческие учреждения которой располагались в 

Оренбурге. 

Пример Ибрая Алтынсарина, который оставил службу в Областном 

правлении оренбургских киргиз, где мог бы успешно продвигаться дальше 

по служебной лестнице, и переехал в Оренбургское укрепление (Тургай) для 

организации здесь школьного дела, говорит о его подвижническом служении 

своей Родине, своему народу. 

Деятельность Алтынсарина пришлась на период развития передовой 

педагогической мысли в России, представленной именами К.Д. Ушинского, 

Л.Н. Толстого, Н.А. Корфа и др. Их методы обучения широко 

использовались учителями земских школ, которые значительно продвинули 

вперед начальное образование среди низших слоев населения. Появились 

понятия «народная школа» и «народный учитель». Со временем в 

общественном восприятии эти понятия приобрели высокий нравственно- 

содержательный смысл. 

Народные школы, народные учителя решали широкомасштабную 

задачу просвещения народа на огромных просторах империи. Эта задача в 

качестве общегосударственной была поставлена задолго до революции 1917 

года. Учителя, работавшие в системе начального (народного) образования, с 

гордостью носили неофициальное звание «народный учитель» до конца 

жизни. Народным учителем в Степи называли Алтынсарина, он называл так 

своих коллег-преподавателей. 

Стостраничная первая часть «Киргизской хрестоматии», изданная в 

1879 году Ибраем Алтынсариным в Оренбурге в типографии Евфимовского- 

Мировицкого, сейчас общедоступна в Интернете. Второй части, 

подготовленной учителем десять лет спустя, не суждено было увидеть свет, 

она остается потерянной хрестоматией. 
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В пореформенное время создавались начальные школы нового типа: 

преподавание основывалось на наглядном обучении, объяснительных 

беседах, передаче реальных знаний о природе страны и данного региона, о 

хозяйстве,   быте   и   т.п.   Именно   такой   подход   мы   обнаруживаем   в 

«Хрестоматии» Алтынсарина, составленной по 

образцу «Детского мира» К.Д. Ушинского. 

Интересно заметить, что в его библиотеке, 

которой пользовались учителя, были 

педагогические сочинения Ушинского и 

Толстого, «Начальная школа» барона Корфа, 

«Обзор народно-учебной литературы, 

изданный Вольным экономическим 

обществом», и др. Исследователи называют И. 

Алтынсарина педагогом-новатором, который 

новые приемы в обучении из русской 

педагогики, применил, развивая их, в казахской 

школе. 

Так, например, «звуковой метод» 

обучения грамоте, получивший широкое 

распространение в 1860-1870-х гг., состоял в 

переходе от формального заучивания букв – аз, 

буки, веди и т.д. к умению соотносить их со звуками родной речи. Во главу 

угла ставилось изучение звуков речи и лишь затем – их письменного 

обозначения – букв. Применяя этот дидактический метод, И. Алтынсарин в 

изучении казахскими детьми русского языка выдвигал на первый план 

выработку привычки слушать (слуховое восприятие), уметь услышанное 

правильно произносить, добиваясь правильной артикуляции, и после этого 

переходить к обучению письму. В современной педагогике такую методику 

обучения назвали бы коммуникативно-когнитивным методом. Интересно 

заметить, что и Ахмет Байтурсунов позже, работая над своим алфавитом, 

главное внимание уделит разработке принципов приспособления арабского 

алфавита к звуковой системе казахского языка. В очерке об Алтынсарине, он 

отмечает, что когда в 1873 г. была образована комиссия по созданию 

казахского алфавита, в нее включили двух казахов, “владеющих отлично, в 

полной мере русским языком”, из Уральской области – Ержан Шолаков, а из 

Тургайской – Ибрай Алтынсарин. 

Просветительско-педагогическая деятельность Ибрая Алтынсарина 

осуществлялась в исторический период выделения в 1874 г. из Казанского 

учебного округа - Оренбургского учебного округа, в состав которого вошли 

и области Казахстана – Уральская и Тургайская. Николай Иванович 

Ильминский – русский востоковед, педагог-миссионер, библеист, член- 

корреспондент Академии Наук, замечательный лингвист-переводчик и 

знаток восточных языков. Он работал вместе с В.В. Григорьевым в 

Оренбургской пограничной комиссии, где и познакомился с молодым 
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переводчиком И. Алтынсариным. В 1891 году Н.И. Ильминский напишет 

книгу «Воспоминания об Алтынсарине». 

В 1879 г. приказом попечителя Оренбургского учебного округа Ибрай 

Алтынсарин был назначен исполняющим обязанности инспектора народных 

училищ Тургайской области, а с 1888 г. он займет уже саму должность 

инспектора. На этой должности он оставался до самой смерти в 1889 г. 

Ибрай Алтынсарин ушел из жизни после продолжительной болезни. 

Незадолго до этого, он отмечал в письмах, что несмотря на неважное 

самочувствие, ему предстоит ряд поездок. Во время одной из таких поездок 

сделана эта фотография с соратниками и учениками. Коллеги –учителя 

оставили об Ибрае теплые воспоминания: «Беседы его с нами, учителями,  

были весьма сердечны, и в высшей степени живительно действовали на 

душу, придавая энергию к делу, заставляя полюбить всей душой школу и 

всеми силами отдаться своим обязанностям». 

Преемником Алтынсарина на посту инспектора народных училищ 

Тургайской области стал А.В. Васильев, который опубликовал 

«Исторический опыт образования в Тургайской области», отмечая высокие 

заслуги Ибрая Алтынсарина. В этот период по всей области были открыты 

знаменитые «школы Алтынсарина»: двухклассные 6-летние интернатские 

училища (в уездных городах), одноклассные (3-4-годовые) волостные 

начальные школы, школы для девочек (1887). 

Ибрай Алтынсарин проектировал также профессионально-технические 

и сельскохозяйственные учебные заведения, в 1883 г. стал одним из 

инициаторов открытия учительской школы в Орске, переведенной затем в 

1890г. в Оренбург. Символично, что Киргизская (Казахская)учительская 

школа была размещена в том же здании, где в 1850 году была открыта 

Первая школа для казахских детей. 

Школы Ибрая Алтынсарина выполнили огромную работу по 

ликвидации безграмотности и подготовке профессиональных специалистов и 

национальной интеллигенции. Сейчас в этом здании Оренбурга 

располагается общеобразовательная школа №3, на фасаде которой 

установлена мемориальная доска об Ибрае Алтынсарине. Одна из 

современных исследователей истории образования в Оренбуржье - Тугай 

Татьяна Ивановна, кандидат исторических наук, доцент Оренбургского 

государственного педагогического университета, потомственный 

преподаватель системы высшего образования в Оренбурге, член Союза 

краеведов РФ – много лет занимается изучением судеб национальной и 

русской интеллигенции Оренбургского края. Одна из ее опубликованных 

работ в последнее время «Оренбургский путь Ахмета Байтурсунова». 

В книге проводится историческая реконструкция основных этапов 

биографии казахского просветителя Ахмета Байтурсунова, связанных с 

Оренбургским краем. Обучение, начало педагогической деятельности, 

издание газеты «Казах», просветительские проекты партии «Алаш», работа в 

народном комиссариате просвещения КАССР. Образ А. Байтурсунова 

представлен на фоне важнейших событий в истории Казахстана, в эпицентре 
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которых находился Оренбург. 

Значительное внимание уделяется его предшественникам и соратникам в 

системе образования, поэтому в монографии есть глава «Эпоха просвещения» 

в Тургайской области последней трети XIX – начала XX вв., посвященная 

жизненному пути выдающегогся казахского педагога- просветителя Ибрая 

Алтынсарина. 

Непреходящая ценность педагогического наследия Ибрая Алтынсарина 

подтверждается включением его в курс истории педагогики и образования 

современных студентов педагогических учебных заведений Оренбуржья, а 

также научных исследований магистрантов, аспирантов и докторантов. 

Многолетнее образовательное сотрудничество университетов России и 

Казахстана, в целом национальных систем образования направлено на 

достижение дальнейшего прогрессивного развития наших дружественных 

стран. Это подтверждают и государственные программы развития образования. 

Оренбуржье исторически продолжает служить своеобразным мостом 

дружбы и сотрудничества между Европой и Азией, между Россией и 

Казахстаном 
 

 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Майгельдиева Шарбан Мусабековна 

доктор педагогических наук.,  

профессор Кызылординского университета 

им.Коркыт Ата 

Модернизация системы отечественного образования тесно связана с 

проблемой профессиональной подготовки современного педагога. Ключевое 

значение приобретает их готовность к систематическому профессиональному 

росту, умению эффективно работать в постоянно меняющихся социально-

педагогических условиях, быть профессионалом.  

Это     обеспечивает реализацию стратегической задачи системы 

непрырывного профессионального педагогического образования - 

формирования нового поколения педагогов, владеющих современными 

компетенциями педагогики, психологии, методологии. 

В процессе подготовки современного педагога важно взять за основу 

существующие в психолого-педагогической практике различные теории 

технологического порядка, как: 

1) Чарльза Кули – «Эффект «зеркального отражения» у людей 

представлений о том, как их оценивают другие»; 

2) Эрика Эриксона - «На своем жизненном пути личность проходит 

стадии развития, связанные с преодолением кризисов»; 

3) Жана Пиаже – «Способность мыслить развивается только по мере 

прохождения последовательных стадий, каждая из которых способствует 

овладению новыми познавательными навыками»; 
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4) Лоренса Колберга - «Нравственное развитие личности включает 

несколько последовательных стадий, предполагающих развитие 

познавательной способности и понимания чувств других людей». 

Наша конференция посвящена 180-летию великого педагога- 

просветителя Ыбраю Алтынсарину. Отметим созвучие идей великого 

педагога Ы.Алтынсарина с современностью. Так, в его методических 

указаниях, книгах, письмах мы наблюдаем это созвучие, все его 

методические рекомендации могут быть принятыми безоговорочно и в наше 

время. Мы используем развивающее обучение, учимся проводиьт уроки с 

применением таксономии Блума, используем интерактивные, 

личностноориентированные, коммуникативные и другие технологии, 

сущность которых были отмечены нашим великим просветителем 

Ы.Алтынсариным: 

 «Мое постоянное стремление клонилось к тому, чтобы непременно 

быть полезным человеком, а теперь мысль, что достигаю этого- 

утешение..» 

 "... Стараюсь всеми силами, чтобы подействовать еще на их 

(учеников) нравственность,…» 

 «Учитель – совесть детей.» 

 «Учительская должность есть не служба, а богом данное.» 

 «Учителем может работать далеко не каждый и душа должна быть 

щедрее у педагога, и ответственности больше и профессионализм - 

достаточно высокий» 

 Он учил «прежде, чем воспитывать людей, воспитай себя» 

• Главная обяханность учителя – как учить, а учащихся – как 

учиться. 

Безусловно, эти психолого-педагогические теории, методические идеи 

Ыбрая Алтынсарина как золотое педагогическое наследие актуальны и 

сегодня, однако нам сегодня необходимо построить образовательный 

процесс в соответствии с современными трендами образования. 

Какие же тренды доминируют сейчас и будут доминировать в сфере 

образования в будущем, на что стоит обратить внимание и чего ожидать в 

ближайшие месяцы и годы в школах, колледжах и вузах? Первое, на что 

необходимо обратить внимание, это то, что современные образовательные 

тренды ищут всё новые пути и способы заинтересовать учащихся в процессе.  

Если раньше было достаточно использовать новые технологии, то сейчас ими 

не удивить. Поэтому всё больше рождается идей, где роли ученика и учителя  

изменяются, преображаются, а иногда даже и меняются. Таких современных 

трендов, на которые необходимо обратить внимание, в сегодняшней науке 

немало. Кратко обозначим сущность наиболее доминирующих в 

образовательной сфере. 

Тренд или принцип Lifelong Learning   или Обучение всю жизнь 

уже многие века известен всем: ещё в начале нашей эры Луций Анней 

Сенека выдал золотую цитату, актуальную и по сей день: «Век живи – век 

учись тому, как следует жизнь», которая к 21 веку сократилась до «Век 
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живи – век учись», но суть осталась той же: учиться нужно всегда, всегда 

нужно расти и развиваться, ведь стагнация ничем не лучше деградации. В 

настоящее время в ХХ1 веке непрерывное обучение стало невероятно 

популярным, люди осознали важность саморазвития (одна из причин – 

постоянная конкуренция на работе, в личной жизни и т.д.). Информационный 

поток окружает нас 24/7/365, новости, события, новые открытия: всё это 

обновляется с невероятной скоростью, роботы и искусственный интеллект 

начинают заменять людей. Старые знания устарели, именно поэтому так 

важно обучаться всегда, обучаться везде и ни на секунду не останавливаться 

в своём развитии. 

Следующий тренд или принцип – это Цифровизация образования. 

Она происходит уже довольно долго, но лишь в последние годы она набрала 

масштабный ход, особенно в период роста пандемии все образовательные 

учреждения смогли перестроиться на дистанционную систему обучения. Ещё 

5 лет назад подобное даже не могли бы представить. Цифровизация – это 

внедрение современных технологий в ту или иную сферу жизни человека, в 

данный момент речь идёт об образовании. 

Ещё одна из причин тотальной цифровизации системы высшего 

образования – это общий рост числа студентов. Население Земли растёт, 

количество студентов неминуемо увеличивается и вузы не всегда могут 

позволить себе обучать всех желающих очно, поэтому продолжается рост 

курсов в интернете от конкретного вуза. Доступ к глобальной паутине 

Интернет сегодня есть в каждом доме. Отсюда вытекает следующий 

принцип – это деятельность на просторах Интернета неимоверного 

количества онлайн-курсов, школ и др. Это глобальное изменение в системе 

образования вытекает из двух предыдущих и считается одним из 

современных трендов развития образования, так как массовые открытые 

онлайн-курсы - MOOK эффективно справляются с двумя задачами, как: 

 доступ к актуальным образовательным данным для максимального 

количества людей; 

 сделать образовательный процесс более открытым, интерактивным и 

интересным. 

Одну из вышеуказанных задач массовых открытых онлайн-курсов 

считаем актуальной, так как она (задача) связана с развитием особенностей 

современного тренда как геймификация образования. Геймификация – это 

внедрение в образовательный процесс элементов игр и развлечений, 

способствующих школьникам и студентам в процессе обучения развивать 

креативное и адаптивное мышление, совершенствуя свои soft skills, без 

которых невозможно выживать в современном мире. Через игровой процесс 

обучаться легче. Игры и развлечения являются на сегодня неотъемлемой 

частью образовательного процесса, что даже появился специальный термин в 

английском языке, образованный от слияния слов «обучение» и 

«развлечение» – Edutainment. 

Данный принцип геймификации очень тесно должен быть связан со 

следующим существующим трендом в образовании как «Дополненная и 
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виртуальная реальность». Технологии VR (Virtual reality) и AR 

(Аugmented reality) эффективно используются в образовании, при 

правильном подходе они позволяют учителю и ученику погрузиться в 

процесс гораздо глубже, сделать его более объёмным, уникальным и 

увлекательным. Виртуальная и дополненная реальность повышают границы 

восприятия образовательной информации, нагляднее и обширнее оценить 

различные моменты, особенности, факты изучаемого материала. В целом,  

правильное применение методов и приемов технологий VR и AR 

способствует тому, что теория и практика становятся одним целым, 

Важным принципом\   трендом   в   сфере   образования   является 

«Активная работа над проектами». Если раньше студенты тратили 

большую часть своего времени на выполнение домашних заданий, а также на 

лекциях с семинарами, то теперь все меняется. Все чаще студентам даются 

групповые задания или проекты, потому что они ближе к реалиям, которые 

ждут студентов во взрослой жизни, а не работы на лекциях и семинарах. В то 

же время это приводит к повышению личной ответственности и пониманию 

своей роли в самостоятельной работе. Так как в процессе работы над 

проектом студенты получают реальный опыт, который может помочь им в 

будущей работе, а также учатся мыслить критически и развивают навыки 

работы в коллективе, отрабатывают навыки и знания на практике. Активная 

работа над проектами содействует лучшему и полному усвоению 

информации, позволяет сохранить мотивацию к учебе даже по прошествии 

времени, и самое главное – освобождает преподавателя от лишней и 

бесполезной работы. 

Одним из важных подходов в эффективной организации 

образовательного процесса, считаем, - это активное использование 

инноваций в обучении. В соответствии с этим утверждением укажем на 

важность и значимость такого тренда в образовании как использование 

принципов адаптивного обучения. Долгие годы преподаватели не хотели 

сдавать свои позиции, требовали, чтобы студенты подстраивались под них, а 

с развитием искусственного интеллекта AI (Artificial Intelligence) это стало 

реальным, преподаватели поняли, что не студенты должны подстраиваться 

под них, а наоборот – педагоги под обучающихся. Используя принципы 

адаптивности и искусственный интеллект реально подстроить 

образовательный процесс под каждого обучащегося в отдельности, 

применяя в полной мере его сильные стороны, и подтягивая слабые. Однако 

на сегодня адаптивные программы не достигли пика своего развития, в 

ближайщие годы надо бы обратить внимание как ученых, так и практиков на 

развитие данного тренда в образовательных учреждениях. 

1. Безусловно, нужно обратить внимание и вхождение новых 

трендов или принципов в сферу образования, как Интегральный подход, 

Методология Agile и Scrum, Нейротехнологии и Big Data. Интегральный 

подход в образовании и в жизни предполагает междисциплинарное обучение. 

Если университет ставит задачу обеспечения качественного уровня 

подготовки квалифицированных и высококвалифицированных



13 

 

востребованных кадров, то стоит подумать о развитии междисциплинарных 

навыков, которые позволят изучить предмет с разных сторон. 

В настоящее время вузы всё активнее внедряют в свою 

образовательную программу эджайл (Agile) методологии и скрам-подходы 

(Scrum). В узком понимании Agile – это собирательное слово для большого 

количества «гибких» подходов, которые применяются при создании и 

разработке продуктов программного обеспечения. В более широком, Agile – 

определенный склад мышления и особенности, которыми характеризуются 

все эти подходы. И если обращаться к более широкому подходу, то можно 

прийти к идее, что Agile можно реализовать не только в IT-сфере, но и в 

сфере образования. Scrum принято считать за фреймворк, каркас, основу, 

структуру Agile-подхода. В вузе учебная программа рассчитана на 

семестр. Scrum позволяет прибегнуть к принципам спринтерства, 

разбивать общую цель на множество маленьких, затем ставить задачи и 

выполнять в короткие сроки (1-2 недели). Получение результатов в 

короткие сроки, а также быстрая рефлексия позволяют руководителю 

проекта быстро реагировать на проблемы и решать их вместе с командой,  

применяя методы адаптивного обучения. В эджайл-методологии важнее 

всего люди и их взаимодействие, поэтому весь процесс строится на работе в 

команде, индивидуальность не решит задачи без помощи своих коллег. 

Группы набирают по 6-8 человек, один из них становится лидером, как 

правило самый активный, затем распределяются задачи между всеми 

элементами коллектива, обговариваются сроки выполнения. Это позволяет 

им не только активнее включаться в процесс обучения, но также повысить 

коммуникацию и научиться взаимопомощи. Помимо командной работы при 

применении метода Agile мы наблюдаем творческий или игровой подход в 

организации учебного процесса. Умение творчески и в игровом ключе 

обыграть поставленные задачи, чтобы их было интересно выполнять, – это 

один из важных элементов данной методологии. Как известно, если есть 

какая-то цель или какой-то конечный приз или высокая оценка деятельности 

команды и его участников за достижение результата, тогда и учиться 

становится легче. Также участники могут использовать мозговые штурмы,  

придумывать креативные идеи и нестандартные методы решения задач, 

превращая процесс учёбы в игру. Использование методологии Agile и Scrum 

способствует организации постоянного диалога с целью улучшения 

результатов обучения. Если же в традиционном образовании преподаватель 

проверяет знания студента или ученика по результатам самостоятельной 

работы или итогового тестирования, то в Agile-практике происходят 

обсуждения результата и процесса после прохождения каждого спринта. Это 

позволяет увидеть недочеты в своей работы, скорректировать какие-либо 

аспекты или понять, как можно было бы справиться лучше, эффективнее. 

Поэтому здесь вместо внешней оценки, в частности – преподавателя, 

важную роль играет внутренняя оценка работы scrum-команды. 

Преподаватель теперь просит студентов оценить свою команду, тем самым 

способствует учащимся развивать такой навык, как давать адекватную 
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обратную связь и ответственно подходить к проектам. Преподаватель играет 

совершенно другую роль. В классическом стиле образования преподаватель 

занимает практически центральную, контролирующую роль, всё должно 

быть так, как этого хочет он, педагог находится в центре и руководит всеми 

процессами. В эджайл-варианте всё иначе, преподаватель становится скрам- 

мастером, который лишь помогает, корректирует, но не полноценно 

руководит процессом. Он выступает скорее помощником и советчиком, а не 

руководителем, и поэтому перед ним ставятся другие задачи, как делать всё, 

чтобы вовлечь каждого студента в образовательный процесс, поддерживать 

мотивацию, не давая ей затеряться, а также создавать, режиссировать и 

направлять уникальные и интерактивные проекты, учить не чему-то 

конкретному, а мышлению. 

2. Развитие нейротехнологий и значимость Big Data в современном 

мире, думаем, в ближайшие годы охватят и образовательную сферу жизни 

человека. Нейротехнологии будут использованы для грамотной интеграции 

информации в образовательный процесс, чтобы удерживать внимание 

студентов как можно дольше. Big Data обрабатывает килотонны информации 

для того, чтобы анализировать всё, и делать на основе собранной 

информации выводы с целью улучшения образовательного процесса. 

3. В соответствии с развивающимися трендами в образовании 

необходимо проводить научно-образовательную деятельность вуза. 

Как сделать так, чтобы студент как будущий специалист 

соответствовал современным реалиям времени, был готов решать не только 

новые профессиональные задачи, но и жизненные? 

Разрешите обозначить основные подходы к решению заданных 

вопросов. 

1. Одним из первых подходов к решению вышепоставленной задачи, 

считаем, - это активное использование инноваций в обучении. Так как 

инновации, с одной стороны, изменяют методы работы учителя, 

взаимоотношения преподавателя и студента, а с другой стороны, инновации 

изменяют мышление учителя, они становятся философией практической 

деятельности как преподавателей, так и студентов. Только преподаватель, 

владеющий инновационной культурой, может приобщить к ней своего 

студента. В связи с этим, в университетах нужно создать инновационную 

образовательную среду. 

2. Отсюда вытекает, что процесс подготовки педагога в таком формате 

будет идти еще эффективнее и результативнее, если научить студента – 

будущего педагога/специалиста пониманию сущности психологии успеха, 

основ индивидуальных и социальных достижений личности в определенной 

деятельности, принципов вершинного (акмеологического) развития и 

предпосылок формирования качеств лидера, то есть владеть 

акмеологическими знаниями. Личность должна уметь проявлять себя 

самостоятельно, полагаясь главным образом на собственные силы, а также 

уметь самореализовываться и достигать вершин успеха. В связи с этим 

сегодня в высшей школе назрела необходимость создания психолого- 
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акмеологической службы, способствующей формированию акмеологической 

культуры у будущего педагога. Создаваемые в вузах лаборатории по STEM 

EDUCATION будут способствовать реализации вышеуказанной задачи. 

3. В настоящее время должна быть поставлена задача – это прежде 

всего, стремление улучшить качество обучения и его результатов 

(performance improvement). Мы много говорим о методике обучения, об 

усвоении знаний, но должен быть заметен и результат, эффект, отдача от 

образования. В рамках высшего образования студенты учатся добиваться 

практического результата. И здесь не последнюю роль играет качество 

методов преподавания, которые в современных реалиях приходят в 

образование из самых разных областей науки. Конструктивистский подход 

предполагающий      междисциплинарное      обучение, использование 

методологии Agile и Scrum, нейротехнологий и возможностей Big Data, 

подразумевает, прежде всего, актуализацию обучения, то есть преподавание 

должно ориентироваться на уже имеющиеся у студентов знания и навыки, и 

ставить перед ними сложные задачи, чтобы развивать профессиональные 

навыки, которые понадобятся им не только в дальнейшей профессиональной 

деятельности, а и в самостоятельной жизни. 

Здесь в этом направлении суждений хотелось бы обратить ваше 

внимание на следующее. На наш взгляд, сущность педагогики университета 

завтрашнего дня, в перспективе должна заключаться во взаимосвязи 

метапознания студентов и их дальнейшего трудоустройства. Владение 

метакогнитивной компетентностью студенту - будущему специалисту (не 

только педагогу) позволит стать профессионально пригодным. С точки 

зрения работодателей это - крайне важная детерминанта. Здесь мы исходим 

из мнения известного ученого Питера Найта, который считает, что 

профессиональная пригодность – «это не наличие работы, а способность её 

сохранить». Безусловно, с этих позиций идея о педагогике метапознания 

требует от нас, преподавателей вузов, образовательную деятельность строить 

таким образом, чтобы стремление учиться, познавать - было продиктовано 

внутренней мотивацией студента, а ещё лучше, чтобы это стало стилем его 

жизни. В условиях нового вызова как цифровизации образования и 

формирования цифровой культуры меняется роль вузовского преподавателя, 

он организует интерактивное образовательное взаимодействие 

«преподаватель–студент» в виртуальной образовательной среде 

университета и внедряет в учебный процесс поэтапно усложняющиеся 

задачи, требующие активизации креативно-ценностного механизма 

формирования информационной компетентности будущих педагогов. В 

формировании такого порядка компетентности у будущих педагогов 

включение метакогнитивных процессов, регулирующих познавательную 

деятельность индивида, является важным шагом. 

4. Успешное развитие трендов в образовании, основанных на 

конструктивистских теориях обучения, требует от современного педагога- 

выпускника университета широкого использования информационно- 

коммуникационных технологий в преподавании и обучении. Так как сегодня 
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поступают новые технологические вызовы, никто не знает, какими они будут 

завтра. Новые цифровые ценности, убеждения и представления до недавнего 

времени формировались у достаточно узкой прослойки профессионалов, но 

пандемия как кризис, если можно так сказать, насильно втащил очень многих в 

шестой технологический уклад. Думаем, в будущем обозначится образовательная 

услуга преподавателя как услуга навигатора по информационным и 

технологическим ресурсам, услуга по фокусированию внимания обучаемого при 

навигации по исследуемому учебному материалу. Уже об этом надо думать сейчас. 

Потому что цифровое общество – это реалия сегодняшнего времени. По мнению 

американского писателя и популяризатора технологий обучения и просвещения 

Марка Пренски, придумавшего понятие Digital Natives (от англ. цифровые 

аборигены) и описавшего уникальные характеристики этой когорты людей, 

утверждается, что для сегодняшних студентов как цифровых аборигенов, по своей 

природе предназначенных для работы с новыми носителями информации и 

средствами коммуникации, «старые» носители и методы, используемые в 

преподавании и обучении, больше не работают. Каждый из них имеет особый 

стиль обучения. Каждый из них способен осуществлять максимальный контроль 

над своей траекторией обучения. 

Поэтому актуальным является подготовка педагога, который достаточно 

смог бы обеспечить программы обучения через Интернет, через использование 

имеющихся в Интернете социальных сетей, платформ. Блоги, Wiki, подкасты, 

социальные закладки и даже Youtube — все это можно и нужно использовать в 

обучении, особенно в условиях цифровизации и развития киберпространства. В 

связи с этим необходимо в этом направлении обновить     ОП     будущих     

педагогов,     внедрить     элективные     курсы 

«Киберпедагогика», «Педагогический дизайн цифровой образовательной 

среды», «Педагогическая анимация», а включение в ОП таких дисциплин, как      

«Педагогическая      аксиология»,      «Педагогика      метапознания», 

«Экологическая педагогика», «Экологическая психология», «Музейная 

педагогика», «Музыкальная педагогика», будет полезным для будущих педагогов, 

т.к. они способствуют формированию новых взглядов на общечеловеческие 

ценности добра, мира и любви к родине, ближнему, окружающей природе, 

красоте. 

4. Таким образом, в заключении отметим, что осуществление 

целенаправленной подготовки будущего педагога с учетом вышеназванных 

современных трендов в образовании является одним из основных приоритетов 

главной миссии университета – обеспечения качественного уровня подготовки 

квалифицированных и высококвалифицированных кадров, способных реализовать 

личностный и профессиональный потенциал для развития общества на основе 

интеграции образования и науки, генерации и трансферта новых знаний и 

технологий. 
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ҚАҒИДАЛАР НЕГІЗІНДЕ ДАМЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

 Adam Jagiello-Rusilowski  

University of Gdansk, PhD in Educational Psychology 

 Иманчиев Ж.Е. 

Қ.Жұбанов атындағы АӨУ, PhD  

 

Елбасы өзінің «Бес институционалдық реформасын жүзеге асырудың 100 қадамы» 

атты ұлт жоспарында 77-қадамында экономиканың алты негізгі саласы үшін  он 

алдыңғы колледж  бен он жоғары оқу орнында білікті кадрларды әзірлеу, кейіннен бұл 

тәжірибені еліміздің басқа оқу орындарына тарату, 78 қадамында Назарбаев 

Университеті тәжірибесін ескере отырып,  ЖОО-ларын халықаралық тәжірибеге 

сәйкес трансформациялау, 79 қадамында білім беру жүйесінде дярланатын кадрлардың 

бәсекелестік қабілетін арттыру және білім беру секторының экспорттық әлеуетін 

көтеру туралы жоспар құрған екен. 

Oсыған орай, кәсіби әрекетте табыс биігіне жетуді мақсат ететін тұлғаны дамыту, 

бәсекеге қабілетті сапалы адам капиталын құруды қамтамасыз ету Қазақстан 

Республикасының заманауи көпдеңгейлі білім беру жүйесі алдындағы аса жауапты 

міндеттер болып табылады.  Соның ішінде «Қазақстан Республикасының 2015 жылға 

дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасында» маңызды мақсаттар қойылған. Бұл 

тұжырымдамада жоғары білім берудің мақсаты – жылдам өзгеріп отыратын 

жағдайларда алынған терең білімнің, кәсіби дағдылардың негізінде еркін бағдарлай 

білуге, өзін-өзі іске асыруға, өзін-өзі дамытуға және өз бетінше дұрыс, адамгершілік 

тұрғысынан жауапты шешімдер қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру. Бұл 

мақсатта алға қойылған міндеттер: магистранттардың сапалы білім алуы, оқытушының 

біліктілігі мен педагогикалық шеберлігінің ұдайы арттырылуы. Сонымен, қазіргі таңда 

білім беру жүйесінде магистранттардың кәсіби мәнді сапаларын дамыту өзекті мәселе 

болып табылады. 

Магистранттардың кәсіби мәнді сапаларын дамытудың мәселесін қарастыра 

отырып, заманауи магистранттар – ересек адамдардың санатына кіретін кәсіби 

бағытталған адамдар, оқу және кәсіби іс-әрекетті қос істеуші, кәсіби тәжірибесі бар, 

кәсіби құзыреттіліктің байытуына және дамуына қызығушылық танытатын  ерекше 

білім алушылар [2, б. 5].  

Магистранттардың кәсіби дайындығында М. Ноулздің андрагогикалық 

қағидаларын ескеру қажет [3, б. 158]:  

1. Адам есейгенде, оның сана-сезімі тәуелді тұлғадан өзін өзі бағдарлаған тұлға 

бағытында дамиды.  

2. Ересек адам оқытудың аса қымбат көзі болып есептелетін мол тәжірибе 

жинайды.  

3. Ересек адамның оқуға дайындығы оның әлеуметтік рөлдерді орындаған 

кезіндегі даму міндеттерімен байланысты.  

4. Адам есейген сайын «уақыт келешегі» («time perspective») білімдердің болашақ 

қолдануынан оларды тез арада пайдалануына қарай бағытында өзгереді .   

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=9042763580788845091
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5. Ересек адамдардың сыртқымен салыстырғанда ішкі келісілгендік оқу түрткісі 

басым болады.  

М. Ноулздің андрагогикалық қағидалары ересек адамдардың білім алу негіздеріне  

арналған көптеген еңбектерде қолданған (соның ішінде - Кукуев А.И.,  Белянцева В.Б., 

Михелькевич В.Н., Овчинников Л.П.  және т.б.).  

Андрогогикалық қағидаларды ескере отырып, біздің ойымызша, 

магистранттардың кәсіби дайындық үдерісі келесі сапқа тұрғызылуы керек: 

 Өз бетімен білім алу бастапқылығында; 

 Оқытушылар және білім алушылардың бірлескен іс-әрекетінде;  

 Білім алуышының кәсіби тәжірибесіне сүйену негізінде; 

 Білім алудың даралау қағидасы бойынша  [4, б.56].  

Магистрант магистрлік дайындық субъектісі ретінде белгілі кәсіби құзыреті, 

тәжірибесі, орнатылған көзқарасы бар тұлға; магистрлік білімді не үшін қажеттілігін 

жие түсінеді, кәсіби дайындық үдерісіне ұғынып қатысады;  кәсіби іс-әрекетте алған 

білімдерді, ептіліктерді, тәжірибені қолдануға қызығушылықпен қарайды.  Білім алу 

үдерісіне қатысып, ересек адам онда белсенді позиция алуға ұмтылады, оның 

тәжірибесі басқа адамдарға қажет болатындай білім ұйымдастыруын қалайды. 

Магистранттың шешімдерінің өз бетімен және жауапты қабылдауы магистранттарды 

білім алу үдерісінде өз бетімен білім алу іс-әрекетіне жақындатады. Ересек адамның 

дербестігі оқытудың мазмұнын, ұйымдастыру түрін, оқудың мерзімін және жағдайын 

таңдауға мүмкіндік бере отырып, кәсіби дайындықта оның белсенді қатысуын 

қамтамасыз етеді [5, б.35]. Магистранттардың кәсіби және өмірлік тәжірибесіне 

сүйенуі оқытудың үлкен уәждемесі болады және базалық дайындықтан соң оқу және 

жұмыс қатары ауысып келетін өмір бойы білім алу жүйесіне кіруге мүмкіндік 

туғызады.  

Магистратурадағы кәсіби дайындық процесі білім алушының өмірлік 

тәжірибесінің өзектендіруіне, білім алу мақсатында оның даралық-психологиялық 

әлеуетіне негізделген. Тәжірибе оқытудың алғы ресурстары ретінде қолданады. Одан 

басқа, құзыретті меңгеру олар келтірілген пәндерден (модулдерден) тыс білімдерді 

қолдану тәжірибесісіз мүмкін емес [6, б.214]. 

Андрагогикалық қағидаларды қолдана отырып, магистранттардың кәсіби мәнді 

сапаларын дамытудың әдістемесін әзірледік. Әдістеме бағдарлама, практикум, 

психологиялық тренингтер кешенінен тұрады. Әдістемені сипаттайық. 

 «Сәттілігің өз қолында» атты кәсіби мәнді сапаларды дамыту бағдарламасының 

жалпы модулі күрделілігі әр түрлі деңгейдегі алғы дағдыларды меңгеру бойынша бес 

модулден тұрады:  

     Бағдарлама мақсаты – өзінің және өзгелерді,  топтағы процестерді тану сферасын 

кеңейту арқылы тұлғаның өсуі.    

Бұл бағдарламалардан тыс көптеген тренингтер де дайындалды. 

Тренингтер болашақ іс әрекет үшін кәсіби мәнді тұлғаралық қарым қатынасты 

дамыту, және ептілікті қалыптастыруға арналған зертхана секілді, әсіресе «адам-адам» 

жүйесінде. Топ қатысушылары тұлғараралық әрекеттесу стилдерін зерттеуіне және 

кері байланыс беретін топтың басқа мүшелерімен тәжірибе жасауына болады. 

Күрделілігі әр түрлі деңгейдегі тренингтік топтардағы коммуникативтік ептіліктер 

қатарына  тәртіпті сипаттау, сезімдер коммуникациясы, белсенді тыңдау, кері 
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байланыс және конфронтация жатады [7, б.358].  

    Бәсекеге қабілеттілікті арттыру шеңберінде  түлек тұлғасына «еңбек нарығының» 

талаптары және жұмысқа сәтті тұру үшін тұлғаның қажетті сапаларын және қасиеттері  

туралы ақпарат беру мақсатында «Мансап технологиясы» семинары өткізіледі.   

Жұмыс іздеген кезде, маман ретінде жаңа жағдайларға адаптацияланғанда, түлек 

қандай қиыншылықтармен кездесетінің білу керек, мансап құру, өзін өзі туралы қалай 

ақпарат беру керек екені туралы хабардар болу қажет. «Мансап технологиясы» 

бағдарламасының негізгі міндеттері:  

-студенттердің тұлғалық сапаларын және қасиеттерін арттыру, тұлғаның даралығын 

шығару; 

- позитивті «Мен» концепциясын және өз өзіне сенімділігін қалыптастыру және бекіту; 

- оқыту уәждемесін арттыру; 

- студенттердің кәсіби мәнді сапаларын дамыту; 

- жауапкершілікті тәрбиелеу; 

- кәсіби дағдыларды меңгеру және маман ретінде даму; 

- өз кәсіби болашағын жобалау ептіліктерін дамыту, өмірлік және кәсіби өсу 

сатыларын, кәсіби мансапты  жоспарлау, 

- көзқарасты, пікірлерін, идеалдарын әрі қарай өмірде өз бетімен тұлғалық және кәсіби 

мәселелерді шешу үшін қалыптастыру [8, б.204].  

 Бүкіл бағдарлама төрт блоктан тұрады, әрқайсысы өзбеттіліктің жоғары 

деңгейінде, басқа сатылардан тәуелсіз мәселелерді шешуге бағытталған, басқаша 

айтқанда, парциалды. Студент өзінің қалауы бойынша бүкіл бағдарламада емес, кейбір 

блоктарында ғана немесе біреуіне қатысуына болады [9, б.38].  

 

Кесте 1. «Мансап технологиясы» практикумы 

Атауы Міндеттер Әрекеттесу түрі 

Блок 1. 

 Мансаптың басталуы: 

таңдаған мамандық 

бойынша бірінші жұмысты 

қалай табуға және кіруге 

болады  

-Кәсіптің, мамандықтың 

таңдауының басты қағидаларын 

ұстануды үйрету, 

- Тәжірибеде кәсіби 

бейімділіктерді, жалпы және 

арнайы қабілеттерді бағалау 

әдістерін қолдануды үйрету,  

- кәсіптер әлемінде тұлғалық 

сәйкестендіруді табуды үйрету, 

- Қазіргі еңбек нарығының 

құрылымы және қызмет істеуімен 

таныстыру 

 

-Әңгімелер 

- Тренингтер( түрі): 

-іскерлік ойындар;  

-коммуникативті 

амалдардың 

меңгеруінің желістік-

рөлдік түрі; 

-өздік диагностика;  

-жобалық 

әдістемелер;  

-жаңа адамдармен 

қызықты танысулар;  

-жеке мүмкіндіктердің 

және ептіліктердің 

ғажайып ашылуы 

 

Блок 2. 

Жеке реклама: өз туралы 

-кәсіби жоспарды жүзеге асыру 

үшін қандай мамандарға жолығу 

-Әңгімелер 

- Тренингтер( түрі): 
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ақпаратты қалай дұрыс 

дайындау және келтіру 

керек. 

туралы ақпарат беру, 

-Өзін өзі тану және өзін өзі 

жетілдіру үшін меңгерілген 

әдістерді пайдалануды үйрету, 

-Әлеуетті жұмыс берушімен жеке 

презентациялауға және 

сұхбаттасуға дайындалу 

технологиясын үйрету, 

-Этикет нормаларын және іскерлік 

қарымқатынас хаттамасын 

пайдалану механизмінің, олардың  

жасампаз және технологиялық 

рөлінің маңызын ашу  

-Іскерлік этикетке эәне хаттамаға 

адамдардың қатынасын 

психологиялық түрге, ұлттық 

мәдениетке қатысты үйрету  

-іскерлік ойындар;  

-коммуникативті 

амалдардың 

меңгеруінің желістік-

рөлдік түрі; 

-өздік диагностика;  

-жобалық 

әдістемелер;  

-жаңа адамдармен 

қызықты танысулар;  

-жеке мүмкіндіктердің 

және ептіліктердің 

ғажайып ашылуы 

 

  Блок 3. 

Келісімшарт: жұмыс 

жағдайларын келісу және 

еңбек келісім шартына 

отыру  

-Бос орындар жәрменкесінде, оқу 

орындарында, БАҚ, интернетте  

керекті өзекті ақпарат іздеуге 

көмектесу  

-Жұмыс берушімен 

сұхбаттасқан кезде 

тестілеуге дайындалу  

Блок 4. 

Тұлғалық және кәсіби 

сапаларды жеке 

презентациялау тренингі  

-Шығармашылық ойды, 

фантазияны, өзін-өзі бағалау 

қабілеттерді; 

-іскерлік қарым-қатынас 

мақсатында этикет нормаларымен 

және ережелерімен таныстыру. 

-Жеке презентациялау 

мектебі; 

- Тұлғалық және 

кәсіби сапаларды жеке 

презентациялау 

тренингі 

 

«Мансап технологиясы» бағдарламасы бойынша бүкіл сабақтар дәстүрлі семинар 

тренинг ретінде өтеді, сонымен келесілердің орын алмасуы болады: проблемалық 

материалды келтіру, оны талқылау және әр түрлі тренингтік іс-шаралар ретінде осы 

материалды бекіту [10, б.38]. 

Сонымен, магистранттардың кәсіби мәнді сапаларын дамыту андрогогикалық 

қағидаларды ескере отырып, эффективті өтеді. «Сәттілігің өз қолында» атты 

бағдарлама және «Мансап технологиясы» практикумы әдістемелердің тиімділігі, 

қалыптастырушы эксперимент нәтижелерімен дәлелденеді [11, б.7].  
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННІҢ АҒАРТУШЫЛЫҚ 

МҰРАЛАРЫ 

 

Дүйсенбаев Абай Қабақбайұлы 

Педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 
 

Қазақ халқының тарихи тұлғалары мен ойшылдарының мұраларындағы 

«тәлім-тәрбие, әдептілік, имандылық» туралы зерделеу мәселелері 

ғасырлардан ғасырларға ұласып келе жатқан ұлы мақсат-мұраттардың 

ішіндегі ең негізгілерінің бірі болып саналады. Ал қазіргі таңда сол бір 

ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан халықтық тәрбиенің мақсаты – 

ұлттық рух, азаматтық парыз, Отан алдындағы борыш, елдік пен бірлік 

ұстанымдары болып табылады. Демек, мұндай тағылымдық өнегелердің дені 

қазақ ойшылдары мен қоғам қайраткерлерінің мұраларындағы жастарды 

адамгешілікке, ізгілікке, әдептілікке, отансүйгіштікке тәрбиелеудегі ұлттық 

идеяларымен байланысты. Мұндай өнегелік идеяларды біз: «Ел тарихын 

әйгілі тұлғалар арқылы зерделеу – қазақтың таным-түсінігінде ертеден 

қалыптасқан үрдіс. Қазақтың қария сөздерінде, яғни шежірелік зердесінде 

тарих ұдайы жеке тұлғалардың өмір дерегі арқылы танылып отырады. 

Қоғамның саяси-әлеуметтік, мәдени-рухани ахуалы ұдайы жеке тұлғалар 

болмысы арқылы көрініс табады. Содан болу керек, қазақтың дәстүрлі 

философиялық пайымдауында өмірді өзгертуден бұрын, алдымен адам 

санасын шыңдауға көбірек мән беріледі. Дәл сол сияқты шежірелік дәстүрде 

қоғам дамуның жалпы ахуалынан бұрын, алдымен адам туралы мағлұмат 

беру басты нысана болып отырады» деген дәстүрге сәйкестендіреміз [1, 3-б.]. 

Ықылым   заманнан  бері адамгершілік тәрбие беру әрбір   дәуірдің 

заманауи қажеттіліктерінен, қоғамдық даму заңдылықтарынан қалыптасқан. 

Қоғам – барынша тұрақты болғанмен, әрбір кезең үшін белгілі бір мақсат 

қояды, оны шешуге ұмтылады, сәйкесінше келесі дәуірге жаңа ұмтылыстар 

түзеді. Яғни ол тәрбие  қағидалары  мәңгі,   тылсым болғандықтан, 

халқымыздың «өткені-қазіргісі-болашағы» үшін құрылатындықтан, ұлттық 

тәрбие қағидаларын жеке мақсаттардан жоғары қоятындықтан, әлеуметтік 

ерекшелік  өкілдерінің бәрін қамтитындықтан  барынша  асқақ болып 

табылады. Халықтың тағылымдары – мәңгі сақталуы мен насихатталуы және 

мойындалуы үшін қажетті педагогикалық шарт болмақ. Сондықтан ұлттық 

тәрбие өздігінен оқшау, абстрактылы, ешкімге қатыссыз көзқарастар тізбегі 

емес, халқымен бірге шынайы өмір сүретін, олардың таным-түйсігі мен 

өмірлік  қағидаларының,   болашақ көзқарастарының  жалпы негіздерін 

құрайды. 

Алтынсарин Ыбырай (Ибраһим) (1841-1889) – қазақтың көрнекті 

ағартушы-педагогы, жазушы, этнограф. Ы.Алтынсарин қазақтың 

ағартушылық тарихында және ұлттық мектебінің қалыптасуында терең із 

қалдырды. Ол 1841 жылы қазіргі Қостанай облысының аумағында дүниеге 

келген. Әкесінен ерте айырылған ол атасының – белгілі би және старшын 



23 

 

Балқожа Жаңбыршиннің қолында тәрбиеленді. Ыбырай бала кезінен бастап 

білімге және өз бетінше оқып білуге бейім екенін байқатты. Ол қазақ-орыс 

қатынасының қалыптасуына және орыс-қазақ мектептерінің ашылуына 

жағдай жасап, балалардың өнер-білім үйренуіне ықпал жасады. 

Орынбор орыс-қазақ мектебі 1850 жылы ашылады да, оған қабылданған 

отыз қазақ баласының бірі – тоғыз жасар Ыбырай болады. Ыбырай мектепте 

сабақты ынта қойып оқиды, 1857 жылы оқуын «өте жақсы» деген бағамен 

бітіріп шығып, 1859 жылдың тамызына дейін өзінің туған елінде тілмаштық 

қызмет атқарады. Қалада оқып, қазақ даласына беймәлім жаңалықтардан 

хабардар болып, ой-өрісі кеңейген зерделі бозбаланың екі жылдай елде 

болуы – қазақ қоғамының жағдайын тереңірек түсініп, жаңаша сезінуіне, 

өзіндік ойға келуіне мүмкіндік береді. 1859 жылы Ыбырай Алтынсарин 

атасының жақсы танысы, сыйлас кісісі – Орынбордағы Шекаралық 

комиссияның төрағасы, шығыстанушы белгілі ғалым, профессор 

В.В.Григорьевпен жақын танысады. Ол Ыбырайға қамқорлықпен қарап, оған 

өзінің бай кітапханасын еркін пайдалануына жағдай жасайды. Ыбырай 

Григорьевтің кітапханасынан орыс жазушыларының шығармаларын, орыс 

және дүние жүзі ағартушы-педагогтерінің еңбектерін, ұлы адамдардың өмірі 

жайындағы кітаптарды алып, бас алмай оқыған. Мерзімдік басылымдарды 

оқып тұрған. Өз бетімен көп ізденіп, білім қорын молайта келе, Ыбырай 

өзінің алдына тілмаш болуды емес, туған халқына пайдалырақ басқа бір 

қызмет істеуді мақсат етіп қояды. Оның ынтасы ағартушылыққа ауады. 

1860 жылы Жайықтың шығысындағы қазақтар үшін төрт бастауыш 

мектеп ашылған кезде, Ыбырай өзі сұранып, Торғай мектебіне мұғалім 

болуға рұқсат алып, сонда келеді. Бірақ мектеп бірден ашыла қоймайды. Бұл 

аралықта, Ыбырай ел ішінде мектептің пайдасын түсіндіріп, біраз баланы өз 

үйінде оқытады. Торғай мектебі 1864 жылы ғана ашылады. «Осы жылы 

қаңтардың 8-і күні көптен күткен ісім орнына келіп, мектеп ашылды. Оған 14 

қазақ баласы кірді. Бәрі де жақсы, есті балалар. Мен балаларды оқытуға 

қойға шапқан аш қасқырдай қызу кірістім», – дейді [1, 254 б.]. 

Ыбырай мектептегі сабақ пен тәрбие жұмысын сол кездегі орыс 

мектептері үлгісінде құрады. Сабақты қазақ және орыс тілінде жүргізе 

отырып, ол балаларға орыс тілін үйретуге, пән негіздерінен білім беруге 

тырысады. Тәрбие жұмысын адамгершілігі мол, жаңа ұрпақ тәрбиелеп 

шығаруға бейімдейді. Ыбырай мәдениет пен білім жолына халқының өте 

ынталы екенін жақсы ұғады. Бұл оны жігерлендіре түседі. «Қазақтар мені 

құшағын жая қарсы алды. Мектепке балаларын беруге ынталы адамдар 

толып жатыр», – деп жазды [2, 254 б.]. 

Ыбырайдың ағартушылық, демократтық көзқарастары осылайша 

қалыптасып, дамыды. Қоғамдық әділетсіздік пен адам бойындағы ұнамсыз 

мінездерге қарсы күресу үшін, ол ел ішінде білім, өнер тарату ісін кеңейте 

беру керек деп ұғады. Сол ниетпен бар күш-жігерін мектеп ісіне, бала оқыту 

жүйесін жақсартуға жұмсайды. 

1876 жылы Ыбырай Петербург, Қазан қалаларына барады. Орыстың 

ағартушылық жүйесін, орыс ағартушы дарының еңбектерін зерттейді. Қазақ 
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тілінде оқу құралдарын жасауды ойлайды. 1879 жылы Ыбырай Торғай 

облысы мектептерінің инспекторы қызметіне тағайындалады. Бұл оның 

ағартушылық қызметінің кең өріс алуына жол ашады. Ол еуропалық үлгідегі 

мектептер ашу ісімен шұғылданады. 

1879-1883 жылдар аралығында Торғай облысының төрт уезінде (Торғай, 

Ырғыз, Троицк, Ақтөбе) жаңа мектептер ашады. 1883 жылы Торғай 

қаласында қолөнер мектебі ашылды. Ол қазақ даласындағы техникалық білім 

беретін тұңғыш оқу орны болды. Ыбырай қазақ қыздарын оқыту ісіне ерекше 

көңіл бөледі. 

1887 жылы Ырғызда қыздар мектебін ұйымдастыруы – оның 

ағартушылық аса зор еңбегі. Қазақ даласында мектептер санының артуына  

байланысты Ыбырай мұғалімдер даярлайтын мектеп ашуды қолға алды. 1881 

жылы Омбы қаласында тұңғыш мұғалімдер мектебі ашылды. Ыбырай 

мектептер ашу ісімен ғана шектеліп қалмады. Ол сол мектептердегі тәлім- 

тәрбие, оқу жұмысына айрықша мән берді. Оқу-тәрбие ісін жаңа бағытта 

ұйымдастырды. Бұл ретте ол мұғалімнің атқаратын ролін жоғары бағалады. 

«Халық мектептері үшін ең керектісі – мұғалім, – деп жазды ол. Тамаша 

жақсы педагогика құралдары да, ең жақсы үкімет бұйрықтары да, әбден 

мұқият түрде жүргізілетін инспектор бақылауы да мұғалімге тең келе 

алмайды», - деп келтіреді. 

Ыбырай туған халқын ерекше сүйді, оның болашағына зор сеніммен 

қарады. Сондықтан халық ағарту ісін айрықша шабытпен жүргізді. 1883 

жылы Торғай облысының әскери губернаторына жолдаған баяндамасында 

ол: «Қазақтарға – осы дарынды, ақыл-есі мол халыққа – кешікпей рухани 

және қоғамдық даму жолына түсетін дұрыс бағыт беру – қалай дегенмен де 

аса қажет болып отыр», – деп жазды. Осы жолда Ыбырай көп қиыншылықтар 

да кездестірді. Ел ішіндегі ескішілдік, парақорлық пен өсек-аяң оның жанын 

күйзелтті. Заман осылай болған соң, амалын тауып, мүмкіндігі бар жерде 

қазақ халқының елдігін бұзып, болашағын бүлдіріп жатқан жауыздыққа 

қарсы күресе беру керек деп санады. Мәдениетті де талантты педагог- 

жазушы әрі мінезге бай, адамгершілік, жолдастық қасиеті мол Ыбырай орыс 

зиялыларының арасында мейлінше беделді, сыйлы болған. Оқулық жасау 

жолында оқулыққа Ыбырай мектепте қазақ балаларына білім мен тәрбие 

берудің басты құралы деп қарайды. Ол балаларға ана тілін таза және 

ұқыптылықпен үйретеді, шағын көркем шығармалар арқылы оларды жақсы 

мінез-құлыққа баулуды көздейді. Ыбырай балаларды мазмұны олардың 

білімін көтеретін, тақырыбы оларды қызықтыратын кітаптарды... қазақтың өз 

тілінде... басып шығару керек деп білді. Өзі 1876 жылдан бастап «Қазақ 

хрестоматиясын» жазуға кірісіп, оны 1879 жылы Орынборда бастырып 

шығарды. «Бұл кітапты кұрастырғанда мен, – деп жазды. Ыбырай 

хрестоматиясының алғы сөзінде, – біріншіден, осы біздің ана тілімізде 

тұңғыш шыққалы отырған жалғыз кітаптың орыс-қазақ мектептерінде 

тәрбиеленіп жүрген қазақ балаларына оқу кітабы бола алу жағын көздедім» 

деген болатын [3, 254 б.]. 

«Кел, балалар оқылық», «Қазақ хрестоматиясы», «Мұсылмандық 
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тұтқасы» т.б. балаларға арналған өлеңдер мен шағын әңгіме-новеллалар және 

оқу құралдарын құрастырды. Олардың бірқатарын өзі жазды, біразын халық 

педагогикасы үлгілерінен жинақтаған. Әдістемелік еңбектерінде қазақтың 

халық әдебиетінің үлгілерін де іріктеп кіргізді. 

Бүкіл өмірін қазақ балаларын оқытуға арнаған. Ыбырайдың әдеби 

туындылары балалар дүниесіне өте жақын. Сондықтан да ол қазақ балалар 

әдебиетінің атасы деп танылған. Сол мақсатпен алғаш рет балаларға арнап  

мектеп ашып, оқулық жазған. Ағартушы оқулықты жазудағы мақсатын 

хрестоматияның алғы сөзінде: «Бұл кітапты құрастырғанда мен, біріншіден,  

осы біздің ана тілімізде тұңғыш рет шыққалы отырған жалғыз кітаптың 

орыс-қазақ мектептерінде тәрбиеленіп жүрген қазақ балаларына оқу кітабы 

бола алу жағын, сонымен қатар, жалпы халықтың оқуына жарайтын кітап 

бола алу жағын көздедім…» - деп тұжырымдаған. Өйткені хрестоматияға 

Ыбырай өзінің педагогтық мақсатына лайықтай жазған тәрбиелік мәні 

жоғары көптеген шағын әңгімелерін, өлеңдері мен ауыз әдебиеті үлгілерін, 

сондай – ақ, орыс педагогтері мен айтулы орыс қаламгерлерінен аударған 

шығармаларды енгізген болатын. Оның шығармалары мұғалімдер 

даярлайтын оқу орындарында кең көлемде оқытылады. Мектеп 

оқулықтарына енгізілген. Ұстаздың балалар мен қарым-қатынасы туралы: 

«Балалармен қысқа, байсалды, ашуланбай сөйлесу, әрбір пәнді бар пейілмен 

және қарапайым тілмен, екі ұшты мағыналы сөздерcіз, әрі қатесіз 

терминдерді араластырмай түсіндіру керек» [4, 113 б.]. 

Ы.Алтынсариннің «Жомарт» шығармасындағы бүгінгі жастарға еңбек 

тәрбиесінің мәні туралы айтқан өнегелері: «Атымтай жомарт өзі есепсіз бай 

бола тұрып, күн сайын бір мезгіл үстіне ескі-құсқы киім киіп, отын кесіп, шөп тасып, 

жұмыс қылады екен. Бір күні өзінің жақын таныстары сұраған екен: 

 Жомарт, Құдай берген дәулетіңіз бар, ақша, тамақ, жалаңашқа киім, 

үйсіздерге үй болдыңыз. Сөйтіп тұрып, өз басыңызды кемшілікке салып, жете алмаған 

жарлыша отын кесіп, шөп тасығаныңыздың мәнісі не? – депті. 

Жомарт айтты дейді: 

 Төрт түрлі себеп бар: әуелгісі, әдемі ат, асыл киім, асқан сәулетті өнебойы 

әдет етсең, көңілге желік кіргізеді, сол желіккен көңілмен, өзімнен терезі төмен 

бейшаралардан жиреніп, көз салмай, кем-кетікке жәрдем беруді ұмытырамын ба? – деп 

қорқамын. Екіншісі, бар бола тұрып, мен жұмыс қылсам, мұның кемшілік емес екенін 

біліп, кейінгілер ғибрат алсын деймін. Үшіншісі, күн сайын өз бейнетіммен тапқан бір-

екі пұлға нан сатып алып жесем де, бойыма сол тамақ болып тарайды, еңбекпен 

табылған дәмнің тәттілігі, сіңімділігі болады екен. Төртіншісі, Құдай-тағаламның 

берген дәулетін өзімсініп, тиісті орындарына жаратпай, көбісін өзім ішіп-жеп, өзім 

тұтынсам, мал берген Иесіне күнәлі болармын деп қорқамын», - дейді. Шын мәнінде 

осы әңгіме мазмұнында қаншама тәрбиелік өнегелерді сиғызып, қарапайым тіл мен 

жеткізе білген [5, 116-117 бб.]. 

Ойымызды жинақтай келе, Ы.Алтынсарин қазақтың ағартушылық тарихында 

және ұлттық мектебінің қалыптасуында терең із қалдырған ағартушы, кемегер және 

ұлттың болашағын ойлаған ғұлама деп білеміз. Көптеген зерттеушілер 

Ы.Алтынсаринді «Қазақ дидактикасының негізін салушы» деп сипаттаса, біз оның 
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тәрбиелік өнегелерінің этнопедагогикалық мәніне тоқталдық. Демек, ағартушы 

тұлғаның қазақ этнопедагогикасының қалыптасуына өзіндік үлесін қосқан педагог деп 

білеміз. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
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240 б. 
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Алматы: «Білім» баспасы, 2003. – 112 б. 
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Ы.АЛТЫНСАРИН ЖӘНЕ ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ДӘСТҮРЛІ 

ТӘРБИЕ МӘДЕНИЕТІ 

 

Бахтиярова Гульшат Рахметжановна 

педагогика ғылымдарының кандидаты, Қ. Жұбанов 

атындағы Ақтөбе өңірлік университеті  
 

Қазіргі уақыт ағымында әр мемлекеттің білім беру жүйесі үшін жан- жақты 

қалыптасу үстіндегі жас ұрпаққа ұлт мәдениетінің өзіндік ерекшелігін 

түсіндіру, өз халқының рухани құндылықтары мен байлығын мақсатты, 

кешенді меңгерту педагогика тарихындағы өткен тәжірибені терең зерделеп,  

зерттемейінше мүмкін емес. Өткендегі педагогикалық мұраға деген 

қызығушылықтың тұрақты өсуі ұлттық мәдениет кеңістігін объективті 

зерттеудегі қарама-қайшылықтардың (теория мен тәжірибеде) шешім 

табуынан туындайды. Бұл педагогикалық ғылымдар саласындағы ерекше 

ғылыми-практикалық маңызы бар мәселелер мен тарихи тұлғалар, көрнекті 

педагогтардың отандық ғылымның (педагогиканың) дамуына қосқан 

үлестерін тұжырымдамалық тұрғыдан талдап, түсінуге байланысты екені 

заңдылық. 

Демек бүгінгі отандық педагогика ғылымы өз дамуында білім мен 

тәрбие беруді әлемдік деңгейге сәйкестендіріп, дамытуда этномәдени 

құндылықтарға мойын бұру қажеттілігін көрсетіп отыр. Осы орайда, 

еліміздің төл тарихындағы өткен ХІХ ғасыр соңы мен ХХ ғасырдың бас 

кезеңіндегі қазақ қоғамының қалыптасып, дамуында айрықша орын алатын 

зиялы қауым өкілдерінің озық идеяларын ғылыми-педагогикалық, 

этнопедагогикалық тұрғыдан талдап, зерделеу көкейкесті мәселенің бірі 

деуге болады. 

Қайсыбір тарихи кезеңде болмасын әрбір ұлт өз ұрпағын тәрбиелеуде 

ғасырлар бойы қалыптасқан тәлім-тәрбие тәжірибесін басшылыққа алып, 

дәстүр жалғастығы заңдылықтарына сай дамытуы тиіс. 

Бүгінде қазақ қоғамы үшін тарихи санаға қозғау салған ерекше рухани 

құбылыстың бірі – осы ағымдағы жылы ұлт ұстазы, ағартушы Ыбырай 

Алтынсаринның 180 жылдығының республика көлемінде атап өтілуі. Бүгінгі 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінде педагогика факультеті 

ұжымының ұйымдастыруымен «Ыбырай Алтынсаринның педагогикалық 

мұралары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 

жұмысының бастау алуының өзі осындай игі істердің бірі. 

Бүгінгі ғылымда Ы.Алтынсариннің шығармашылығы мен қызметіне 

қатысты бірқатар зерттеулер орындалған. Бұл бағыттағы алғашқы тәжірибе 

орыс педагогы, шығыстанушы, миссионер Н.И.Ильминский зерттеулерінен 

бастау алады (1891ж.) [1]. Өткен кеңестік дәуірде Ы.Алтынсариннің 

педагогикалық мұралары бірқатар ғылыми зерттеулердің объектісіне 

айналып, оның шығармашылығына терең, жан-жақты зерттеулер жүргізілді. 
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Бұл орайда Ы. Алтынсариннің ағартушылық, педагогикалық және 

психологиялық идеяларын ғылым тарихында түрлі кезеңдерде Б.Сүлейменов, 

Т.Тәжібаев, Қ.Бержанов, Қ. Жарықбаев, С.Қалиев, А. Сембаев, Г. 

Храпченков және т. б. танымал отандық педагогтар қарастырып, өз 

зертеулерін арнады. 

Ал ағартушының педагогикалық қызметі мен шығармашылығының 

түрлі аспектілерін елімізге танымал ғалымдар: С. Ұзақбаева, С. Қалиев, И.  

Халитова, А.Табылдиев, Қ.Бөлеев, Г.Бахтиярова, А. Саренова және т. б. 

зерттеп, тұжырымдауға талпынды. 

Кейінгі ұрпағына арнаған сөзінің басын: 

Бір Аллаға сыйынып, 

Кел, балалар оқылық. 

Оқығанды көңілге 

Ықыласпен тоқылық! - 

деп бастап, әр қазақ баласын білім алуға шақырған ұлағатты ұстаздың туған 

халқы Ұлы дала педагогикасында ағартушылық озық идеяларымен есімі 

танымал тұлға, ұлт ұстазы, белгілі қоғам қайраткері, этнограф ғалым 

Ыбырай Алтынсарин (1841-1889) екенін әлемдік педагогика алдында 

мақтанышпен айтады. 

Ұлы дала өкілі қазақ халқының дәстүрлі педагогикалық мәдениетінде 

бірқатар жаңа реформалар жасалған ерекше тарихи кезең – ХІХ ғасырдың 

соңы мен ХХ ғасырдың бас кезеңінде Қазақстандағы озық педагогикалық ой 

иелерінің қатарында ағартушыларымыз: Ш.Уәлиханұлы, Ы.Алтынсарин, 

А.Құнанбайұлы және т.б. болды. Әсіресе, қазақ даласында мектеп ісі (оқу- 

ағарту) мен алдыңғы қатарлы педагогикалық идеяны дамытушы ағартушы- 

педагог, әрі ақын, балалар жазушысы Ы.Алтынсарин есімі мен еңбегін 

айрықша айтуға болады. 

Ұлы Қазақ даласының дәстүрлі тәрбие мәдениетінің қайталанбас 

тұлғасы – Ыбырай Алтынсарин деп мақтанышпен айтуға толық негіз бар. 

Өйткені Ыбырай Алтынсарин шығармалары мен қазақтардың дәстүрлі 

тәрбие мәдениеті туралы сөз етсек, ағартушы еңбегінен, туған халқының 

педагогикалық мәдениетінің озық үлгілері мен ғасырлар бойы қалыптасқан 

тәрбиенің заңдылықтарын, қағидаларын олардың ұлы педагогтың 

идеяларымен табиғи сабақтастығын айқын көруге болады. 

Ыбырай отандық педагогика ғылымы тарихында алғашқылардың бірі 

болып мектеп пен тәрбиенің өз халқының тұрмысына, этникалық ұлттық 

ерекшелігіне сәйкес жүзеге асу идеясын берік ұстанды. Ол: 

«Балаларымыздың білім алуы жөнінде біздер, өздеріміз, балаларымыздың 

жақын туысқандары қамқоршы болуымыз керек. Бұл іске мүмкіндігімізше 

қаражат бөлу керек, ...», - деп тәрбие ісін ұйымдастырудың қоғамдағы 

жоғары әлеуметтік, әрі экономикалық тұрғыдан маңызды талаптарын айтты.  

Демек, бұл – бүгінгі біздің тәжірибеміздегі саннан сапаға қызмет ету 

ұстанымының көрінісі. 

Ы. Алтынсарин қазақ халқының ауыз әдебиеті мен салт-дәстүрінде 

үлкен тәрбие күшінің бар екенін көріп қана қоймай, олардың танымдық- 
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тәрбиелік мүмкіндіктерін жоғары бағалап, өз тәжірибесінде кеңінен 

қолданған ұстаз еді. Ол өзінің қаламынан туған оқулықтарында мақал- 

мәтелдерді, ертегілерді, аңыз әңгімелерді кеңінен, үйлесімді қолданды. 

Өзінің өлеңдері, әңгімелері арқылы туған жердің табиғатын, туған өлке 

сұлулығын зор махаббатпен суреттеп, оқушыларына көркем тілмен жеткізе 

білді. 

Ұлтжанды ұстаз Ыбырай Алтынсариннің қазақ даласында бастауыш 

мектеп жүйесін қалыптастырып, дамытудағы және білімнің ғылыми негізін 

қалап, жазба әдебиет пен оқулық жазу ісінің қалыптасуына қосқан үлесі зор 

болды. 

Ұлы ұстаздың ұлттық тәрбиеден өсіп-өнген тұлғалық дара болмысы да 

кейінгі ұрпақ үшін үлгі-өнеге десек те артық айтқандық болмас. Оған дәлел, 

Орынбор облыстық басқармасы жанынан қазақ балаларына арнап ашылған 

жеті жылдық орыс-қазақ мектебінде 1852 жылы белгілі ағартушы 

Ы.Алтынсариннің үздік оқушылар қатарында тәлім-тәрбие алғандығын 

айтуға болады. 

Мұрағатта сақталған құжаттар көшірмесі оның айқын дәлелі. Кейбір 

зерттеу көздеріне сүйенсек, «Ильминский Ресей империясының 

орыстандыру саясатын қазақ арасында жүзеге асыруды қазақтардың өз 

қолымен жасауды ойластырып, оған Ыбырайды таңдап алуы да

 ақыр соңында игі іске айналды. Ол қаншама теріс жолға салып, орыстың 

қолшоқпары еткісі келгенімен, Ыбырай оны бойына дарытпады, өз халқының 

қамын ойлап, барлық істі елінің пайдасына шешті. Ыбырайды сақтап қалған 

Алланың ақ жолы, Балғожа атасының ақыл-өсиеті, Отанына деген шексіз 

махаббаты» екенін білеміз [2]. Бұл да қазақтың қайсар ұлының кейінгі 

жастарға үлгі болар ұлтжанды болмысының бір қыры. Ағартушының 

педагогикалық мұралары, туған халқы үшін атқарған еңбегі туралы 

жоғарыда айтылған тұжырымдар ішінде, әсіресе, қазақ даласында мектеп 

жүйесін дамытудағы Ы.Алтынсариннің үлесі ғылым тарихында айрықша. 

Өзінің инспекторлық қызметінде жүрген уақытында Ы.Алтынсарин 1883 

жылы Орскіде мұғалімдер дайындайтын мектеп ашты. Ағартушы патша 

үкіметі жүргізіп келген бұратана халықтарды орыстандыру-шоқындырып, 

тілінен, дінінен безіндіру секілді миссионерлік саясатқа ашық қарсылық 

білдіріп бақты. 

Ыбырай Алтынсариннің өз халқының нағыз жанашыры, қорғаны, 

патриоты екендігін қазақ даласында ашылған мектептерде басшылық, 

ұстаздық міндет атқаруға келген өзге ұлт өкілдерінің қазақ бабалаларына  

үстемдік көрсетіп, өзге дін қағидаларын күштеп оқыту әрекеттерінің орын 

алғандығына ашынып және педагогикалық талаптарға сай келмейтін тәрбие 

әдістерінің қолданылатындығы туралы басшылыққа жазған хаттарының 

мазмұнынан аңғарылады. Сол кездегі Орынбор оқыту округының ұлттық 

мектептерінің инспекторы қызметін атқарушы В.В. Катаринскийге 1889 ж. 

ақпанында жазған хатында ұстаз: «... Наш Бессонов Александр 

Григорьевич спятил, кажется, с ума. Иначе не могу никак объяснит себе его 

отношение к своим учащимся. Дело, оказывается, в том что он начал в 3-м и 
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4-м классах учительской школы проповедать Евангелие и Заповеди и, 

несмотря на нежелание учеников этих классов, продолжал эту затею в 

продолжение целого месяца,...», - деп мәлімдеп, осы жағдайға байланысты 

нақты шара қолдануды талап етуінен, оның өз ұлтының нағыз жанашыры, 

туған халқының ар, намысын аяқ асты етуге жол бермейтін, қайсар мінезді 

азаматтық тұлғасын көреміз [3, 145-146 б.]. Бұл батыл әрекеті ағартушы 

ұстаздың туған халқының нағыз жанашыры, ұлтжанды ұлы екенін тағы бір 

қырынан танытады. Ы.Алтынсарин қазақ балаларына білім беру мен оқу ісі 

өз ана тілінде жүргізіліп, тәрбие өз халқының озық дәстүрлері мен өмірінің 

ұлттық ерекшелігіне сай жүргізілуі тиіс деген көзқарасты берік ұстанған 

педагог. 

Ол қазақ жерінде тек бастауыш мектеп жүйесін дамытып қана қоймай, 

өлкеде кәсіптік білім берудің ғылыми негізін салып, қазақ қыздарының 

сауаттануы үшін арнайы жағдайлар жасап мектеп-инетернатын ашты. 

Алғаш 1887 жылы қазақ қыздары үшін ашылған училищенің тарихы да 

оның негізін қалаған Ы.Алтынсарин есімімен байланысты. Бұрын соңды хат 

тануда шеттетілген қазақ қыздарына білім беру ісін тұңғыш көтерген де, 

оларға арнап бүгінгі Ақтөбе қаласында және осы өңірдегі Ырғыз жерінде 

мектеп-интернатын ашқан да Ы.Алтынсарин болатын. Ы.Алтынсарин 

оқытудың өмірмен байланысты болуына және оның балаларды практикалық 

қызметке дайындау міндетіне жауап беруіне үлкен мән берді. Алғаш қазақ 

даласындағы кәсіптік білім беру ісінің негізінің қалануы ағартушы Ыбырай 

есімімен тікелей байланысты екенін баршамыз білеміз. Ұстаз өз дәуіріндегі 

қазақ жерінің экономикалық дамуына қажетті маман кадрлар даярлау ісіне 

аса мән беріп, ағартушылық қызмет еткен аймақтарында қолөнер, ауыл 

шаруашылық училищелерін ашып, ондағы білім беру ісін белсенді 

ұйымдастырды. 

Өзі өмір сүрген тарихи кезеңдегі қазақ мектептеріндегі білім мазмұнын 

анықтаудағы ағартушы Ы. Алтынсарин еңбегін ерекше айтуға болады. 

Ы.Алтынсарин мұғалімдерден білім бер ісінде оқытылатын пәндерге 

айрықша назар аударуды, оқушыларға шынайы білім беруді, оларға сауатты 

және дәйекті түрде оқу материалын жеткізе білуді, әсіресе құр жаттанды 

мағынасыз білімнен аулақ болуды талап етті. 

Сонымен қатар шебер ұстаз білім берудегі көрнекілік пен оқытудың 

тәрбиелілік қағидасын сақтауды берік ұстанды, тәрбиеден алшақ білім еш 

нәтиже бермейтіндігін де қатаң ескертті. 

Ы. Алтынсарин жазған оқулықтардың тәрбиелік мәні мен күші ғылым 

мен практикадағы олардың өміршеңдігімен анықталады, өйткені ол жазған 

оқулықтар тек сол кездегі балалар мен ересектер үшін сүйікті кітаптар болып 

қана қоймай, күні бүгінге дейін балабақшадан бастап бастауыш мектептердің  

білім мазмұнынан тұрақты өз орнын алып келеді. 

Ы.Алтынсарин өзінің ұстаздық тәжірибесінде ана тіліне ерекше орын 

берді, онда ол жалпы халық үшін, кішкентай оқырмандары үшін терең 

тәрбиелік күштің бар екенін көре білді. Оның әдістемелік еңбектерінен 

бірқатар дидактикалық талаптардың орындалуына аса мән бергенін айқын 
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көруге болады. Ол балаға өз ана тілі мен орыс тілін қатар оқыту үлгісінде 

қарапайымнан күрделіге, жеңілден қиынға, белгіліден белгісізге ауысудың 

жүзеге асырылатыны туралы нақты нұсқаулар береді. Бұл орайда 

Ы.Алтынсарин қазақ балаларының табиғатына сай арнайы үлгі ретінде 

оқулықтар, оқу құралдарын жазып, жарыққа шығарды. Ағартушы қаламынан 

туған «Қазақ хрестоматиясы», «Қазақтарға орыс тілін үйретудің 

бастауыш құралы», «Шариятул-ислам» атты оқулықтардың қазақ балаларын 

сауаттандырудағы рөлінің сол кездері айрықша болғанын айту керек. 

Ағартушы сол кезеңдегі оқытудағы «жазалау» әдісіне қарсылық білдіре 

жүріп, мектептерде ана тіліне қоса орыс тілін, арифметика, табиғаттану 

сабақтарын өткізуді қуаттады. 

Осы кезеңде халықтық педагогика өзіндік мазмұндық тұрғыдан біраз 

толығып, қазақстандық ғылыми педагогиканың ірге тасының қалануына мол 

мүмкіндіктер жасалды. Міне осы тұста ағартушы, педагог, әрі жазушы 

Ыбырай Алтынсарин есімі мен еңбегінің қазақ халқының дәстүрлі 

педагогикалық мәдениетінің қалыптасып, дамуындағы орнын баса айту 

керек. Демек, атқарылған еңбектері мен олардың мазмұнын терең зерделей 

отырып, біз халықтық педагогиканың қолдаушысы, ұлт ұстазы – Ыбырай деп 

білеміз. 

Халықтық педагогиканың белсенді насихаттаушысы, қазақ 

педагогикасының атасы Ыбырай – дәстүрлі педагогикалық мәдениет 

тарихындағы шоқтығы биік тұлға. Ол өзінің ғылыми-педагогикалық 

еңбектерінде жас ұрпаққа жан-жақты тәрбие мен білім беру ісіне айрықша 

орын беріп, оны жүзеге асыруда қазақ халқының бай рухани тәжірибесін 

басшылыққа алу қағидасын берік ұстанды. 

Жалпы ағартушының педагогикалық еңбегі мен мұраларынан біз, оның 

ең алдымен білімнің жалпыға ортақтығын, яғни оқушыларды жынысына 

қарамастан білім алуы тиіс дегенді, онда халықтық сипаттың сақталуын, бала 

тәрбиесіндегі еңбектің күшінің бағалануын, балаларға өмір тәжірибесімен 

байланысты, ақыл-ойын дамытатын білім беруді қамтамасыз ететін және 

тұлғаның тәрбиесі мен әлеуметтенуіндегі ана тілідің рөлін жоғары бағалауы 

сынды ең маңызды талаптарды ұстанғанын көреміз. 

Міне осы жоғарыда айтылған Ы.Алтынсариннің педагогикалық 

ілімдерінің өн бойынан көрінетін талаптар ағартушының өзі өмір сүрген 

уақыт үшін де және бүгінгі күн үшін де прогрессивті өзекті мәнге ие. Бұл 

Ы.Алтынсариннің халықтық тәрбие принципін сақтап, ол әр ұлттың өз 

мектебін өзінің ұлттық болмысы негізінде білім беру жүйесін құру, барлық 

оқытуды ана тілінде жүргізу құқығының болуын анықтап берумен қатар, 

қазіргі білім беру жүйесінде де осы мәселені шешуде басшылыққа алынуы 

тиіс екенін жоққа шығаруға болмайды.  

Сонымен қатар ағартушы қаламынан туған қайсыбір туынды болмасын 

адалдық пен адамдықтың, арлылықтың, кәсіпті меңгеріп, еңбекті сүйудің,  

өнерлі, өнегелі болудың, ата-анаға, ел мен жерге, жолдасқа деген құрметке 

тәрбиелеудің құралы ретінде бағалы. Оған әр оқырманы күні бүгінге дейін 

сүйіп оқитын «Таза бұлақ», «Әдеп», «Жаман жолдас», «Әке мен бала» және 
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т.б. туындылары дәлел. 

Ыбырай қазақ жастарын сауат ашуға үндеумен қатар, ғылым, білімнің 

адам өміріндегі мәнін, оның атқаратын рөлін оларға жете түсіндіруге 

талпынды. Өз оқырманына білім мен өнердің адам көркі екендігін жеткізді. 

Оны ақынның қаламынан туған : 

Өнер-білім бар жұрттар 

Тастан сарай салғызды. 

Айшылық алыс жерлерден, 

Көзіңді ашып-жұмғанша, 

Жылдам хабар алғызды... - 

деп, келетін өлең жолдарынан байқаймыз [4, 8 б.]. 

Ұлы ұстаздың «Қазақ хрестоматиясы» атты еңбегіне енгізілген халық ауыз 

әдебиеті материалдарының мазмұны тек қана танымдық, адамгершілік,  

жоғары эстетикалық, өнегелілік және ақылгөйлік сипатымен ғана емес, 

сондай-ақ ұлттық негіздегі терең тәлім-тәрбиелік ықпалымен де құнды. Бұл 

туралы: «Осы еңбегінде Ы.Алтынсарин халқымыздағы шешендік сөздерге 

аса мән берген. Мұндағы мақсаты – ата-бабаларымызда ежелден 

қалыптасқан тіл, сөз, сөйлеу мәдениетіне ерекше көңіл бөлгенін көрсету, 

балаларды осы өнерді қадірлеуге, түсіне білуге үйрету, тұжырымды, нақты, 

көркем, бейнелі сөйлеуге машықтандыру», - деп жазады ұстаз еңбегіне 

халықтық педагогика тұрғысынан жан-жақты талдау бере келе профессор 

С.А.Ұзақбаева [5, 55 б.]. 

Ыбырай ұстанымдарының бірі, ұлы ағартушының көздегені қазақ 

болмысына сай келетін мектептер ашып ұлттық білім беру жүйесін құру,  

дамыту ғана емес, табанды еңбегінің барысында орыс педагогтарының 

үлгісінде қазақ балалары үшін түсінікті тілде оқулықтар мен оқу-әдістемелік 

құралдарын жазу ісімен айналысып, басты арман, мақсаты ретінде оны 

жүзеге асыра білді. Осылайша Ыбырай қаламынан туған қайсыбір туынды 

болмасын өзінің терең тәрбиелік мәні арқылы ұрпақ санасына тағылымдық 

тұрғыдан ықпал етуді мақсат тұтты. Әсіресе, орыс педагогикасының атасы 

К.Д. Ушинскийдің «Родное слово», «Детский мир» атты еңбектерінің 

үлгісімен жазылған «Қазақ хрестоматиясы» оқу құралына енген 

шығармалары күні бүгінге дейін қазақ ұл-қыздарын тәрбиелеуде өз орнын 

жоймай келеді. Мазмұны жағынан алғанда терең танымдық, тәрбиелік 

мүмкіндігі зор, әдеби тілі жағынан алғанда даналыққа толы ана тіліміздің 

көркемдігін, шешендігін, тереңдігін, байлығын танытатын, адам бойына 

небір асыл адамдық қасиеттерді дарыта отырып, жат қылық, жаман 

әдеттерден сақтандыратын, халықтық тәрбие қағидаларымен астарласа 

жазылған бұл еңбек балалар танымы мен түсінігіне лайықталып айшықты 

тілмен орындалған. 

Ол өзінің орыс педагогы Н.И. Ильминскийге жазған хатында қазақ 

тілінде оқуға арналған бастауыш балалары үшін кітап жаза бастағандығын 

айтып, оған: «Қазақ балаларына, меніңше мағыналы... жұмбақтар, ойына ой 

қосатын әңгімелер немесе оларды қызықтыратын ...әңгімелер тәуірірек 

болады. Өлең жағын мен, мүмкін болғанынша, қазақ өлеңдерінің арасынан 
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іріктеп аламын», - деп баяндайды [6, 81 б.]. Хрестоматия мазмұнынан орын 

алған ертегілер, шешендік сөздер мен аз сөзге көп мағына сыйғызған мақал- 

мәтелдер, жұмбақтардың қайсыбірін болмасын ұтымды пайдалануға 

Ыбырай аса мән берген. 

Қорыта келгенде қазіргі уақытта біздің қоғамдағы түрлі әлеуметтік 

институттар, отбасы және әр адамның өміріндегі рухани принциптер мен 

нұсқауларды жандандыруда қиын, әрі қарама-қайшылықты, үдерістерді 

басынан өткеруде. Бұл ұлт болмысын және жеке адамның рухани- 

адамгершіліктік көзқарасы мен қағидаларын қалыптастырушы тәрбие мен 

білім секілді ең бір маңызды салаға өз әсерін тигізіп отырғаны да белгілі. 

Қазіргі қоғам адамының санасында рухани пен материалдық 

құндылықтар арасындағы басымдық үшін күрес жүріп жатыр. Жеке 

тұлғаның өзін-өзі тануының толықтығы үшін оның өмірінің рухани және 

материалдық аспектілерінде қарама-қайшылық емес, олардың өзара 

үйлесімді байланысы мен бірлігінің болуы маңызды екені сөзсіз. Бүгінгі 

қоғамдық жоғары талаптар негізінде ұлт болмысы мен адам капиталан 

қалыптастырудағы күрделі мәселелерді білім беру жүйесінде шешуде 

Ы.Алтынсарин қаламынан туған шығармалар мен оның тұтастай дерлік бізге  

жеткен өзге де педагогикалық туындыларын қазақ халқының дәстүрлі 

педагогикалық мәдениетінің небір асыл үлгілері айшықты көрініс тапқан 

рухани мұраны жас ұрпаққа танытуда маңызы жоғары болмақ. Бүгінде біз 

көрнекті ағартушы, ұстаз шығармашылығы мен педагогикалық қызметін 

жүйелі талдай келе, оның өз халқының мәдениеті арқылы өзге озық 

мәдениеттерге бағыт ұстанған, өресі биік өр тұлғаны танып, әрі оның ой- 

пікірлері негізінде жан-жақты жетілген, тарихи, ұлттық және көркемдік- 

эстетикалық санаға ие талай ұрпақты тәрбиелеуге болады деп сенеміз. 
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Currently, the world community is going through an important historical 

stage. Information and communication technologies, which are a global trend, are 

being widely introduced into the educational process. In accordance with this, 

distance learning in the education system is becoming one of the most effective 

tools. Distance learning-remote implementation of educational activities by a tutor 

and student using information technologies. This system is based on the principles 

of UNESCO "Education for all", "lifelong learning". Distance learning can save 

time and provide unlimited opportunities for information exchange in the 

market. At the same time, in the current quarantine period due to the pandemic, 

continuing education is becoming the basis. This system was not immediately 

adopted by both teachers and students. The most difficult thing is that in secondary 

schools this is becoming a big problem. Parents who do not have a pedagogical 

education, lack of Information Technology, inability to use internet resources are 

growing day by day. However, the future of the nation is not only a matter of duty 

to the state or teachers. Your parents have responsibilities to your child. These 

problems primarily affect the child. Parents who are committed to aggression do 

not realize that they have a negative impact on the child's psyche. A child may feel 

guilty about himself or herself in front of his or her parents and feel like a 

dependent person. As a result, even the motivation of many students to study has 

completely decreased. To improve the effectiveness of distance learning from a 

psychological point of view. First of all, psychologists of the institution should 

contact parents and provide psychological counseling. Second of all, tutors and 

advisors need to change their communication styles. Teachers who cannot leave 

the traditional education system still adhere to an authoritarian style of 

communication. For a child who is not able to master the new system, a negative 

attitude of the teacher can not only hinder the progress of the learning process, but 

also lead to stress or a decrease in the child's motivation. In this context, I would 

recommend that teachers Establish a demacratic or liberal relationship with their 

students. Demacratic communication is based on cooperation between the teacher 

and the student. And liberal relations are effective only for educational institutions 

that train specialists. Because this style puts the existing responsibility on the 

shoulders of the student. This allows students to feel responsible for self-education. 
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From this conclusion, there may be a counterargument that the status of uztaz will 

decrease. However, it should be borne in mind that in the course of personal 

development, the formation of tolerant behavior of students is in the hands of 

students. In addition, it is of great importance in perception in communication. 

What we call perception coincides with the concept of perception. That is, it is the 

perception of the student by his being, the understanding of his inner world and 

mental state. This is an aspect of the relationship that is necessary not only for 

teachers, but also for mothers. For systematic information exchange, it is not 

superfluous to master the techniques and techniques of effective communication. 

That is, the communicator (informant) conveys information to the recipient 

(recipient of information) in a clear, argumentative way. To solve this problem, a 

feedback service is launched. Feedback is the recipient's response to the actions of 

the communicator. There are so many types of feedback. In this way, we can 

determine the psychological state of the student, knowing how well he has learned 

the information received. In short, under normal circumstances, some students do 

not regularly attend lectures and seminars. And through the distance learning 

system, you can receive information at any time, indefinitely. This means that the 

student has a great opportunity to fully master the course of study. Building 

effective relationships is of great importance for the realization of opportunities. 

Using an interactive visual based technological use in studies opens the new gate 

of possibilities in enhancing the psychological connection in brain and intelligence 

in students. As with new visual, video, and informative source increase the 

coherence and consistency in brain in distance learning education. 

Some of the best describing the new technology: 

1. Constructing and repeated learning methods: 

New ways, experience, experimenting leads to increase the synapses in 

brain, making more neurons and amazing connections between them, continuous 

neural activation strengthen and deleting the older ones. And that will soon 

disappear unless it is revised and nurture by LTP, a basic process to remember for 

long time by neurons to make connections, adding a stimulus, event and ideas. 

2. Learning and change in learning: 

3. Applying new ways, new ideology to study, as by video lecture, interactive 

methods, clips and images enhance the synaptic functioning, connection, and 

strengthen the fastest possibility to perceive the thought which helps in longer 

time remembering perceiving the perceptions as also helps in future learning 

as well said " each viewpoints influence all related views and therefore what 

the brain is ready to convey (present). Living in reality, focusing: 

Focusing in selective, finding and focusing on novelty and ignoring the 

usual deleting the repetitive, unnecessary views to increase the focusing 

capabilities at specific view or ignoring the rest. 

4. Working with the system: 

Some parts of brain is best for the study of new method of study as web 

based video, brain monitors every part whether outside or inside but some parts 

increase their capabilities to higher level as the limbic system, which monitors, 

interprets, handling symbolic activities, strategizing the action and impulses. 

5. Emotional connection: 
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Emotional attach to the information, connection made limbic system 

interpret the highly charged thought in process by limbic system as labeling, any 

non-rational response to new individual or situations, racism. A single emotional 

episode with audio, video visual based category creates a new connection in limbic 

that generalized include all members to an intellectual correction. 

6. Saving and recovering memories: 

Intellectual connection ensures the intelligence, also the capacity of memory, 

especially to the short term memory which lasts for few seconds at a time. This 

brain system manipulated and held together so to process it, rehearse it, connect to 

real world and use it at a time of need. Describing of long term memory which 

selects the important and ignore rest as a filter of an intelligent coating machine 

done by hippocampus. 

7. Language a mode of new thought: 

Language restore, improve, relate and defines our thoughts and store it in more 

similar ways, using a symbolic method powers the memory cells to live more and 

manipulate it into more different potential language functions on self- reflection 

between action and  stimulus enabling  thoughts of person to  easiest 

understanding and communication. As well said Self-talk, cooperation, 

understanding are required for successful being. Any sense of behavior requires 

conception before action. 

There is one drawback to distance learning: there are actually two types of 

students: some study on a regular basis, and the other don't study on a regular 

basis. So in the classroom, those students who do not study on a regular basis are 

pressured and forced to learn in order to get along with other children, and they 

also learn or try to learn because they do not want to be bad students from the 

teacher's point of view. Excessive screen-time can lead to all sorts of physical 

ailments like poor posture or headaches. But it can also be a personal issue to 

students who struggle with learning from or focusing on screens. Especially since 

the internet is geared to distract students with social media and entertainment just a 

click away from the learning material. 

Based on the research of specialists, we can analyze the negative effects of 

long-term use of these advanced technologies on child psychology. First, the 

excessive flow of information seems to lead the child to passivity. It turns out that 

a person who chooses the internet as his first companion and the computer as his 

"friend" instantly weakens his ability to communicate freely with others. Experts 

say:" people who do not understand the human needs of others, do not feel the pain 

of others, that is, they do not feel the heart." Such a child, who avoids 

communication with people, even with his relatives, parents, brothers, will be able, 

if he is not careful, to convert a real life into a virtual, inanimate "life". Who 

mainly has the disease" computer connection"? Basically, people who are unsure 

of themselves in real life, as well as those who are not able to solve difficult 

problems in everyday life, and children who are left outside the care of their 

parents, are susceptible to this disease. This hobby reaches such a level that it is 

considered that living outside the computer is a waste of time. 
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1 СЕКЦИЯ 

 

Ы.АЛТЫНСАРИН ИДЕЯЛАРЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БІЛІМ 

БЕРУ ЖҮЙЕСІМЕН САБАҚТАСТЫҒЫ 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ИДЕЙ Ы. АЛТЫНСАРИНА С 

СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ҰЛТ ШАМШЫРАҒЫ – ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННІҢ 

АҒАРТУШЫЛЫҚ ИДЕЯЛАРЫНЫҢ БҮГІНГІ БІЛІМ БЕРУ 

МАЗМҰНЫМЕН ҮНДЕСТІГІ 

 

Абдуллина Нұршат Қылышбекқызы  

Шалқар ауданы, ГКС-12 ЖОББ 

мектептің  қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің мұғалімі 

 

Атақты ғұлама Әбу Насыр әл- Фарабидің «Адамға ең бірінші білім емес, 

тәрбие беру керек, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы, ол келешекте 

оның өміріне апат әкеледі»-деген сөзі бәрімізді ойландыратыны рас. Жеке тұлға мен 

қоғам құндылықтарын қалыптастыру барлық кезеңдерде өзекті мәселе болып келгені 

белгілі. Олай дейтініміз, осы рухани - адамгершілік құндылықтардың мәні, тәрбиелік 

маңызы туралы ұлы ағартушы Ы.Алтынсарин өз еңбектерінде құнды ой- пікірлерін 

кейінгі ұрпаққа мұра етіп қалдырған. Ұлт шамшырағы еңбектерінде баланы елін, 

жерін сүюге,табиғатты аялауға, имандылыққа, әдептілікке, еңбек етуге тәрбиелеудің 

небір әдістерін ұсынады. Ы.Алтынсарин адам тәрбиесіне зор мән берген. Оқушыларға 

Ыбырай мұрасы мәңгілік «өнеге мектебі» дейміз. Қазіргі таңда жан аямай кәсіп 

қылудан безінетін «бейнет көрмей дәулет жоқ екенін» парасаттамайтын, ұрлық пен 

қулықты қызық көретін оқушыларды жақсы мінез- құлық пен имандылыққа үйрететін 

,жол нұсқайтын - Ыбырай мұрасы. Ыбырай мұрасындағы терең ойды мұғалім өзі 

жетік түсінгенде ғана баламен жүргізілген жұмыс нәтижелі болмақ.Қазіргі таңдағы 

сабағымызда қолданып жүрген әдіс- тәсілдер оқушыларды ортамен қарым- қатынас 

жасай білуге, басқаны тыңдай білуге, топта бір тұжырымға келуге,топ алдында өз 

ойын еркін айтып қорғай білуге, жауапкершілікке, еңбектенуге үйретеді. 

Ұстазымыздың да ұсынған әдістемесі де осы емес пе еді? Ы.Алтынсарин 

педагогикасының мұраларының негізгі идеяларының бірі – адамның өзара қарым-

қатынасы, жастарды еңбекке баулу. Өзінің барлық педагогикалық теориясында жас 

жеткіншектердің ұлттық тәрбиесін қалыптастырып, жетілдіруде қазақ халқының 

ғасырлар бойы тәрбие саласында жиған бай тәжірибесін негізге алу қажет деген 

пікірді ұстанады. Оның дүниетанымдық көзқарасының қалыптасуына әсіресе, 

қазақтың мәдениетін, өнерін терең білетін, ақыл – парасаты жоғары, сөзге шешен, 

елге сыйлы атасы Балғожаның ықпалы ерекше болды. Ыбырай бала жастан халықтық 

педагогикадан алған тәлім – тәрбиесін, үлгі – өнегесін көңіліне түйгендерін оқу 
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ағарту істері арқылы қазақ балаларының бойына сіңдіре білді. Ы. Алтынсариннің 

ұлттық эстетикалық тәрбие проблемаларын қозғайтын арнайы еңбектерін жазып 

қалдырмағаны белгілі, бірақ Ы. Алтынсариннің ұлттық-эстетикалық тәрбиеге 

қатысты оның педагогикалық қызметінен көрініс тапты. Ы. Алтынсарин 

шығармалары халқымыздың салт- дәстүрі, әдет – ғұрыптарын сипаттайтын 

этнографиялық мәнде келеді. Жастарды оқу-білім, өнерге үндегенде құрғақ насихатқа 

ұрынбайды, айтпақ пікірін оқушы зердесіне сіңіру үшін әр түрлі ұстаздық амал 

тәсілдерді қолданады [2,б.7]. Мектеп бағдарламасында Ы.Алтынсариннің 

шығармашылығын меңгертуге бірнеше сағаттар бөлінген. Мектеп табалдырығын жаңа 

аттаған бүлдіршін «Кел, балалар, оқылық» өлеңін жаттап өссе, кейінгі сыныптарда 

ұлы ағартушының тәрбиелік мәні өте жоғары әңгімелері мен лирикаға тұнып тұрған 

өлеңдерін оқып-үйренеді. Үйреніп қана қоймай, сол туындылардың астарында жатқан 

адамгершілік асыл қасиеттерді бойларына сіңіріп өседі. Әр шығармасында 

Ы.Алтынсарин адамгершілікке сай келетін жақсылық істердің не екенін ашып беруге 

тырысады. Ол халық қамын ойлау, қоғам пайдасын өз жеке басының пайдасынан 

жоғары қою адамгершіліктің ең жоғары өлшемі деп санайды.. [4,б.3]. 

Бір аллаға сыйынып  

Кел, балалар, оқылық, Оқығанды 

көңілге 

        Ықыласпен тоқылық! – деген өлеңінде білім алуға үндесе, екінші жағынан, 

өмірдің бір қызығы тек байлықта деп ұғатын, оқу, өнер, ғылым – білімге мін 

бермейтін кертартпа көзқарасқа соққы береді. Өмірде сарқылмас мол байлық-білім 

екендігін айта келіп, оған қол жеткізу үшін ерінбей – жалықпай еңбектенудің 

керектігін түсіндіреді. Өнерді үйрен, үйрен де жирен деп санаған халқымыз ұл- 

қыздарының он саусағынан өнер тамған шебер болуына да мән берген. 

Сиса көйлек үстінде, 

Тоқуменен табылған. 

Сауысқанның тамағы, 

Шоқуменен табылған, – деп педагогтік тәсіліменен балаға еңбек атаулыдан хабар 

аңғартады. Мектеп – білім беру ордасы. Біздің барлық үмітіміз, қазақ халқының 

келешегі осында, тек осы мектептерде ғана деп жазған болатын. Ы.Алтынсарин 

шығармаларында еңбекті сүю, білімдіден үйрену , талпыну, адамды сыйлау 

үгіттеледі. Мұғалімнің бүгінгі таңдағы ұстанымы қалай жалғасуда? Мектептегі 

оқушыларға сапалы білім беру нәтижесі мұғалімнің ұстанымына байланысты. 

Ұстаным дегеніміз не? (Психологтар «ұстаным» ұғымын адамның іс- 

әрекетке бейімділігімен байланыстырады. Социологтар оны жеке тұлғаның негізгі 

құндылығы есебінде атап көрсетеді). Оқыту үдерісінде қалыптасқан көзқарастар 

мұғалімнің сыныптағы барлық іс-әрекеттеріне әсер етеді. Мұғалімнің ұстанымы-

оның көзқарасы, қабылдаған шешімі мен іс - әрекетінің негізі. Педагогикалық 

ұстаным – бұл педагогтың өзінің тәжірибелік іс-әрекетінде және мінез – құлқында 

басшылыққа алатын негізгі, бастапқы жағдайлары. Оқыту ұстанымдары – 

оқытудың мазмұнына, ұйымдастырылуына және әдістемесіне қойылатын талаптар 

жүйесін анықтайтын негізгі жағдайлар. [1,б.5] Алтынсариннің пікірінше, 

педагогикалық жұмыстағы ең шешуші нәрсе: мұғалімнің ең жақсы оқыту әдістерін 

таба білуінде, балалармен дұрыс сөйлесе білуінде. Үлгілі жолға қойылған, дұрыс 
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тәртібі бар жаңа типті мектеп оқушыларды қызықтырып, оларды мәдениетке, 

жұмысқа және ой еңбегіне үйретуге тиіс, олардың білімге деген ынтасын 

мейлінше арттыруға тиіс. Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің 

біліктілілігін арттыруға арналған «Тиімді оқыту мен оқу» бағдарламасының 

мазмұнынынан кешегі Ыбырай салған жолмен ілгері жылжуды бақылауға болады. 

Ыбырай Алтынсарин оқыту мен тәрбиелеуде негізгі тұлға мұғалім екенін ұғынып, 

сапалы білім беретін мұғалімдерді дайындау жолында жұмыс жасаған болса,бұл 

игі бастама әлі де күшін жойған емес, бүгінгі бағдарламада: «Мектеп әкімшілігі 

мен білім беру жүйесін басқару органдарының мұғалімдерді тиісті ресурстармен 

қамтамасыз ету қызметінен гөрі, оқушыларды тәрбиелеу, дамытуға бағытталған 

мүғалімнің сыныптағы күнделікті жұмысы оқыту үдерісі мен оқушылардың оқу 

нәтижелеріне көбірек ықпал етеді (Barber and Mourshad, 2007). Мектеп жұмысы 

мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі негізгі тұлға – мұғалім (Strong, Ward & 

Grant, 2011) [1,б.4]. Бүгінгі заман талабына сай білім беруде мұғалімнің алдына 

қойған басты мақсаты,өз мүддесі мен қоғамдық мүдделерді ұштастыра білетін, 

зиялы, адамгершілігі мол, денсаулығы мықты жеткіншек тәрбиелеу. Оқушылардың 

санасына туған халқына деген патриоттық сезім ұялатып, ұлттық рухты сіңіру. 

Сондай-ақ тілі мен әдебиетін, тарихы мен өнерін қастерлеп, салт -дәстүрін 

меңгерту.  

Әр оқушыны дара тұлға деп танып, олардың бойына үнемі оқып үйренсем 

деген ізденімпаздық қасиет дарыту, оларға өздігінен білімдерін толықтырып 

тереңдету тәсілдерін жаңа технологиялармен, әдіс- тәсілдермен байланыстыра 

отырып дамыту, Ыбырай еңбегімен үндесіп жалғасын тауып отырған іс деп 

қарауымызға болады. Алтынсариннің міндеттері мұғалім туралы нұсқаулары-

олардың қалай оқу керектігі-оның өз заманындағы методиканы терең және жан-

жақты білгенін көрсетеді. Ауызша әңгіменің ойлау мен жазбаша жаттығулардың 

көптеген әдістері туралы түсіндірмесінде ол балалардың әрбір еңбегінің құр босқа 

ойсыз жаттауға жұмсалмай, мағыналы және жүйелі болуы керек екенін жазды.Әрі 

қарай ол балаларды тәрбиелеуде үстіртін және мардымсыз түсініктердің, 

шалағайлықтың болмауы керектігін ескертті. Ол нашар оқыту мен нашар қарым-

қатынас балалардың басын қатырып, шатастыратын ал, керісінше балалар сергек, 

олармен қарым-қатынас неғұрлым жақсы оқушылардың көңіл күйіне әсер 

неғұрлым көп болса, сабақ соғұрлым табысты болатынын нақтылы мысалдар 

арқылы түсіндірді. «Тиімді оқыту мен оқу» бағдарламасында балаларды оқыту 

тәсілдері тиімді оқыту, табысты оқыту,сындарлы оқыту тәсілдерімен жалғасын 

тауып отыр. Оқытудың бұл тәсілдерін қолдануда мұғалім оқушылардың оқуына 

мүмкіндік тудырады,оқу материалы және өзге де қажетті құралдармен қамтамасыз 

етеді,ал оқушылар өз кезегінде пән бойынша өз түсініктерін арттыруға ынталы 

болады – бұл жерде де ұлы ағартушының ұстанымының жаңа заман талабымен 

үндестігін көруімізге болады. Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық 

көзқарасынан бүкіләлемдік тәлім тәрбиенің алтын діндегі гуманистік көзқарас, 

яғни шәкіртке жылы жүректі болу, мұғалім мен оқушы арасындағы 

ынтымақтастық принциптерінің көрініс тапқанын байқаймыз. «Тиімді оқыту мен 

оқу» бағдарламасында оларды жинақтап берілген топтамасын көруімізге болады. 

[3,б.5]. Ы. Алтынсариннің демократиялық-ағартушылық бағыты оның 
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педагогикалық көзқарасының үш бірдей саласынан көрініс тапты. Біріншіден, 

бүкіл өмір жолын мектеп ашуға, қазақ балаларын оқуға тартуға, дүние 

ғылымдарын үйретуге және соған оқу құралдарын жазып шығаруға арнаса, 

екіншіден, өнегелі ұстаз тәлімгер даярлауға, оларға күнделікті ғылыми-әдістемелік 

басшылық жасауға көңіл бөлді. Үшіншіден шығармаларында қазақ халқының ХІХ 

ғасырдағы қоғамдық өмірінде,болған саяси әлеуметтік мәселелерді жан-жақты 

қамтып жазуға жұмсады. Ол кез келген шығармаларында шәкірттерді адал, 

шыншыл, еңбек сүйгіш, өнегелі, өнерлі азамат болуға, зиянды іс-әрекеттен, ұрлық 

зорлық жатып ішер жалқаулық сияқты жаман әдет, жат -мінезден бойын аулақ 

ұстауға шақырады. Қазақ халқының келешегі тек өнер- білімде деп түсінген 

Алтынсарин өз ойын іске асыруда түрлі тосқауыл, кедергілерге кездесті, бірақ 

оларды табандылықпен жеңе отырып, өз мақсатына жете білді. Ұлы ұстаздың 

қандай да шығармасын алсаң да оқушысының санасын оятып, жасөспірімдерге 

үлгі-өнеге берерлік, болашағана жол сілтерлік, оларды іс- әрекетке үйретіп өмір 

танытарлық ой тастайды. Өнерге ұмтылу, Отанын, елін сүю, талаптылық, 

жігерлілік, ізденімпаздық, кішіпейілділік, махаббат қайырымдылық, адамгершілік, 

жинақылық тағы басқа осылар тәрізді жақсы мінез құлыққа тәрбиелеуге қажетті 

мәселелерді қамтиды. Алтынсарин өз халқының игілігі үшін қажымай еңбек етіп, 

дарындылығын, мәдениетке қабілеттілігін дәлелдейді. Ол жастарды жарқын 

болашақ үшін қажымай күресуге, мәдениеттілікті қабылдап, ұғынуға жол көрсетті. 

Ол болашаққа деген сенімді қолдады. Алтынсариннің педагогикалық тәрбие 

қиялдары мен мектеп системасы ғылым мен жалпы білімді жоғары бағалауға, 

балаға сүйіспеншілікпен қарап, оны қадірлеуге және өз халқының мүддесі үшін 

қызмет істей алатын жас адамдарды дайындауға негізделіп жазылған және де 

бүгінмен үндесіп, Мәңгілік еліміздің болашақ азаматтарын тәрбиелеуде зор үлесін 

қосып отыр десек қателеспейміз. 

Ойымыздың түйінін Ыбырай Алтынсариннің: «Қазақ деген – жасанды мінезі 

жоқ, қарапайым халық, бірақ сол қарапайымдығының өзінде оның, көп жақсылығы 

жатыр», «өз елімізге қолдан келгенше қызмет ету – біздің әрқайсымыздың 

борышымыз» – деген ұлағатты сөзімен аяқтауды жөн көрдім. 
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Каждому казахстанцу, патриоту своей Родины известно имя Великого 

Учителя, педагога - энтузиаста, мыслителя, просветителя, ученого, писателя 

ИбраяАлтынсарина, который вошел в нашу историю как яркое явление 

культурной жизни казахов XIX века, о чем сегодня, к сожалению, мало 

вспоминают. Обладая поэтическим даром, совершенным умом и 

бескорыстной душой он всегда останется в истории педагогической 

мыс3(13)/2016   3(13)/2016   ФИЛОСОФСКИЕ   И   МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ Вестник «Өрлеу»-kst 36 ли Казахстана. 

Выбрав нелегкую стезю, порой неблагодарную стезю – просвещение всего 

казахского народа, Великий учитель в одном из своих писем напишет: «…Я 

не отступлюсь от коренных своих убеждений и стремления быть полезным 

своим родичам, несколько хватит моих сил». Эти слова до конца дней стали 

его жизненным кредо. Его убежденность и подвижничество принесли 

большие плоды уже в начале XX века [2,с.65]. Также немаловажное значение 

оказывает образование. Образование - это намного больше, чем 

приобретение знаний и навыков, помогающих решать частные задачи. 

Образование – это также и способ открыть ребенку глаза на нужды и права 

других. По мнению Алтынсарин, начальное школьное образование - новый и 

важный этап в формировании и развитии ребенка. Здесь он впервые начинает 

заниматься деятельностью значимой для общества. Он приходит в школу за 

знаниями. В этот момент его ум способен воспринимать. И, конечно же, 

здесь в главной роли выступает учитель. С помощью учителя он познает 

окружающий мир. Учитель помогает ему сформироваться как личности 

нравственной, высокообразованной, интеллектуальной, со своей 

гражданской позицией. Учитель, по мнению Алтынсари, может влиять на 

внутреннюю культуру и культуру поведения каждого учащегося, развивать 

его мировоззрение. Но все это учитель может развивать только при одном 

условии, если он сам высокопрофессионален, интеллектуально подкован, 

обладает такими качествами как мудрость, доброта, сострадание. Учитель на  

своем примере может показать нравственные ценности, которыми должен 

обладать каждый его ученик [3,с.235]. Образовательные и воспитательные 

задачи образовательных учреждений, организация учебно-воспитательного 

процесса в ней на идеях человечности, составление элективных учебных 

планов и программ с учетом прогрессивных педагогических идей, 

использование фольклора и, конечно, признание исключительной роли 

учителя - как созвучны эти и другие просветительские идеи 

ЫбраяАлтынсарына современным проблемам школы. Необходимо отметить, 
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что ИбрайАлтынсарин, разработав систему школьного образования, главное 

место отводил личности и моральному облику учителя. Идейная ценность и 

значимость его мыслей особенно актуальны и сейчас, когда наше 

образование шагнуло на принципиально новую ступень своего развития. В 

истории психолого-педагогической мысли, кроме Алтынсарина, трудно 

найти человека, который бы столь много высказал ценных замечаний о роли 

педагога – воспитателя. ИбрайАлтынсарин писал, что учительская должность 

есть «не служба, а Богом данное призвание. Во все времена ходили учителя в 

рубище. Высокую душу для этого следует иметь, способную отдать свой 

пламень другим людям, ничего не требуя взамен. Великий подарок это от 

Бога!». «Учителем может работать далеко не каждый и душа должна быть 

щедрее у педагога, и ответственности больше и профессионализм достаточно 

высокий». «В нашем деле вся дальнейшая будущность киргизский школ, – 

писал Алтынсарин, – во многих отношениях зависит от теперь положенного 

начала, ввиду чего я ценю теперь хорошего учителя дороже всего на свете. 

Для народных школ учителя составляют все!». И сейчас Учитель – самый 

необходимый человек для каждого ребенка. У него необычная миссия в 

жизни: не только учить, направлять, руководить, но и воспитывать. Его 

предназначение – проследить за становлением личности ребенка, входящего 

в современный мир, воспитывать человека, способного достойно занять свое 

место в жизни. И у него не 3(13)/2016 3(13)/2016 ФИЛОСОФСКИЕ И 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ Вестник «Өрлеу»- 

kst 37 простая миссия - не уронить авторитета, достоинства, гордости, 

почетного звания – Учитель [4,с.31-42]. ИбрайАлтынсарин своим примером 

показывал, каким же должен быть учитель. Дружил с передовыми 

педагогами В.Катаринским, А.Мазохиным, Д.Соколовым, Н.Ильинским. 

Будучи инспектором, давал учителям консультации, даже вникал в их 

личную жизнь, советовал, но вместе с тем был и требователен. Видеть 

человека не односторонне - главный урок его общения и дружбы. Хотелось 

бы особо уделить внимание тем строкам, которые Алтынсарин писал, что 

«Учитель - главный человек для преподавания знаний… все наше будущее, 

будущее народа в руках учителя». Почему эти строки актуальны и в наше 

время? Да потому что, современное образование и образовательный процесс 

построены так, что учитель не всегда успевает дать всем детям должного 

внимания и знаний, которые им так необходимы в наше нелегкое время, в 

эпоху религиозного терроризма и экстремизма, чтобы заложить у них основы 

человеколюбия, доброты, любви ко всему окружающему, так как в суете 

педагогического процесса, обязанности учителя построены так, что он 

разрывается в ходе рабочего процесса. Ему необходимо провести контроль 

посещения занятий, провести работу с родителями, писать бесконечные 

отчеты, участвовать во всех мероприятиях как школы так и класса. Все это 

отдаляет учителя от главной цели его жизни – это дать необходимый запас 

знаний всем детям, и работать над формированием гражданской позиции 

каждого ребенка, увидеть в нем тот или иной потенциал. Ведь не даром 

ИбрайАлтынсарин говорил, чтобы стать учителем необходимо с этим 
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званием родиться! [6 с.79]. Учитель и сегодня – человек, от которого зависит 

весь образовательный процесс, апробация учебников нового поколения, 

информатизация обучения, совершенствование УМБ. Современной 

казахстанской школе необходимо еще научить детей жизненным навыкам и 

применению полученных знаний в жизни. ИбрайАлтынсарин считал, что 

учителя должны непременно любить своих учеников и быть любимыми ими 

и их родителями. И тогда, по его мнению, можно будет достигнуть целей,  

стоящих перед воспитанием и образованием. И сейчас это одно из главных 

условий успешного преподавания. Педагоги наших школ плодотворно 

используют просветительские идеи ИбраяАлтынсарина в области 

нравственного, патриотического, трудового воспитания, о роли родителей, 

учителей в обучении и воспитании. Как доказало время, труд 

ИбраяАлтынсарына не был напрасным. Свою трудовую жизнь Великий 

Учитель прожил не зря! [5,с.203]. 
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Ы. Алтынсарин был всесторонне образованным человеком. Он 

понимал насколько важно стремление казахского народа к прогрессу и 

знаниям. 

Выдающаяся историческая заслуга Алтынсарина заключается в том, что 

по его инициативе при самом непосредственном его участии была создана в 

Казахстане сеть народных светских школ. Он ввёл преподавание казахского 
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языка в этих школах, боролся равно и против насильственной русификации и 

проникновения в них влияния реакционного мусульманского духовенства. 

В 1860 году областное правление поручило ему открыть начальную 

школу для казахских детей в г. Тургай, в которой он назначался учителем 

русского языка. Несмотря на большие трудности (не было средств, не было 

поддержки областного правления и местных властей), благодаря 

настойчивости И. Алтынсарина8 января 1864 года состоялось торжественное 

открытие школы. Так началась просветительская деятельность Алтынсарина. 

Открыть школу в глухом городе было нелёгким делом:не было 

средств,школьного помещения и учебных пособий.К этому важному делу 

холодно отнеслось областное правление и местные власти. Трудности, 

однако, не остановили Алтынсарина. Воодушевлённый просветительскими 

идеями, он разъезжал по аулам, разъясняя населению значение светского 

образования,и повсеместно находил в народе горячую поддержку. Собрав у 

местного населения средства,он построил школьное здание,выписал учебные 

пособия. При школе был создан интернат,в котором жиле 16 учеников, 

содержавшихся на полном пансионе за счёт средств населения. Алтынсарин 

с большой энергией боролся за сближение и дружбу казахского и русского 

народов,посвятив этому благородному делу всю свою жизнь. Он стоял за 

приобщения Казахстана к экономическому и культурному развитию России. 

[2] 

В 1879 г., после назначения инспектором школ Тургайской области, 

И.Алтынсарин не переехал в административный центр области (в 

г.Оренбург), избрав местом своего пребывания г.Тургай. Алтынсарин 

занимался многогранной деятельностью по улучшению школьного дела: 

расширением школьной сети на обширной территории Тургайской области. 

В 1883 г. местом его пребывания стал Кустанайский (Николаевский) уезд. В 

родном местечке в Аракарагайской волости (в трёх километрах от 

г.Кустаная, на сгибе реки Тобол, на островке, где имелось небольшое озеро, 

получившее впоследствии название «Инспекторское») он построил 

деревянный дом с железной крышей, где жил и работал до самой смерти. 

«Школы — это главные пружины образования киргизов, казахов,— писал 

ЫбрайАлтынсарин,— ... на них, и в особенности на них надежда, в них же и 

будущность киргизского (казахского) народа». Поборник просветительства, 

Ы. Алтынсарин считал святым долгом образованного человека нести знания 

детям[3]. 

  Также, немало усилий он приложил, чтобы были открыты аульные и 

волостные школы. Долгое время царская дминистрация всячески тормозила 

эти благородные начинания. Но, несмотря на эти препятствия, Алтынсарин  

не прекращал горячей просветительской деятельности, что вызывало 

недовольство со стороны военного губернатора Тургайской области. За то, 

что Алтынсарин по своей личной инициативе стремился повсеместно 

открывать народные школы, якобы расходуяна это излишние средства, 

губернатор области генерал Проценко даже решил привлечь его к 

ответственности и предать суду. 

http://www.bestreferat.ru/referat-166485.html#_ftn1
http://www.bestreferat.ru/referat-166485.html#_ftn1
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И.Алтынсарину удалось избежать судебного преследования, так как 

Проценко был смещён с должности. В 1886 г. Алтынсарин опять возбуждает 

ходатайство перед новым областным начальством с просьбой разрешить 

открыть волостные школы. Получив его, он спешно приступает к открытию 

школ собирая для этой цели пожертвования с населения. Просветитель 

арендовал или покупал помещения для этих школ и заботился об их 

оборудовании. При открытии волостных школ И.Алтынсарин, лично 

присутствовал и давал первые показательные уроки. 

«На нашу долю,— писал он,— теперь выпало самое тяжелое, 

ответственное время, когда все надо еще создавать, вводить эти 

нововведения в темную среду и освещать все, насколько хватит у нас сил и 

уменья... Вот и таскаюсь я по степям, выпрашивая деньги у обществ и разных 

общественных уездных и областных волостей».[1] 

Так же с именем И.Алтынсарина связано и начало женского образования 

в Казахстане. В г.Иргизе он открыл специальную школу для казахских 

девочек с интернатом. Поистине это было большим событием в жизни 

казахского народа. Алтынсарин от души был рад успеху этого выдающегося 

начинания. Он просил у царской администрации разрешения открыть 

женские училища во всех уездах Тургайской области. Лишь спустя два года 

после подачи им прошения об этом было получено разрешение открыть 

женские училища с интернатами в г.Тургае в 1891 г., в г.Кустанае – в 1893 г., 

в поселке Карабутаке – в 1895 г. и в г.Актюбе – в 1896 г. 

В этих пяти женских училищах, открытых в соответствии с 

ходатайством И.Алтынсарина, к 1896 г. обучалось 211 девушек, из которых 

казашек 70, девушек русских поселян 141. 

Однако Алтынсарин считал, что дело народного образования не может 

ограничиться только открытием указанных выше типов школ, ибо эти школы 

являлись лишь первым шагом в деле просвещения народа. 
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СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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Ыбырай (Ибрагим) Алтынсарин (1841-1889) — выдающийся казахский 

просветитель, педагог-новатор и организатор новых школ, этнограф, 

фольклорист, поэт, прозаик, переводчик, целеустремлённый, всегда 

стремился к знаниям, любознательный, трудолюбивый. Смыслом жизни для 

него стала постоянная забота об учителе, создании для него условий труда, 

подготовка педагогических кадров. Это была его благородная миссия - 

служение педагогической деятельности. 

Эпоха, в которой он жил, была непростой, сложной, но даже в такое 

время Ы. Алтынсарин преодолевал все трудности на своем пути, нашел себя, 

своё призвание, мобилизовал все свои возможности и достиг исключительно 

высоких успехов на поприще народного учителя и просветителя, а также 

заслужил международное признание в оценке современников. 

Лёгкие пути не ведут к достижению цели. Всё добывается упорным 

трудом, в чём мы убеждаемся на опыте Ы. Алтынсарина. 

Ы. Алтынсарин - уникальная личность. Это не просто педагог, а 

человек, наделённый талантом, разносторонними интересами и познаниями в 

самых разнообразных отраслях знаний, прекрасно разбирался в истории 

своего края, этнографии, фольклоре, литературе, знал четыре языка [1]. Это 

выделяло его из среды современников, возвышало в глазах окружающих, 

обогащало его как педагога. Не случайно, обладая громадными познаниями, 

он также успешно совмещал свою педагогическую деятельность с 

различными должностями. И в этом помогал ему опыт педагогической 

деятельности. 

На современном этапе, в период модернизации школы, обновления 

системы образования имеется большая необходимость в учителях новой 

формации, наделённых лучшими качествами, какими обладал Ы. 

Алтынсарин. 

Изучение опыта Ы. Алтынсарина представляет несомненную ценность, 

служит для нас, учителей, уроком педагогического мастерства и творческого 

отношения к своему труду, чем отличался новатор. 

Для Ы. Алтынсарина знания – это ценный духовный капитал, 

обосновывает важную роль знаний, их пользу в жизни людей и общества, в 

развитии культуры, науки, изобретательстве [2], что и сегодня созвучно для 

современной школы. 

Ы. Алтынсарин жил жизнью народа, хорошо знал обычаи и традиции 

казахского народа, воспевал их в поэтических творениях. Он выступал за 

укрепление культурных связей и дружбы между народами [3], что находит 
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сейчас своё выражение в национальной идее сплочения казахстанцев в 

единый народ. Традиции как нетленные народные ценности - одно из 

важнейших средств воспитания. 

Для Ы. Алтынсарина школа стала своеобразной педагогической 

лабораторией. Здесь Ы. Алтынсарин постоянно работал над созданием 

педагогических трудов, прежде всего учебников и методических руководств,  

что поучительно и для сегодняшних учителей. Его «Киргизская 

хрестоматия» стала «учебником жизни» для многих учителей того времени. 

«Начальное руководство по обучению киргизов русскому языку», 

воплотившее принцип двуязычия, дополнено в наше время в практике 

современной школы принципом полиязычия - государственным, этническим 

и международным (английским) языками, развитием полиязычной личности, 

ознакомлением с культурой, обычаями и традициями народов изучаемых 

языков. 

Ы. Алтынсарин, как и Ч. Валиханов, связывал прогрессивное развитие 

казахского народа с внедрением просвещения, посредством которого он 

стремился пробудить национальное сознание. Он был убеждён, что 

просвещение — это консолидирующая сила народа в борьбе с 

самодержавием, бесправием и произволом. Переписка Ы. Алтынсарина с 

русскими интеллигентами как живой свидетель эпохи воссоздаёт 

историческую, социально-экономическую картину прошлого казахского 

народа и соответствующую унизительную политику царского самодержавия 

по отношению к «инородцам». Заслуга Ы. Алтынсарина состоит в том, что 

он защищал интересы своих соотечественников, бил тревогу по поводу их 

физического истребления и морального унижения, призывал образумиться 

высокопоставленных чиновников: «...если будут вести дело так неумело, то 

предрекаю, что киргизы - этот многообещающий, хороший народ - быстро 

пойдёт к погибели, так что после ничем уже не поправишь. Читая и слыша 

такие дикие проекты, просто руки опускаются» [4]. В своем поэтическом 

творчестве Ы. Алтынсарин прежде всего пропагандировал значение 

народного образования, обращался к молодежи с призывом приобретать 

знания. Необходимость образования во времена Алтынсарина нужно было 

доказывать. Трудно было не только открыть школу, но и набрать учеников. 

Алтынсарин пишет стихи, обращенные к детям, в которых он призывает их 

учиться. Самое известное из них — «Давайте, дети, учиться!» В нем 

говорится о пользе науки, знаний в жизни человека. 

ЫбырайАлтынсарин уделял большое внимание дидактическому 

обеспечению учебного процесса в подобных школах, а именно - 

использованию активных методов! обучения, письму, счету, чтению, 

применению средств наглядности, созданию учебников для детей на 

казахском и русском языках. Это были небольшие школы, в которых 

обучался немногочисленный контингент детей. Сейчас такие школы принято 

называть малокомплектными. И проблема методического обеспечения 

учебного процесса в них вплоть до наших дней не утратила своей 

актуальности. 
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Первая школа для девочек - казашек была открыта в 1887 году и была! 

рассчитана на 20 мест. Обучение девочек грамоте велось параллельно с 

занятиями no рукоделию преподавание рукоделия в женских школах было 

поставлено хорошо и давало весьма положительные результаты [5]. 

Алтынсарин положил начало профессиональному образованию в 

казахской степи. Начав дело с открытия ремесленного училища имени 

Я.П.Яковлева в Тургае, затем он организовал первую женскую ремесленную 

школу, ремесленные классы при двухклассных училищах. Добивался 

организации в Костанае сельскохозяйственного училища и организовал 

поступление казахских детей в Красноуфимское промышленно-техническое 

училище. 

В годы своей учительской деятельности Алтынсарин неустанно следил 

за педагогическими новинками, за учебно-популярной литературой для 

народа, выписывал публицистические и педагогические журналы. В личной 

библиотеке Алтынсарина имелись полные собрания сочинений русских 

классиков, лучшие педагогические труды того времени, а также в переводах 

сочинения иностранных авторов. 

Многое Ы. Алтынсарин внедрил в систему профессионального 

обучения, методику обучения, которые используются в ряде профессий и 

сегодня. Это предметно-вещевая, операционная и операционно-комплексная 

системы обучений. 

Влияние ЫбыраяАлтынсарина на современный Казахстан происходит 

сегодня через культуру и художественное слово, через налаживание 

межкультурного диалога в разнообразных его форматах. Особую 

актуальность теме настоящего исследования придаёт также и то 

обстоятельство, что современный Казахстан активно реализует 

государственную программу «Культурное наследие». В ней одно из 

достойных мест предоставлено и творчеству ЫбыраяАлтынсарина. [6] 

Одна из главных задач сегодня - воспитание поколения, хорошо 

знающего традиции родной культуры, любящего историю своего народа - 

поколения, которому можно доверить будущее страны. 

С обретением независимости Казахстан укрепил экономику, признан в 

мире. В стране растет активное и целеустремленное молодое поколение, 

свободно владеющее несколькими языками, освоившее современные 

информационные технологии. Но где гарантия, что это не будут чуждые 

чаяниям народа технократы, не знающие родной истории, своих корней, не 

осознающие себя наследниками и продолжателями великой степной 

культуры? Молодое поколение, не усвоившее духовные ценности своего 

народа, уроки родной истории, может захлебнуться волной глобализации и 

пойти на поводу различных догматических течений. 

Это означает, что наш долг воспитать молодых казахстанцев в духе 

патриотизма, любви к родному народу, - сказал Президент [7]. Также наш 

долг - учить молодое поколение ответственному отношению к истории своей 

страны, нашей государственности, ответственности за настоящее и будущее 

Казахстана. Только так мы взрастим патриотов. 
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Аутизм – бұл баланың дамуындағы ауытқудың бір түрі, ол әлеуметтік 

ортаны пайдаланбау болып табылады. Симптом ретінде аутизм көптеген 

психикалық ауруларда кездеседі, бірақ кейбір жағдайларда ерте жастан 

байқалады және баланың даму процесіне де әсер етеді. Ерте жастағы балалар 

аутизмі салауатты ойлауды дамыту нысаны ретінде қарастырылады. 

Сонымен қатар, балада аутизмнің кейбір клиникалық көріністері болған 

кезде, оны аутистикалық жеке қасиеттер деп атайды. 

Аутизм – шындықтан алшақтау, өзін-өзі ұстауға, сыртқы әсерлерге 

реакцияның болмауы немесе жеткіліксіздігі, қоршаған ортамен байланыста 

пассивтілік және суперранимизм (К.С. Лебединская). 

Аутизм симптом ретінде көптеген психикалық ауруларда, 

бұзылыстарда кездеседі, бірақ кейбір жағдайларда ол өте ерте жаста көрінеді 

(баланың өмірінің алғашқы жылдарында және тіпті айларында), клиникалық 

көріністе жетекші орын алады және баланың барлық психикалық дамуына 

қатты теріс әсер етеді. Мұндай жағдайларда олар ЕЖА (ерте балалық аутизм 

синдромы) туралы айтады. ЕЖА кезінде баланың артта қалған психикалық 

дамуы орын алады, мысалы: 

 ұсақ моторика жақсы дамыған, ал жалпы қозғалыстар үйлесімсіз; 

 жасына байланысты бай сөздік қоры жоқ, ал қарым-қатынас 

дағдылары мүлдем дамымаған; 

Кейбір жағдайларда ЕЖА диагнозын қою үшін барлық клиникалық 

сипаттамалар байқалмайды, бірақ К.С. Лебединская, В. В. Лебединский, О. 

С. Никольская айтқандай, түзету аутист балалармен жұмыс жасауда 
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қабылданған әдістермен жүргізілуі керек. Мұндай жағдайларда аутистикалық 

тұлғалық қасиеттер, аутистикалық мінез-құлық туралы жиі айтылады [1]. 

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДСҰ) ЕЖА келесі 

критерийлерін атап өтеді: 

 әлеуметтік өзара іс-қимыл саласындағы сапалы бұзушылықтар; 

 қарым-қатынас қабілетінің сапалы бұзылуы; 

 мінез-құлықтың, қызығушылықтың және іс-әрекеттің шектеулі 

қайталанатын және стереотиптік модельдері. 

Ерте балалық аутизмнің тән белгілерінің арасында аутизмнің негізгі 

ерекшелігін көрсететін сөйлеу бұзылыстары үлкен орын алады, атап 

айтқанда коммуникативтік мінез-құлықтың қалыптаспауы. Сондықтан 

аутизмі бар балаларда, ең алдымен, сөйлеудің коммуникативті 

функциясының және жалпы коммуникативті мінез-құлықтың дамуы 

бұзылады. Сөйлеудің пайда болу мерзіміне және оның даму деңгейіне 

қарамастан, бала сөйлеуді қарым-қатынас құралы ретінде пайдаланбайды, ол 

сұрақтарды сирек шешеді, әдетте басқалардың және оған жақын адамдардың  

сұрақтарына жауап бермейді. Ұзақ уақыт бойы сөзжұмбақ жасау үрдісі 

сақталып келеді. Экспрессивті сөйлеу артта қалумен дамиды. 

Бұл балалардың зияткерлік дамуы өте алуан түрлі. Олардың арасында 

қалыпты, жеделдетілген, күрт кешіктірілген және біркелкі емес ақыл – ой 

дамуы бар балалар болуы мүмкін. Ішінара немесе жалпы дарындылық та,  

ақыл-ойдың дамуы да байқалады [2]. 

Осылайша, ЕЖА бар балалар психикалық, сөйлеу, мотор, эмоционалды 

және өмірдің басқа салаларының жетілмегендігімен сипатталады, нақты 

ортаның кейбір факторлары күрт маңызды болған кезде, басқалары артта 

қалады. 

Психикалық бұзылулардың ішінде барлық зерттеушілер аутистік 

спектр бұзылысы бар балаларда зейіннің даму ерекшеліктерін көрсетеді. 

Мысалы, В.М. Башина, Н.В. Симашкова эксперименттік зерттеу жүргізіп, 

«аутистік спектр бұзылысы балаларда көру және есту қабілетінің 

жетіспеушілігі анықталды» - деп жазды. 

В. В. Лебединский аутистік спектр бұзылысы бар балалардың назары 

шашыраңқы екенін көрсетті: бала тез әлсірейді, заттар мен құбылыстарға 

ұзақ назарын аудармайды. Салдарынан шоғырлану үдерісі сөне береді. 

Е. М. Мастюкова аутистік спектр бұзылысы бар балалардың зейін 

ерекшеліктері кез-келген, тіпті қиын емес тапсырманы орындау кезінде тез 

анықталатынын айтады. Олардың назары тұрақсыз, көлемі аз, ерікті 

назардың барлық түрлері, әдетте, дамымаған. 

К. С. Лебединская, О. С. Никольская аутистік спектр бұзылысы бар 

балаларға еріксіз назардың өз еркінен басым болуымен сипатталатынын 

айтады. Бұл нейродинамиканың ерекшеліктерімен түсіндіріледі: ішкі 

тежелудің әлсіздігі және айқын сыртқы тежелу өзара тең қатынастар 

дамымайд. Реттелетін сыртқы тежелу жиі алаңдаушылықтың және оның 

тұрақсыз бағытының негізінде жатыр. 

Шетелдік зерттеушілер К. Гилберт және Т. Петерс аутистік спектр 
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бұзылысы бар баланың назарының адинамикалығын оны қажетті 

нысандарға тарту мағынасында атап өтті, ал дәл сол объектілерге назар 

аударудың қиындығын білдірді. Авторлар балалардың назары, тіпті 

объектінің белгілі бір жақтарына тартылса да, нашар назар аударатындығын, 

бетіне сырғып кеткендей, оларға аз көңіл бөлетінін айтады. Сондықтан, 

жоғарыда көрсетілгендей, көптеген авторлар осы санаттағы баланың назары 

қалыпты балалардағыдай жоғары концентрацияға жетпейтінін жазады. 

В. М. Башина эксперименталды түрде балалар назар аудару 

тұрғысынан нормадан едәуір артта қалғанын анықтады. Сонымен қатар, 

назар аудару көлемінің тарлығын көптеген зерттеушілер атап өтеді [3]. 

Е. М. Мастюкова назар аударудың негізгі көзі-бұл ми қыртысында 

Ұшпа, қысқа мерзімді фазалық жағдайлардың көрінісі болып табылатын 

психикалық белсенділіктің ауытқуы. Бұл кейбір психикалық стресстен кейін 

бірден пайда болатын процестердің тез сарқылуын тудырады. Бұл 

психикалық белсенділік тонусының төмендеуі және ауытқуы жүйке жүйесі 

әлсіреген әр балада болуы мүмкін (тіпті қалыпты психикалық және 

эмоционалды дамуы бар балаларда да). Алайда, көптеген аутист балаларда 

психикалық белсенділік тонусының ауытқуы жиі кездеседі. 

Жоғарыда аталған зерттеулерге сүйене отырып, аутистік спектр 

бұзылысы бар балалармен мынадай шағын зерттеу жұмысын өткіздік. 

Зерттеуге жалпы саны 8 бала қатысты. Олардың үшеуі ұл бала, қалғаны 

қыздар болды. 

Зерттеудің мақсаты – аутистік спектр бұзылысы бар балалардың 

зейінінің даму деңгейін анықтау. 

Зерттеу әдісі: 

№ 1 әдістеме. «Әріптер алаңы» [4] 

Мақсаты: қаралған әріптер санына назар аудару көлемін білу. 

Әдістемені жүргізу: 

Оқушыларға әрқайсысы 10 әріптен тұратын 5 қатардан тұратын әр 

түрлі әріптермен бланк ұсынылады. Балалар әр қатарда бірінші тұрған белгілі 

бір әріпті және сол әріппен бірдей өзге әріптерді сызуы тиіс. Жұмыс ең 

жоғары дәлдікті талап ететін уақытқа жүргізіледі. Уақыт 5 мин. 

Нұсқаулық: балалар бірінші қатардағы әріпті және сол қатарда дәл 

сондай барлық әріптерді сызып тастаңдар! 

Бағалау: 

3 балл – тапсырма толық орындалады. 

2 балл – тапсырма жартылай орындалады. 

1 балл – тапсырма мүлдем орындалмады немесе төмен деңгейде 

орындалды. 

№ 2 әдістеме [5,6] 

Суретті қайтала 

Мақсаты – зейін дамуының деңгейін тексеру. 

Әдістемені жүргізу: 

Балаларға екі суреттен және суретті көшіруге арналған балнкіден 

тұратын қағаздар таратылады. Балалар дәл сол суретті көшіруге нұсқаулық 
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алады. 

Нұсқаулық: балалар, мына суреттерді астыңғы қатарға көшіреміз! 

Бағалау: 

3 балл – тапсырма толық орындалады. 

2 балл – тапсырма жартылай орындалады. 

1 балл – тапсырма мүлдем орындалмады немесе төмен деңгейде 

орындалды. 
 
 

 

Сурет 1. «Суретті қайтала!» әдісінің бланкісі 

Ұсынылған әдістер бойынша мынадай нәтижелер алдық: 

Сыналушының 

реттік нөмірі 

«Әріптер алаңы» «Суретті қайтала!» 

1 2 1 

2 1 2 

3 2 2 

4 2 2 

5 2 1 

6 3 2 

7 2 1 

8 1 2 

 

Кесте 1. Зерттеу әдістерінің нәтижелері 

«Әріптер алаңы» әдісі бойынша балалардың 13% жоғары деңгейге, 61% 

орташа деңгейге, ал қалған 26 % төмен деңгейге ие болды. 

«Суретті қайтала» әдісіне келсек, 61 % орташа деңгейі, 39 % төмен 

деңгейі алынды. Жоғары деңгей анықталмады. 

Зерттеу нәтижелерін талдай отырып, аутистік спектр бұзылысы бар 

балалардың зейін деңгейінің төмен екендігін аңғардық. Зейін қызметі 

оқушылар үшін маңызды таным саласы болғандықтан түзету – 

педагогикалық жұмыстарды ұйымдастыру өте өзекті. 

Осылайша, жоғарыда айтылғандардан көрініп тұрғандай, барлық 

дерлік зерттеулерде, аутизмдегі психикалық бұзылулармен байланысты, 

зейіннің жұмысында елеулі ауытқулардың белгілерін табуға болады.  



58 

 

Сонымен қатар, аутистік спектр бұзылысы бар балалардың назар аудару 

ерекшеліктері туралы деректер осы санаттағы балалардың зейінін түзету және 

дамыту бойынша жұмыс нәтижелерін оптимистік болжауға мүмкіндік береді. 
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННІҢШЫҒАРМАЛАРЫ АРҚЫЛЫ 

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ТАНЫМДЫҚ 

БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУ 

Жалимова Жанат Кайрхановна 

Магистрант 

Қ.Жұбанов атындағы АӨУ,  Ақтөбе қаласы,  

Ғылыми жетекші :Сламбекова Т.С 

Қазіргі қоғамда бастауыш сынып оқушыларының танымдық 

белсенділігін арттыру мақсатында көптеген әдіс-тәсілдер пайдаланылады. 

Сол әдіс-тәсілдердің тұжырымдасы бойынша танымдық белсенділік 

ұғымының мағынасы үлкен рөл атқарады. Оқушылардың танымдық 

белсенділігін арттыру үшін қазақ қоғамындағы ерекше орын алатын 

ағартушылардың бірі – Ыбырай Алтынсариннің шығармалары мысалға 

келтірілген. Осы ретте таным ұғымына терең шолу жасау қажеттілігі 

туындап отыр. 

Таным – қоғамдық тәжірибенің дамуымен тәуелді адам ойлауында 

шындықтың бейнелену және қайта жаңғыру барысы, нәтижесі әлем жайлы 

жаңа білімдер болып табылады. Арнайы ұйымдастырылған таным оқу 

үдерісінің мәнін құрайды. 

Танымдық белсенділік – тұлғаның әрекеттік күйі, білімді меңгеру 

барысында оқуға ұмтылуымен, ақыл-ой кернеуімен, еріктік күш-жігерімен 

көрінеді. Физиологиялық негізі – бүгінгі күй мен өткеннің тәжірибесі 

арасындағы келісімсіздік. 

"Танымдық белсенділік – бұл білімге таным ретінде белсенді 

көзқарастың барлық түрлері; білім ретінде оқытудың мәні мен 

маңыздылығы; танымдық мотивтердің барлық түрлері (жаңа білімге деген 
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ұмтылыс, оларды алу тәсілдері, өзін-өзі тәрбиелеуге деген ұмтылыс); осы 

танымдық мотивтерді жүзеге асыратын, олардың эмоцияларына қызмет 

ететін мақсаттар". Танымдық белсенділік – бұл іс-әрекеттің алдындағы және 

оны тудыратын жағдай. Танымдық іс-әрекет – нақты шындықтың объектілері 

мен құбылыстары туралы ақпаратты, сондай-ақ нақты білімді алуға 

бағытталған субъектінің саналы қызметі. 

Танымдық өлшем – оқушылардың рухани құндылықтарды игеру 

деңгейі. 

Халқымыздың аса ірі ағартушысы, жазушы, ақын, қоғам қайраткері 

Ыбырай Алтынсарин бұрынғыша Торғай облысы Николаевск уезі 

Арақарағай болысында (қазіргі Қостанай облысының Затобол ауданында) 

туған, Ыбырайдың әкесі Алтынсары тым ерте дүние салғандықтан, болашақ 

педагог үлкен оқымысты атасы Балқожа Жаңбыршыұлының тәрбиесінде 

өседі. Балқожа би өзінің сүйікті немересін 1850 жылы Орынбор шекара 

комиссиясының қазақ балалар үшін ашқан мектебіне береді. 

Ыбырай ірі қоғам қайраткері, ағартушы педагог. Қазақ балаларын 

оқытудың жаңа бұқарашыл жүйесін орнықтырып, білім негіздерін оқытуды 

қолға алған зор ғалым. 

XIX ғасырдың екінші жартысындағы қазақ әдеби тілінің дамуында 

Ыбырай Алтынсариннің ролі зор болғаны белгілі. Ыбырай Алтынсарин сол 

дәуірдегі қазақ әдеби тілін ерекше сапамен дамытып, оны жаңа белеске, биік  

дәрежеге көтеріп, жазба, әдеби тілді жаңа ұлттық сипатқа жеткізу атсалысқан 

адам. Ыбырай кейінгі ұрпақ үшін екі түрлі саладағы еңбегімен ардақты: 

біріншіден, ол өзінің жазушылық қызметімен қазақ әдебиетінің тарихында 

шағын көркем прозаны қалыптастырған және оны нақ жазба әдебиеттің ең 

биік үлгісімен жазған тұңғыш жазушы әрі тамаша жаңашыл ақын болды, 

екіншіден ағартушылық, педагогтік қызметінде әдеби тілді қалыптастыруды 

практикалық істер арқылы жүзеге асырды. 

Ыбырайдың педагогтік ағартушылық қызметі мектеп ашу, бала оқыту, 

ол мектепте тәлім – тәрбие жұмыстарын ана тілінде өткізу, белгілі жүйемен 

сабақ жүргізу және оны жалпы халықты ағарту жұмысы мен халықтың ой- 

санасын заман ағымына лайық жақсылық, жаңалыққа қарай тарту 

жолындағы тәрбиелік істерімен тығыз байланысты. Ыбырай Алтынсариннің 

педагогтік, ағартушылық еңбектерінің нәтижесі – оның қазақ тілінде жазған 

оқулығы хрестоматия еді. Сондай-ақ   ұлы ағартушы орыс тілімен қатар 

қазақ тілін де мектепте оқытылатын, білім беретін оқу тілі, оқыту тілі, білім 

тілі, мектеп тіліне айналдыру күресті. Оның бұл еңбегі «іс жүзінде қазақ тілін 

ұлттық әдеби тіл етіп дамытудың ең алғашқы қадамдарының бірі екенін» 

көрсете келіп, А.Ысқақов: «өз туған халқын шексіз сүйетін қазақтың ұлы 

ағартушысы, тұңғыш педагогі – Ыбырай Алтынсарин қазақ арасында, қалың 

бұқараның ішінде жай сауат ашу ісінен бастап білім алуға, білім беруге, білім 

тартуға, білім көтеруге дейінгі жұмыстарды жүзеге асыру үшін де, тәлім- 

тәрбие беруде, үлгі – насихат жұмыстарын жүргізді». 

Ыбырайдың әдеби туындылары балалар дүниесіне өте жақын. 

Сондықтан да ол “қазақ балалар әдебиетінің атасы” деп танылған. Оның 
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шығармалары мұғалімдер даярлайтын оқу орындарында кең көлемде 

оқытылады. Мектеп оқулықтарына енгізілген. 

Ы.Алтынсарин жаңа дәуірдегі балалар әдебиетінің негізін қалады. 

Жастардың оқу, білім алудағы мақсаты – өз халқының керегіне жарау, елін 

алдыңғы қатарлы, озық мәдениетті елдердің қатарына жеткізу деп білді. 

“Кел, балалар, оқылық!” атты өлеңінде оқу-білімнің тек ізденіс, еңбекпен 

табылатынына мән берді. Бұған инемен құдық қазғандай ыждаһаттылық, 

талап пен сабырлылық қажет екенін ескертеді. Ал оқымағаны надандардың 

ақ-қараны ажырата алмайтын көрсоқыр екенін, оқудың өмір үшін, болашақ 

үшін қажет екенін талдап көрсетеді. 

Жастардың өнер-білім, техниканы игеруге үндеу ақынның “Өнер білім бар 

жұрттар” деген өлеңінде өз жалғасын тапқан. Оқу, білім алудың мақсатын 

кеңінен сөз етеді. Ол өнер-білімі жетілген елдердің артықшылығы қандай, 

олар сол өнерімен нені игеріп отыр, ертеңгі өмірдің талап-тілектері не деген 

секілді күрделі мәселелерді жастар алдында көлденең тарту арқылы оларға 

ой тастап, өнер-білімді батыл игеруге шақырады. “Кел, балалар, оқылық!”, 

“Өнер білім бар жұрттар” өлеңдері қазақ өлеңінің сол кезге дейінгі бар 

мүмкіндігін пайдаланып жазылған халыққа, қауымға арналған зор үндеуі еді. 

“Өнер білім бар жұрттар” өлеңінде сол тұстағы ғылым мен техниканың ең 

басты жаңалықтары толық қамтылып, өнер мен білімге қолы жеткен 

халықтың экономикалық жағынан озықтығын көрсетеді. Осы өлең шумақтар 

арқылы бастауыш сынып оқушыларының таным белсенділіктерін 

арттыруда. Болашаққа деген сенімділік береді. Ағартушы ғалым “Бұл кім?”,  

“Ананың сүюі” өлеңдерінде бала тәрбиесіндегі ананың еңбегіне ерекше мән 

беріп, ана махаббатын терең сезіммен жырлап, сол арқылы баланың ат -ана 

алдындағы перзенттік парызын есіне салып, ғибратты сөздер, пайымды 

ойлар айтқан. 

Табиғат сұлулығын жырлау – орыс әдебиетінде, елдердің әдебиетінде 

XVIII ғасырдан келе жатқан белгілі дәстүрлердің бірі. Алтынсариннің орыс 

әдебиетінен үйреніп, қазақ поэзиясына енгізген тағы бір жаңалығы – табиғат 

лирикалары. Табиғат – тек байлық кені, адам баласы ризығының сарқылмас 

қазынасы ғана емес, көркемдік, сұлулықтың да әлемі. Бастауыш сыныптың 

оқулықтарында табиғат көріністерін суреттеуге арналған “Өзен”, “Жаз” 

деген өлеңдерінде көркемдік жағынан оқушының жан дүниесінде жайдары 

сезім туғызып, көңілді әсер қалдырады. Табиғат көріністерін суреттеуі 

жағынан Ыбырай мен Абайдың арасына үндестік бар. Олардың орыс 

әдебиетімен жақсы таныстығы көрінеді. Бұл Ыбырайдың жас шәкірттерінің 

бойында табиғатты, Отанды сүю сезімдерін тәрбиелеуге жасаған елеулі 

қадамы. Екі өлеңінде де табиғат көрінісін адамдардың тіршілігімен 

байланыстыра көрсеткен. Бұл өлеңдер арқылы Ыбырай қазақтың жазба 

әдебиетінде табиғат лирикасын бастады. Оны кейін Абай әлемдік поэзияның 

биік деңгейіне жеткізді. Ыбырайдың әңгімелері түр мен мазмұн бірлігін 

сақтай отырып, негізгі мәселені жинақы, тартымды, әсерлі жеткізеді. Өзінің 

озық идеяларын жеткізуде жазушы халық тілінің байлығын шебер пайдалана 

білді. Оның шығармаларының бұндай қаиеттері олардың жастарға да, 
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үлкендерге де ортақ екендігі көрсетеді. 

Алтынсариннің төл әңгімелері қысқа да нұсқа құрылып, мазмұны 

жағынан ұтымды келеді. Белгілі ғалым Қажым Жұмалиев: “Ыбырай 

Алтынсарин қазақ әдебиетінде көркем әңгіменің негізін салушы атасы 

болды. Көркем әңгімелердің композициялық құрылысын шебер етіп құруда 

да оның өзінше еңбегі бар” деп жазды. Әңгімелерінің негізгі тақырыбы – 

еңбекті сүю, қадірлеу, жақсы мінез-құлыққа бағыттау, халқын сүю, махаббат 

- мейірім, перзенттік парыз тағыда басқа өмірдің өзекті мәселелерін қамтиды. 

Жазушының бастауыш сынып оқушыларына арналған оқулықтарында 

“Аурудан аяған күштірек”, “Асыл шөп”, “|Шеше мен бала”, “Таза бұлақ” 

тағы да басқа әңгімелері әсерлі де көркем шығармалар. 2-сыныптың қазақ 

тілі оқулығында “Аурудан аяған күштірек” атты әңгімесінде баланың анаға 

деген махаббатын айқын көрсеткен. Аяғы сынған Сейіт деген бала, ауруы 

қанша батса да, анасын қиналтпау үшін қабақ шытпағандығы айтылады. 

“Ауырмақ түгіл, жаным  көзіме көрініп тұр, бірақ менің жанымның 

қиналғанын көріп, анам да қиналып, жыламасын деп жатырмын”, - дейді. 

Осы әңгімелерінен туындайтын ой – Ыбырайдың мейірімді балалары 

нағыз отаншыл азаматтар болатынына сенесің. 

Алтынсарин қазақ әдебиетіне жаңаша бағыт берді. Ол қазақ әдебиетіне 

мысал өлең түрін енгізді. Қазақ поэзиясындағы қара өлең, қайым өлең, 

толғау, жыр тәрізді өлеңдер орыс әдебиетінің үлгісінде тәрбиеленген ақынға 

аз, жеткізілсіз көрінді. Екінші жағынан, бұл мысал өлеңдер оның алдына 

қойған негізгі тілегіне дәл келді. 

Оның шығармаларынан жазушының биік адамгершілік қасиет 

азаматтың тұлғасын көреміз, сүйсінеміз. Өзінің өнегелі өмірі, тынымсыз 

ізденісі, жан-жақты таланты арқылы танылған Ыбырай Алтынсарин 

шығармаларының қазақ әдебиеті тарихында алатын орны орасан зор. 

Ыбырайдың шығармаларында қоғамдағы барлық мәселелер қарастырылған: 

рухани құндылықтар, оқу, өнер, білім, техниканы игеру, елдегі теңсіздік, 

табиғат сұлулығы, еңбекке баулу. Аталған мәселелер, болашақта жеке 

тұлғаның танымдық белсенділіктерін қалыптастыруда маңызды роль 

атқарады. 
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Ы.АЛТЫНСАРИННІҢ ҰРПАҒЫНА ҚАЛДЫРҒАН ҰЛАН-ҒАЙЫР 

МҰРАСЫ 

Габбасова Айнур Улжабаевна, 

Омарова Айгул Жарболқызы 

Новый орта мектеп-лицейі., 

Ақтөбе қаласы 

 

Ыбырай Алтынсарин шығармаларының бүгінгі күнге дейінгі жеткен 

тәрбиелік мәнінің мазмұны әлі де қолданыста. Небәрі жарты ғасырға жуық 

өмір кешкен ұстаздың өнегелі еңбегі жан – жақты зерттеліп, туған халқының 

керегіне жарауда. Оның күні бүгінге дейін мектеп оқушыларының әнұраны 

іспетті «Кел, балалар, оқылық» атты өлеңінің өзі неге тұрады?! «Біз 

болмасақ, Сіз барсыз, үміт еткен достарым»,- деп өзі бастаған оқу – ағарту 

жұмыстарының алуан қырлы асқарлы істерін, бүкіл ұлт болашағын келер 

ұрпағына үлкен үмітпен жүктеп, келешектен қуаныш күткен ұлы ұстаздың 

тындырғаны көп болса да, түнек құрсауындағы қалың елінің білім нәрінен 

жаппай сусындатып, ғылым мен өнер үйренуінен армандауымен кеткен. 

Ыбырай салған сара жол – бұл күндері қанатын кеңге жайған,тамырын 

тереңге жіберген, экономикасы мен мәдениеті дамыған тәуелсіз Қазақстан 

Республикасының білім шаңырақтарында жалғасын табуда. 

Ы.Алтынсаринның шығармаларын зерттеу арқылы ол шығармалардың жеке 

тұлғаны қалыптастыруда алатын қаншалықты маңызды екенін көрсету. 

Ы.Алтынсаринның шығармаларының, соның ішінде әңгімелерінің және 

өлеңдерінде айтылған мәселелердің әлі күнде өзекті екендігін айқындау. 

Егер мектепте оқушыларға Ыбырай Алтынсариннің шығармаларын 

толыққанды оқытса, онда жеке тұлға бойында адамгершілік-имандылық 

қасиеттері арта түсер еді, өйткені бүгінгі қоғамға өз-өзіне талап қоя 

алатын,адамгершілік қасиеттері бойына дарыған,бәсекеге қабілетті тұлға 

қажет.Қалай болғанда да жастарға дұрыс тәрбие беру үшін олардың 

дүниетанушылық көзқарасын кеңейту үшін «Қазақ хрестоматиясының» тек 

өз кезі ғана емес, қазірдің өзінде де мәні зор. Сондықтан да ол талай жылдар 

талай рет басылып, мектеп оқушыларына ұсынылып келеді. Бұл кітапқа 

енгізілген әңгімелер: еңбек сүюшілік, оқу, өнерге ұмтылушылық, отанын- 

елін сүюшілік,талаптылық, жігерлілік, іздемпаздық, кіші-пейілділік, 

махаббат, қайырымдылық, адамгершілік, жинақтылық, тағы басқа осылар 

тәрізді жақсы мінез-құлыққа тәрбиелеуге керекті мәселелерді қамтиды. 

Бұларға жалқаулықты, қиянатшылдықты, надандықты, сотқар-лықты қарсы 

қойып, жастардың мұндай әрекеттерден аулақ болуына жол көрсетті. 

Мысалы, Хрестоматияға енгізілген өлең, әңгімелердің балалардың жасына,  

сана-сезіміне лайықталынып, педагогика ғылымының міндетті түрде 

тәрбиешілерден талап ететін әдіс мәселесінің берік сақталынуы өз алдына,  

сонымен қатар жоғарғы аталып өткен оқу, еңбек, талап, мейірімділік, тағы 

басқа тақырыптарға арнаулы, қолға таяқ ұстатқандай әңгімелерді әдейі, 

саналы түрде таңдап алғандығын да көрмей кетуге болмайды. [2] Бала 

жанының зергері Ы. Алтынсарин әңгімелерінің бәр-бәрі де бүлдіршіндердің 
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жас ерекшеліктеріне орай тілі жеңіл, мазмұны тартымды, олардың жан 

дүниесіне асер етерліктей етіп берілген. Осы әңгімелерді мұғалімдер мен ата- 

аналар балаларды ұқыптылық пен сабырлылыққа шыдамдылыққа, 

төзімділікке тәрбиелеу мақсатында пайдалануға болады. Ыбырай еңбек 

сүймей, жалқау болып өскен адамдар қулық-сұмдықпен күн көруді езіне 

мақсат ететінім, ал мұның өзі барып тұрған жексұрын қасиет екендігін, олай 

болса үлкендер балаларды кішкентайынан еңбекке баулу қажеттігін 

естерінен шығармауын ескертеді. «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің» 

дегендей, жас өспірімдердің басында кездесетін түрлі жаман мінездерді 

семьядағы тәрбиемен терең астастырады. Ы. Алтынсарин көтерген 

психологиялық мәнді мәселслердің енді бір тобы оның методикалық 

пікірлерімен астасып жатады. Ыбырай жақсы тәрбиеші ғана емес, ОҚУ 

сонымен бірге тәжірибелі, методикалық ой-пікірі ОЗЫҚ мүғалім де еді. Ол 

оқыту әдісін өз түйгенінше, орыс мектебінің озық үлгісіне негіздей құруды, 

ойластырды. Мектеп оқушыларына арнап оқу құралдарын, программалар, 

нұсқау хаттар жазды. Ол мектеп кітапханаларының физикалық, химиялық, 

астрономиялық құралдарымен жабдықталуына, оқушылардың түрлі ғылым 

мен өнер саласындағы жаңалықтарды біліп отыруына үлкен мән береді, 

Ыбырай шәкірттерді әр кезде әр түрлі әдіспен және әр түрлі оқулықтармен 

оқытуға барынша қарсы болды. Ол қандай ләннің болмасын ғылыми негізде 

оқытылуын оның жас өспірімдердің ақыл-ойы мен сезім дүниесіне әсер ете 

алуының маңызы аса зор екендігін баса айтты. 

Ы.Алтынсарин түсінігінде білім дегеніміз айналадағы ақиқатты тану. 

Сондықтан , «табиғат ақыл деп жазды, - ол, - айналадағы қоршаған өмірді 

ғана қамтуға қабілетті, ал оны дамытып, біздің көргенімізді де білуге 

мүмккіндік беретін - дүниелік білім ғана»,- деді [6].Адам тәрбиенің нәтижесі. 

Ол өмірге пешенесіне не жазылса, сонымен келмейді, оның тағдыры 

туысынан белгіленбейді. Адамдық қасиетінің қалыптасатын жері - өмір 

талқысы, әрекет етуі, тәрбиесі. Күн мен Ай бәрімізге ортақ, бәріміз де 

адамның баласымыз, ешкімді біріңнен бірің артықсын деп айыруға 

болмайды,-дейді, Ыбырай. Ол адам психологиясының қалыптасуындағы 

саяси-әлеуметтік, қоғамдық-тарихи факторлардың шешуші ролін жете 

түсінді. Ы.Алтынсариннің ойынша адамның сана-сезімін негізінен тәрбие 

билейді де, оның «сегіз қырлы, бір сырлы» болып қалыптасуын материалдық 

өмір жағдайларымен емес, идеалогиялық факторлармен, ағартушылық 

әрекетпен тәуелді еткісі келеді. Ыбырай жеке адамның даму жолын қоғам 

дамуымен байланыстырып, оның адам туралы түсінігі жеке адам «барлық 

қоғамдық қатынастардың жиынтығы» дейтін қағидаға сәйкес келді. Ыбырай 

Алтынсарин шығармаларында көтерілген екінші бір өзекті мәселе: жастарды 

түрлі жақсы қасиеттерге баулу, жаман қасиеттерден жирендіру мәселесі. 

Оның «Хрестоматиясының» бірінші беттерінен-ақ балаларды оқуға, өнерге, 

ұкыптылыққа, тазалыққа, мейірімділікке шақырған әңгімелер мен өлеңдер 

жиі кездеседі. 

Бала жанының зергері Ы.Алтынсарин әңгімелерінің бәр-бәрі де 

бүлдіршіндердің жас ерекшеліктеріне орай тілі жеңіл, мазмұны тартымды, 
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олардың жан дүниесіне әсер етерліктей етіп берілген. Сондықтан оның 

көптеген әнгімелерінің идеясы, Абай айтқандай, «Еңбек етсең ерінбей, тояды  

қарның тіленбей» деген қағиданың төңірегіне топтасқан. Әңгімелерінде 

балаларды тапқырлыққа, табандылыққа үйретіп көп тұрмыс тауқыметі – 

еңбек екендігін, сол себепті оның болашағы жарқын, өмір сүруі адал 

болатындығын көрсете келіп, жастайынан еңбексіз өскен балалардың бос 

белбеу болбыр болатынын барынша келемеждейді. Ы.Алтынсарин 

әңгімелерінде еңбек процесінің адамның сана-сезімін, психологиясын 

қалыптастыруда ерекше орын алатынын жақсы түсінген. 

Қорыта айтқанда, Ы.Алтынсаринның өз халқын оқуға, өнерге үндеуі 

надандыққа, зұлымдыққа қарсы шығуы, сол кезде әлеумет өміріндегі 

теңсіздіктің бетін ашып, өмір шындығын көрсетуі, жастарды жақсылыққа, 

адамгершілікке тәрбиелеуі оның творчествосының халықтық жағы десек, 

қазақтың қазіргі ержеткен проза жанрының және балалар әдебиетінің ең 

алғашқы негізін салушы болды. Сондықтан да Ыбырай Алтынсарин жазба 

әдебиетіміздің төрінен заңды түрде орын алып отыр. 
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ҰЛЫ ҰСТАЗ ЫБЫРАЙ ИДЕЯЛАРЫНЫҢ ЗАМАНАУИ ҒАСЫРДАҒЫ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 

 

Генжемуратова Л.К. 

Алматы облысы, Қарасай ауданы 

«Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебі» КММ 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 

 

  Ұлы ұcтaз Ыбырaй Aлтынcaрин қaзaқтың aca көрнекті aғaртушыcы, 

aқын, жaзушы, этногрaф, фольклоршы және қоғaм қaйрaткері. Міне биыл 

2021 жылы қaзaқ хaлқынaн шыққaн aлғaшқы педaгогтың туғaнынa 180 жыл 

толып отыр. Мұндaй aйтулы іc-шaрaдa, біз ұcтaздaр қaуымы 

оқушылaрымызғa Ы.Aлтынcaриннің aғaртушылық қызметін нacихaттaп, 

бізге қaлдырып кеткен еңбектерін қaдірлеп, ол еңбектердің мәңгі өмір cүруін 

қaмтaмacыз ету. Ыбырaй шығaрмaшылығын жaн-жaқты зерттеп, жacтaрдың 

бойынa ізгі қacиеттерді cіңіру. 

Кез келген хaлық өз caяcaткерлерін, қоғaм қaйрaткерлерін, aқындaры 

мен жaзушылaрын мaқтaн тұтaды.  
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Қaзіргі кезеңде өз елімізде бүкіл caнaлы ғұмырын caуaтcыздықты 

жоюғa, қaзaқ хaлқын орыc және әлемдік мәдениет құндылықтaрынa бaулуғa 

aрнaғaн Ы. Aлтынcaрин еcімі ерекше құрметтеледі. Ы.Aлтынcaриннің 

негізінен тілді оқыту мәcелелеріне арналған еңбектерінде ХХ 

ғacырдың ортacындa өзекті болғaн дидaктикaлық проблемaлaр aйқын 

көрініc тaпты.  

Ғaлым белгілі бір пәнді әдіcтемелік  қaмтaмacыз ету мәcелелерін 

зерттеді, бірaқ мұны тек әдіcтемелік ұcтaнымдaрғa cүйеніп қaнa қоймaй, cол 

кезеңде өзекті болғaн және бүгінде мұғaлімдер үшін aйтaрлықтaй сол үшін 

бізді жұмыcшы мен пaтриоттың ғылыми идеялaрын тaлдaуғa және 

жүйелеуге итермелеген тaғы бір cебеп бaр, ол үлкен әріппен жaзылғaн, 

оқушылар мен ізбacaрлaрдың еcінде және ризaшылығынa ие болғaн, біз 

оны тәрбиелеген мұғaлімдердің тұтac гaлaктикacын aтaймыз. 

Дәл оcы cебептерге бaйлaныcты Ыбырaйдың жұмыcы cоншaлықты 

құнды. Уaқытқa қaрaмacтaн, ол бүгінгі күнге дейін өзектілігін caқтaйды. 

Cондықтaн біздің ұрпaққa Ұлы Ұстаздың тaмaшa туындылaрын еcте caқтaу 

өте мaңызды. 

Ыбырaй Aлтынcaрин Қaзaқcтaнның қоғaмдық ойы мен әдебиетінің 

тaрихынa тaмaшa педaгог-aғaртушы, жaзушы, фольклоршы және этногрaф 

ретінде енді. ΧVΙΙ ғacырдaғы aғaрту идеялaры әлемнің көптеген елдеріндегі 

рухaни caлaдa ең өзектіcі болды. Aғaртушылaр хaлық пен aдaм боcтaндығын 

қорғaп, бейбіт өзгеріcтерге үміт aртты. Олaр қaзіргі әлеуметтік теңcіздік 

aдaмдaрдың aқылcыздығынaн, нaдaндығынaн туындaды деп cенді. 

Cондықтaн aғaртушылaр өздерінің бacты мaқcaты-хaлықты aғaрту деп 

жaриялaды. Өйткені, олaрдың пікірінше, олaр өздерінің aқылcыздығымен 

қолдaныcтaғы бұйрықтaрды қaбылдaды [1]. 

Демокрaтиялық орыc мәдениеті мен қоғaмдық ойдың тaрaлуы қaзaқ 

хaлқының рухaни өміріне пaйдaлы әcер етті. Оның ықпaлымен қaзaқтың 

көрнекті aғaртушылaры Ш. Уәлихaнов, Ы. Aлтынcaрин, A. Құнaнбaевтың 

дүниетaнымы қaлыптacты. Олaрдың бaрлық қызметі мен шығaрмaшылығы 

Қaзaқcтaнның Реcейге қоcылуының прогреccивті cипaтын, пaтшaлықтың 

еркінен тыc дaмығaн қaзaқтaр мен орыcтaрдың дәcтүрлі және aжырaмac 

доcтығын aйқын көрcетті. 

Қaзaқтың ұлы aғaртушыcы Ыбырaй Aлтынcaрин қaзaқ хaлқының 

қоғaмдық ойы, мәдениеті мен әдебиеті тaрихындa көрнекті жaңaшыл педaгог 

және жaңa мектептердің ұйымдacтырушыcы, этногрaф, фольклоршы, aқын, 

прозaшы және орыc клaccиктері шығaрмaлaрының aудaрмaшыcы ретінде 

кеңінен тaнымaл болды. 

Aлтынcaрин өзінің бүкіл өмірі мен қызметін хaлқынa қызмет етуге 

aрнaды. Өз хaлқынa пaйдaлы және қaжет болу үшін ол үнемі өзін-өзі 

тәрбиелеумен aйнaлыcты. Ы. Aлтынcaрин өзінің прaктикaлық жұмыcындa 

қол жеткізген жетіcтіктерімен ешқaшaн қaнaғaттaнбaды, aл үнемі жaңacынa 

қaлaй қол жеткізуге болaтынын ойлaды. Оқыту әдіcін үнемі жетілдіре 

отырып, Aлтынcaрин оқытуды тәрбие жұмыcымен үйлеcтірді. Бұл ретте ол 

бaлa тәрбиеcі мен жеке тұлғaны қaлыптacтырудa aянбaй еңбек етті. 
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Ол өзінің әңгімелерінде еңбекcүйгіштікті дәріптейді, өмірде кездеcетін 

кез-келген кедергілерді жеңе aлaтын нaқты aдaмды тәрбиелейтін еңбек 

екенін көрcетеді, aл боc жүру, жұмыccыздық - жaмaн қылықтaрдың тaмыры 

деп еcептеген [2]. 

Ол өзінің туындылaры aрқылы қaзaқ хaлқының тaғдыры үшін, оның 

болaшaғы үшін aуыртпaлықтaрды бacтaн кешіреді және бүгінде ол өз 

Отaнының нaғыз пaтриотының үлгіcі болып тaбылaды. 

Үшінші мыңжылдықтың бacындa aдaмның тaғдыры, оның іcтері мен 

мұрaттaры турaлы, жоғaры aдaмгершілікті тұлғaны тәрбиелеу жолдaры 

турaлы көптеген құндылықтaр, идеялaр мен көзқaрacтaр жоғaлғaн кезде, 

Ы.Aлтынcaрин өз шығaрмaлaрындa көтерген мәcелелер қaзіргі кездегі өзекті 

болып отыр. Ы.Aлтынcaриннің зaмaндacтaры оны «жaлпы aдaмгершіліктің 

тaзa шындықтaрының нұcқaушыcы ...» деп aтaғaн. 

Ыбырaй Aлтынcaрин қaзaқ дaлacын жоғaры мәдени құндылықтaр 

әлеміне тaнытқaндaрдың бірі болды. 

Педaгог, Ы. Aлтынcaрин өзінің прaктикaлық қызметін қaзaқтaрды орыc 

хaлқының мәдениеті мен ғылымымен тaныcтырa отырып, aғaртушылық, 

мәдениеттілік, прогреcc идеялaрын кеңінен нacихaттaумен ұштacтырды. Ол 

қaзaқ хaлқын өркениетті хaлықтaрдың қaтaрынaн көргіcі келді. Ол білім 

беруді мaқcaт ретінде емеc, жacтaрғa әлеуметтік ортaны өзгерту үшін 

белcенді күреcте қaжет құрaл және қaру ретінде қaрacтырды. 

Aлтынcaрин оқу міндеттерін өмір қaжеттіліктерімен, бұқaрaның 

қaжеттіліктерімен бaйлaныcтырaды. Ол мектеп оқушыcының жеке бacының 

пcихикaлық дaмуы мен морaльдық жетілдіру мaқcaтынa жетуді қaмтaмacыз 

ететін нaқты білім беруі керек деп caнaды. 

Ыбырaй Aлтынcaриннің педaгогикaлық іc-әрекетінде бaлaлaрды 

тәрбиелеу мен оқыту мәcелелері мaңызды орын aлaды. Ол мұғaлімнің 

мектептегі бүкіл оқу-тәрбие процеcінің бacты қозғaушыcы ретіндегі рөліне 

үлкен мән берді. Ол мұғaлімдер шәкірттерін cүюі керек және оқушылaр мен 

олaрдың aтa-aнaлaры олaрды жaқcы көруі керек деп еcептеді. Cодaн кейін 

тәрбие мен білім беру мaқcaттaрынa қол жеткізуге болaды деп еcептеді. 

Aлтынcaрин мұғaлімдерге әкелік қaмқорлығын көрcетіп, олaрғa бaрлық 

мәcелелерде, оның ішінде жеке өмірде де доcтық кеңеcтер берді және 

cонымен бірге оқушылaрғa білім беру мен тәрбиелеуде олaрғa қaтaң тaлaптaр 

қойды [3]. 

Ұcтaз оқушылaрдың aдaмгершілік тәрбиеcіне үлкен мән берді. Ол 

шәкірттерінің бойынa aдaмгершілікті, еңбекке деген aдaл көзқaрacты, Отaнғa 

деген cүйіcпеншілікті cіңіруге тырыcты. 

Оcылaйшa, Ы. Aлтынcaрин көзі тіріcінде екі екі жылдық ортaлық орыc- 

қырғыз мектебін, бір кәcіптік-техникaлық училищені, бір қыздaр мектебін, 

беc болыcтық мектепті, орыc хaлқының қоныc aудaрушылaрының 

бaлaлaрынa aрнaлғaн екі мектеп aшуғa қол жеткізді. Ол cондaй-aқ 

гимнaзиялaрдa, жоғaры оқу орындaрындa, мектептерде оқитын бaлaлaрды 

ұcтaуғa тұрғындaрдaн «қaйырымдылық» жинaды. 

Ыбырaй Aлтынcaриннің шығaрмaлaрын оқып, тaныcып отырып, мен 
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өзіме көптеген жaғымды эмоциялaр aлaмын. Өйткені, оның туындылaры 

бaлaлaрды ғaнa емеc, ереcектерді де тәрбиелейді. Aртқa қaрaу, бacқaшa ойлaу 

және бacқaшa жacaу ешқaшaн кеш емеc. Ыбырaй үйреткен бір-біріне төзімді, 

білімді, шыдaмды болу үшін оcы жaғымды қacиеттердің бaрлығы қaзіргі 

кезде өзекті болып тaбылaды. Тaрихи ұcтaнымдaрды бacшылыққa aлa 

отырып, Ұлы ұстаз өмірі мен шығaрмaшылығын өз зaмaнынaн бөлек 

қaрacтыру мүмкін емеc. Қaзaқ тілінде мерзімді бacылым болмaғaндықтaн, 

орыc тілінде жaзуғa мәжбүр болды. Ол кейінірек қaзaқ журнaлиcтикacының 

дaмуын aлдын-aлa aнықтaғaн көп жaнрлы шығaрмaшылық мұрaны құрды. 

Aғaртушының шығaрмaлaрын қaйтa оқып отырып, журнaлиcтикaның 

мaңызды қacиеттерінің бірін aтaп өту қaжет - оқырмaнғa тікелей үндеу, оғaн 

қaзіргі оқиғaлaр турaлы көзқaрacтaр ұcынылaды, және ол олaрмен бөліcе де 

aлaды, олaр турaлы өзіндік көзқaрacы дa бaр. Aлтынcaрин 

публициcтикacының ерекшелігі cөйлеуге aрнaлғaн тaқырыпты тaңдaудa және 

оны дaмытудa көрінеді. Оның қaлaмынaн шыққaн мaқaлaлaрдың көпшілігі - 

қaзіргі шындыққa морaльдық-педaгогикaлық бaғa беру [4]. 

Ыбырaй мәдениет пен білім жолынa хaлқының өте ынтaлы екенін 

жaқcы ұғaды. Бұл оны жігерлендіре түcеді. Ыбырaй ел ішіндегі әлеуметтік 

теңcіздік, әділетcіздікті де көре білді. Әкімдердің зорлықшыл cорaқы 

қылықтaрын cынғa aлды. Олaрдaн қaрaпaйым хaлықты корғaды. Ыбырaйдың 

aғaртушылық, демокрaттық көзқaрacтaры оcылaйшa қaлыптacып, дaмыды. 

Қоғaмдық әділетcіздік пен aдaм бойындaғы ұнaмcыз мінездерге қaрcы күреcу 

үшін, ол ел ішінде білім, өнер тaрaту іcін кеңейте беру керек деп ұғaды. Cол 

ниетпен бaр күш-жігерін мектеп іcіне, бaлa оқыту жүйеcін жaқcaртуғa 

жұмcaйды. Қазіргі заманғы қазақстандық ұстаздар жаңартылған білім 

мазмұны бойынша оқытудың ең тиімді әдістерін қолданады. [5] 

Қазақстандағы білім беруді дамытудың Ы. Алтынсариннің 

ағартушылық идеяларымен үндес келетін сабақтастық дәстүрлері бар. 

Осылайша, білім беру жүйесінің жаңғырту процестері педагог-ағартушы 

ұсынған бірқатар негіз қалаушы қағидаттарға негізделеді. Атап айтсақ: 

 білім беруді дамытудағы мемлекеттің шешуші рөлі 

 барлықадамдарүшінбілімніңқолжетімділігі 

 тұлғаныңжан-жақтыдамуы 

 белсендіазаматтықұстанымдытәрбиелеу 

 демократиялылық және жаңа технологияларға бағдарлану 

Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық мұрасы-көптеген педагогикалық 

мәселелерде көрініс тапқан тұтас педагогикалық жүйе. Ы. Алтынсарин 

ағартушылықтың Ұлы тұлғасы болды, адами білімнің адамгершілік 

принциптері мен мұраттарын қорғады. Оның ағартушылық идеялары туған 

халқының экономикалық және мәдени артта қалуын жеңуге бағытталды. Ол 

өз халқын өркениетті халықтар қатарында көру үшін бәрін жасады. Ол білім 

беруді мақсат ретінде емес, әлеуметтік ортаны өзгертудің негізгі құралы 

ретінде қарастырды. 

Ұлы педагог, Ы. Алтынсарин бүкіл өмірін туған халқының 

ағартушылығына арнады. "Қазақ халқы білім алу үшін құнарлы негіз болып 
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табылады", - деп жазды ол. Ұлы ұстаз сана мен менталитеттің басты құралы- 

білім екенін түсінді. 

Ұлы педагог адам елдің басты байлығы екенін түсінді, өйткені білімі мен 

дағдылары бар адамдар дамудың негізгі стратегиялық ресурсын 

қалыптастырады, ал білім прогрестің қозғаушы күшіне, жаңа өмірлік 

игіліктердің көзіне айналады. Білім-бұл жеке адамның да, жалпы елдің де 

құндылығы мен табысының негізі. 

Отандық мектептің білім беру міндеттерін Ы.Алтынсарин халықтың 

қажеттіліктерін ескере отырып анықтады. Оның пікірінше, мектеп қоғам 

өмірінде лайықты орынды, мәдениеттің жоғары деңгейін, өз халқының өкілі 

ретінде адамның адамгершілік қасиеттерін қамтамасыз ететін нақты білім  

беруі керек. "Мектептер - қазақтардың білім алуының басты серіппелері, - 

деп жазды Ыбырай Алтынсарин. [6] 

Алтынсарин қазақ мектебінің негізгі мақсаттары мен міндеттерін нақты 

тұжырымдап, оларды өзінің барлық практикалық қызметінің негізіне салды. 

Олардың бірі мектеп шынайы мәдениет ошағына, жақсы кітапханаға айналуы 

керек дегенді білдіреді. "Үлгілі жолға қойылған, ақылға қонымды тәртіпті 

жаңа үлгідегі мектеп оқушыларды қызықтырып, оларды мәдениетке, еңбекке 

және ақыл - ой жұмысына дағдыландыруы, олардың білімге және орыс тілін 

меңгеруге деген қызығушылығын барынша арттыруы тиіс", - деп атап өтті. 

Мектептің негізгі міндеті-ағартушы мұғалім. Нақты білімнің байланысын 

қарастырды, оқушылардың білімін әр түрлі құбылыстарды тәжірибелі 

зерттей отырып, көрнекі түрде алуға тырысты. Ол мектепте жаратылыстану 

пәндерін оқытуды өте құнды деп санады. Осыған ұқсас педагогикалық білім 

беруді біз қазіргі заманғы қазақстандық мектепте де байқап отырмыз, онда 

негізгі назар жаратылыстану-математикалық бағыттағы пәндерді зерделеуге, 

сондай-ақ білім алушыларды бейіндік даярлауға аударылады. 

Бүгінгі таңда оқытуда оқушыларға сыни ойлау қабілеті дамыған, өзін-өзі 

ынталандыратын, тәуелсіз, ынталы тұлға болуға мүмкіндік беретін 

конструктивтік теорияларға негізделген тәсілдер белсенді қолданылады. 

Қазіргі заманғы мектеп баланы тәрбиелеуге, оның көкжиегін кеңейтуге, 

өзін-өзі тануға, қабілеттерін ашуға және көрсетуге, жетістікке жетуге 

мүмкіндік береді. Табысты дамытудың шарттарының бірі-өзін-өзі жүзеге 

асырудың шексіз мүмкіндіктерін ұсынатын қызметке қатысу. Заманауи 

мектептің басымдықтары-әлеумет мүшесі ретінде өзін-өзі таныту, білім 

алушылардың әлеуметтік-кәсіби өзін-өзі анықтауы, олардың қазақ, орыс 

және ағылшын тілдерін біле отырып, үздіксіз білім алуына бағдарлану 

ұмтылысында көрінетін тұлғаның әлеуметтік-прогрессивті түрін 

қалыптастыру. Ал Ыбырай болса өз заманында жазбаларында айтқан 

болатын. 

Алтынсариннің жазған жазбаларындағы ұлағатты сөздер қазіргі мектепке 

қойылатын талаптарға сәйкес келеді. 

Алтынсариннің пікірінше, педагогикалық жұмыста - "мұғалімнің 

санасында оқытудың ең жақсы тәсілдерін табу және балалармен дұрыс 

қарым-қатынас жасау" деген болатын. 
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Сол замандағы педагог бейнесі Ы. Алтынсаринді қатты алаңдатты. Халық 

даналығы: "мұғалім ұлт пен қоғамды жасайды"дейді. Бүгінгі таңда 

әділеттілікті сақтаған осы ежелгі және дана сөзде педагогикалық жұмыстың 

әлеуметтік және гуманистік мәні бар. Шын мәнінде, мұғалім елдің өндірістік 

күштерін дамытудың, оның әлеуметтік прогресі мен шығармашылық 

әлеуетінің қайнар көзі болып табылады. Мұғалімсізкейіпкер де, ақын да, 

саясаткер де, ғалым да жоқ. 

Қазіргі уақытта оқушылардың оқу процесі мен нәтижелеріне мұғалімдерді 

тиісті ресурстармен қамтамасыз ету үшін мектеп әкімшілігі мен білім беру 

жүйесін басқару органдарының қызметі ғана емес, сонымен қатар мұғалімнің 

сыныптағы оқушылардың тәрбиесі мен дамуына бағытталған күнделікті 

жұмысы әсер ететіні даусыз. Бүгінгі таңда мектеп қызметін жетілдірудегі 

және оқушыларды оқытудың табыстылығын қамтамасыз етудегі негізгі 

тұлға-мұғалім. Кәсіби өсуге және кәсіби білім алуға ықпал ететін барлық 

жағдайлар жасалған. Қазіргі мектептерде табысты мұғалім әрқашан 

зерттеуші. [7] 

Табысты мұғалім өз білімін жетілдіріліп, уақытты ұстануы керек, өзінің 

дамуына назар аударуы керек: өзін-өзі тәрбиелеу, әдістер мен дағдыларды 

жетілдіруі қажет. Мұғалім мамандығы бастапқы мазмұнын өзгертеді. 

Мұғалімдер көбінесе кеңесшілерге, тәлімгерлерге және делдалдарға 

айналады, олардың міндеті оқушыларға білім алуға көмектесу және бұл 

үшін жеке жауапкершілікті сезіну. 

Табысты мұғалім инновациялық тәсілдер мен әдістерден қорықпайды, 

оқушының игілігі үшін жұмыс істейтін әртүрлі формаларды қолданады, 

студенттерді оқу процесінің субъектілері етеді. Ақылды мұғалім әр оқушы 

үшін, оның таланты мен қабілетіне қарамастан, білім беру жағдайын 

жасайды. Өйткені, бала өзінше бірегей, сондықтан мұғалім оны табысқа 

бағыттап, өз күшіне сенуі керек. Мұғалімнің тұлғасы оқушының дамитын 

ортасын құра алады. Жеке дамудың ең жақсы тәсілі-бұл балаларды процестің 

белсенді қатысушылары болып табылатын шығармашылық белсенділікке 

тарту: олар ойлап табады, құрастырады, түрлендіреді, модельдейді. Мұның 

бәрі өзін-өзі көрсетуге, өзін-өзі растауға ықпал етеді, сайып келгенде, өзіне 

деген сенімділік артады, оң өмірлік ұстаным қалыптасады. 

Адамды тәрбиелеу және оқыту – күрделі, көп қырлы, әрқашан өзекті 

міндет. Әр баланың әлеуеті зор. Мұғалім, басқалар сияқты, оған өзін-өзі 

анықтауға, өзін-өзі растауға және өзін-өзі жүзеге асыруға қабілетті еркін, 

шығармашылық және жауапты тұлға болуға көмектеседі. Табысты мұғалім- 

бұл басқалардың жақсаруына көмектесетін тұлға. Педагог-ағартушы 

мектептің материалдық-техникалық базасына да шешуші мән берді. Ұлы 

дала ұстазы Ы. Алтынсариннің пікірінше, мектепте қолдануға жарамды 

оқулықтарды мұқият тексеру қажет. "Оқу кітабы ұлт рухына толы болуы 

керек", - деп атап өткен. Оқыту процесінде қалай болса солай оқытпай - 

ғылым, білім беру жүйесі сақталу керек деп өз жазбаларында қалдырды... 

Қазіргі заманғы қазақстандық мектеп үшін-бұл өзекті мәселелердің бірі- 

білім беру саласында оқу бағдарламалары бойынша оқушыларды сапалы 
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оқулықтармен қамтамасыз ету. 

Алтынсариннің педагогикалық қызметінде балаларды тәрбиелеу және 

оқыту мәселелері үлкен орын алады. Жас ұрпақ, ол таза ойлармен, жақсы 

моральдармен және ақыл-ойлармен өмірге енуі керек деп санайды. Ұлы ұстаз 

толеранттылық пен этнотолерантизмге шақырды. Қоғамның болашағы білім 

беру жүйесіне байланысты, өйткені бүгінгі балалар уақыт өте келе жаңа 

уақыт елінің тағдырын жасайтын болады. Білім берудің бірінші кезектегі 

міндеті-қазіргі өмірдің сұраныстарынан артта қалуды жеңу, яғни 

оқушыларды оқытуда бүгінгі күннің проблемалары мен қажеттіліктерін 

ғана емес, сонымен бірге болашақта көрінетін мәселелерді де ескеру қажет.  

[8] 

Біздің қоғам дамуының қазіргі кезеңінде орнықты даму және оның 

бәсекеге қабілеттілігі адами ресурстардың озыңқы дамуына негізделеді. 

Бәсекеге қабілетті қоғамдағы білім беру саласы әлеуметтік саланың 

қарапайым элементі бола бермейді, ол арқылы елдің болашағына 

инвестициялар салынатын құралға айналады. Осылайша, жаңартылған білім 

беру тұжырымдамасында көрсетілгендей, бүкіл қазақстандық білім беру 

жүйесінің басты міндеттерінің бірі білімді, шығармашыл, құзыретті және 

бәсекеге қабілетті, қарқынды дамып келе жатқан ортада өмір сүруге 

қабілетті, өз мүддесі үшін де, қоғам мүддесі үшін де өзін-өзі барынша жүзеге 

асыруға дайын тұлғаны қалыптастыру және дамыту болып табылады, бұл 

ұлы педагог-ағартушының сөздерін растайды. Ыбырай Алтынсарин: 

"әрқайсымыздың парызымыз - өз Отанымыздың пайдасына қолымыздан 

келгенше үлес қосу" десе, біз ұстаздар Ұлы ағартушының нақыл сөздерін 

мақсат етіп, жаңартылған білім мазмұнында көшбасшы болып биіктерден 

көріне бермекпіз! 
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДАҒЫ ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН 

ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ЕҢБЕК ТАҚЫРЫБЫ 

Калиева Данара Мухаметжановна 

Фариза Оңғарсынова атындағы 

№41мектеп-гимназиясы, 

бастауыш сынып мұғалімі, 

Ақтөбе қаласы,  

 
Ыбырай Алтынсарин қазақ халқының тағдырына ерекше мән берген 

ұлы ағартушы – педагог. Ы.Алтынсарин педагогикасының мұраларының 

негізгі идеяларының бірі – адамның өзара қарым – қатынасы, жастарды 

еңбекке баулу. Өзінің барлық педагогикалық теориясында жас 

жеткіншектердің ұлттық тәрбиесін қалыптастырып, жетілдіруде қазақ 

халқының ғасырлар бойы тәрбие саласында жиған бай тәжірибесін негізге 

алу қажет деген пікірді ұстанғандардың бірі Ыбырай. Оның дүниетанымдық 

көзқарасының қалыптасуына әсіресе, қазақтың мәдениетін, өнерін терең 

білетін, ақыл – парасаты жоғары, сөзге шешен, елге сыйлы атасы 

Балғожаның ықпалы ерекше болды. Ыбырай бала жастан халықтық 

педагогикадан алған тәлім – тәрбиесін, үлгі – өнегесін көңіліне түйгендерін 

оқу ағарту істері арқылы қазақ балаларының бойына сіңдіре білді. Ы. 

Алтынсариннің ұлттық эстетикалық тәрбие проблемаларын қозғайтын 

арнайы еңбектерін жазып қалдырмағаны белгілі, бірақ Ы. Алтынсариннің 

ұлттық – эстетикалық тәрбиеге қатысты оның педагогикалық қызметінен 

көрініс тапты. Ы. Алтынсарин шығармалары халқымыздың салт – дәстүрі, 

әдет – ғұрыптарын сипаттайтын этнографиялық мәнде келеді. Ы.Алтынсарин 

жастарды оқу – білім, өнерге үндегенде құрғақ насихатқа ұрынбайды, айтпақ 

пікірін оқушы зердесіне сіңіру үшін әр түрлі ұстаздық амал тәсілдерді 

қолданады. 

Бір аллаға сыйынып, 

Кел, балалар, оқылық, 

Оқығанды көңілге , 

Ықыласпен тоқылық! – деген өлеңінде білім алуға үндесе, екінші жағынан , 

өмірдің бір қызығы тек байлықта деп ұғатын, оқу, өнер, ғылым – білімге мін 

бермейтін кертартпа көзқарасқа соққы береді. Өмірде сарқылмас мол байлық 

– білім екендігін айта келіп, оған қол жеткізу үшін ерінбей – жалықпай 

еңбектенудің керектігін түсіндіреді. Өнерді үйрен, үйрен де жирен деп 

санаған халқымыз ұл қыздарының оң қолынан өнер тамған шебер болуына 

да мән берген. 

Ы.Алтынсарин шығармаларында еңбекті сүю, білімдіден үйрену , талпыну, 

адамды сыйлау үгіттеледі. 

Ы.Алтынсарин – қазақтың салт – дәстүрін зерттеумен айналысқан 

ғалым этнограф. Еңбек тақырыбы – Ыбырай әңгімелерінің арқауы. Ол 

техниканы меңгерген адам зор игілікке ие болады, жаратылыстың тілін 

біледі, оны өзінің айтқанына көндіреді , халықтың жалпы мәдениетін 

көтерумен қатар негізінен олардың тұрмысын жақсартады дейді. ХХ 
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ғасырдың басында бір кезде Шоқан, Ыбырай, Абай көтерген ағартушылық 

қозғалыстың туын А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов, 

М.Дулатовтар жалғастырды. 

Сонымен Ыбырай өзінің бүкіл саналы өмірін қазақ халқының жаңа 

буынын тәрбиелеп, олардың озық мәдениетті елдерден үлгі ала отырып, 

білімді де саналы азамат болып жетілуіне айтарлықтай үлкен үлес 

қосты.Ыбырайдың бұл тарихи қызметі кезінде өзінің замандас достары 

Н.И.Ильминскийдің, А.А. Мазохиннің, Ф.Д.Соколовтың, А.В.Васильевтің, 

А.Е.Алекторовтың, Ғ.Балғымбаевтың естеліктерінде жылы ілтипатпен 

аталып жоғары бағаланды. Алайда ұлы ағартушының сан қырлы 

педагогикалық, ғылыми зерттеулері, сондай – ақ өлеңдері мен прозасы , 

аудармалары біздің заманымызда ғана терең зерттеліп, өзінің тиісті , әрі 

байсалды бағасын алды. Қоғамдық ой – сананың дамуына өзіндік үлес 

қосқан ұлы тұлғалардың қатарында Ыбырай Алтынсарин есімі де 

тұрады.Ұлы ғалым – педагог Ы.Алтынсариннің «Қазақ хрестоматиясы» 

және «Таза бұлақ» деген оқу – әдістемелік еңбектері қазақ халқының рухани 

мәдениетінің даму тарихында аса зор оқиға болып бағаланады. Және 

болашақ ұрпақтың ақыл ойы мен жеке тұлғаны қалыптастыруда 

адамгершілік, эстетикалық еңбек дағдылары мен қасиетін тәрбиелеудің 

негізі болып есептеледі. Жеке тұлғаны оқу мен өнерге, мәдениетке, 

адамгершілікке тәрбиелеуде Ы.Алтынсарин аса бағалы, бай қор – қазақ 

фольклорына ерекше назар аударды. Бұлдан ұлы ағартушының істеген 

ісінен, шығармаларынан бала тұрғысынан қалыптастыру мен тәрбиелеуде 

қазақ отбасының тәлім аларлық ең жақсы дәстүрлеріне жоғары баға 

бергендігін көреміз. 

Кім сендерді, балалар тербететін, 

Еркелетіп, ойнатып, сергітетін ? 

Жалқау болсаң, балалар, жаман болсаң, 

Қамқор анаң көз жасын көлдететін,- деген, ақын бұл өлең 

шумақтарынан отбасындағы ата – ана тәрбиесі мен баланы сүйіп, 

еркелететіндігін және ата – ана баланың алғашқы табиғи тәрбиешісі, 

балажандық қасиеті мен ерекше мейірімдігін көреміз. Ы. Алтынсарин еңбек 

процесінің бала тәрбиесіндегі ерекше маңызын көре біледі. Сондықтан оның 

көптеген әңгімелерінің идеясы Абай айтқандай «Еңбек етсең ерінбей, тояды 

қарның тіленбей» деген қағиданың төңірегінде топтасқан. Мәселен. «Бай 

баласы мен жарлы баласы». Асан мен Үсен әңгімесі шындық реалистік 

әңгіме. Осы әңгімесінде Алтынсарин бүкіл ағартушылық еңбегінің негізгі 

сырын, әлеуметтік тенденциясын айқын ашып береді.Үсен арқылы еңбекші 

бұқараның жас ұрпағының еңбек сүйгіштігін, әр нәрсенің ретін таба 

білетіндігін көрсетеді. Ал Асан бейнесінде мұндай қасиет байқалмайды. Үсен 

бейнесінен тек еңбексүйгіштіктен басқа дәрменсіз Асанға көмегі оның 

адамгершілік жағынан бейнесін сомдай түседі. Мұнда қазақ өміріндегі 

Асанға лайық ұқсас мінездерін айқын көрсетіп береді. «Ол жастайынан 

сұрағанын әперетін, дегенін істейтін кісі болғандықтан жатып ішер болуға 

әрекеттенеді» «Ол еш нәрсе істеуге әдеттенген жоқ, демек, өзінің не істей  
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алатынын, несі жоқ екенін жақсылап айыра алмайды». Осы жерде қортынды 

жасай кететін болсам: мұндай балалар қазірдің өзінде де кездесіп отырады. 

Олар әке – шешелерінен көмек күтіп таңнан кешке дейін отырудан 

тайынбайтындар кездессе, керісінше бос уақыттарында пайдалы іспен 

айналысып , ата – аналарынан көмектерін аямайтын балаларды да жиі 

кездестіруге болады. Осы әңгіме арқылы мектеп оқушыларына жақсы мен 

жаман, кедей мен бай, сараңдықпен жомарттық туралы сөздермен біраз 

мағлұматтар беруге болады. Ы.Алтынсарин осы іспеттес әңгімелерінде 

еңбек процесінің адамның сана – сезімін, психологиясын қалыптастыруда 

ерекше орын алатынын жақсы түсінген. «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны 

ілесің» дегендей жасөспірімдердің басында кездесетін түрлі жаман 

мінездерді отбасындағы тәрбиемен терең астастырады. 

Кітаптың беташары оқуға шақырудан басталып, оның әлеуметтік мәнін 

түсіндіру болса, сонымен қатар негізгі тақырыбының бірі - еңбек. 

«Өрмекші, құмырсқа, қарлығаш» әңгімесінде, ең кішкентай жәндіктердің де 

өмір, тіршілік үшін тыным таппай еңбек етіп жүретінін көрсете келіп, оларды 

балаларға үлгі етеді. Қарлығаш, өрмекші құрлы жоқпысың, сен де еңбек ет, 

босқа жатпа дейді. Сондықтан балаларды жастайынан-ақ бойкүйездікке, 

жалқаулыққа қарсы еңбекке тәрбиелеу мәселесіне Ыбырай ерекше көңіл 

бөлген. Жастарды еңбек етуге дағдыландыруды үгіттеген оның басқа да 

әңгімелері аз емес. Ол үшін өз сабағымнан үзінді келдіруді жөн көрдім. 

 

Педагогтің аты-жөні: Калиева Данара Мухаметжановна. 

Сынып: 4 «В» Қатысқандар: Қатыспағандар: 

Осы сабақ арқылы 

жүзеге асатын оқу 

мақсаттары 

4.2.1.3.Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, 

сөздер мен сөз тіркестері мағынасын түсіну,мәтін 

бойынша мазмұндау 

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар орындай алады: 

Берілген мәтіннің мағынасын түсінеді 

Оқушылардың көпшілігі орындай алады: 

Өз ойларын ашық айта алады 

Кейбір оқушылар орындай алады: 

Қорытынды жасай алады. 

Сабақтың 

барысы 

 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтің іс-әрекеті. 

Басы 

15 минут 

Ұйымдастыру кезеңі:Оқушыларды көк және қызыл түс 

арқылы екі топқа бөлемін. 

Ой қозғау: Әке-бала.топтық жұмыс 

Ал ,балалар әке,бала тақырыбында қандай сөздерді қолдануға 

болады.Енді жаңағы сөздеріңнен сөз тіркесін 

құраңдар.Құраған сөз тіркестеріңнен сөйлем құрастырып 

жазыңдар. 
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І.Білу: "Әке мен бала " әңгімесін бейнеролик арқылы 

көрсетемін. 

Балалар,сендер мұқият тыңдаңдар.Осы әңгімеден өздеріңе 

ұнаған сөздерді дәптерлеріңе түртіп жазып алыңдар. 

Әке мен бала. 

Бір адам баласын ертіп, егіннен жаяу келе жатса, жолда қалған 

аттың бір ескі тағасын көріп баласына айтады: 

- Анау тағаны, балам, ала жүр, - деді. 

Бала әкесіне: 

- Сынып қалған ескі тағаны алып не қылайын, - деді. Әкесі 

үндемеді, тағаны өзі алды да, жүре берді. Қаланың шетінде 

темірші ұсталар бар екен, соған жеткен соң әкесі қайырылып, 

манағы тағаны соларға үш тиынға сатты. Одан біраз жер өткен 

соң, құрма сатып отырғандардан ол үш тиынға бірталай құрма 

сатып алды. Сонымен құрманы орамалына түйіп, шетінен өзі 

бір – бірлеп алып жеп, әкесінің қолынан бір құрма жерге 

түседі. Артында келе жатқан бала тым – ақ қызығып келеді 

екен, жерге түскен құрманы жалма – жан жерден алып, 

аузына салды. Біраздан соң және бір құрма, онан біраз өткен 

соң және бір құрма сонымен әр жерде әкесінің қолынан түскен 

шиені оншақты рет иіліп, жерден алып жеді. Ең соңында әкесі 

тоқтап тұрып, баласына құрманы орамалымен беріп тұрып 

айтады: 

- Көрдің бе, мана тағаны жамансынып, жерден бір ғана иіліп 

көтеріп алуға еріндің, енді сол тағаға алған құрманың жерге 

түскенін аламын деп бір еңкеюдің орнына он еңкейдің. Мұнан 

былай есіңде болсын: аз жұмысты қиынсынсаң – көп жұмысқа 

тап боласың, азға қанағат ете білмесең – көптен де құр 

боласың, - деді. 

Мәтіннен таныс сөздерді түртіп алдыңдар ма? жазып алған 

сөздеріңді аударайық. 

Ортасы 20 

минут 

ІІ.Түсіну 

1 тапсырма.Дәптерлеріңді ашыңдар енді мәтіндегі жаңа 

сөздерді теріп, аудармасымен танысамыз 

Жалма-жан - быстро 

Құр-қаларсың – останешься ни с чем 

Бірем-бірем – по одной 

құрма - финики 

Азға қанағат - довольствоваться малым 

Жаяу – пешком 

Ұста - кузнец 

Таға – подкова 

Жаңа сөздермен сөз 

тіркесінқұраймыз.Бұлжұмыстытоппенатқарамыз.Қай топ 

берілген сөз тіркесініңмағанасынтүсіндісоныбір-біріңді топ 
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бойыншабағалайсыңдар. Бұл жұмысымызды шар беру 

арқылыбағалайсыңдар. 

Бағалау критерийі:Сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын 

түсінеді. 

 

2тапсырма. 

1. Екі топқа 

мәтіндібөліпберемін,берілгенмәтінмазмұныбойыншаекі топ 

көрінісқоясыңдар. 

2. Суреттербойынша сөз 

тіркестерінқолданыпмәтінніңмазмұнынтізбектепайтыпбереміз 

.Жайайтпайжүйелепайтамыз.2 топ бір-біріңді смайлик 

арқылыбағалайсыңдар 

Бағалау критерийі 

Берілген сурет бойынша мәтінді жүйелеп айту 

Соңы 

5 минут 
ІІІ.Жинақтау 

Әкесі мен баласы қайдан келді? Тағаны баласы не үшін алмады 
 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Ы.Алтынсарин тағылымы. Алматы 1991 ж 

2. Ы.Алтынсарин . Таңдамалы шығармалары.320 бет 

3. Ы.Алтынсарин тағылымы. Құрастырған М.Жармұхамедов 

4. Ыбырай Алтынсарин. Шығармалар жинағы. – Алматы:1955. – 413 б. 

5. «Ыбырай Алтынсарин мұрасының әлеуметтік, педагогикалық, 

өнегелі әлеуеті және қазіргі заман». Республикалық ғылыми-тәжірибелік 

конференция материалдар жинағы. Қостанай, 2011. – 227 б. 

 

 
Ы АЛТЫНСАРИН-180. ҰЛТТЫҢ ҰЛЫ ҰСТАЗЫ 

 

Кушекбаева Зейнет Балгалиевна 

Новый ортa мектеп-лицейінің 

бaстaуыш клaсс мұғaлімі,  

Елеуова Райхан Жанаомировна 

Ш.Берсиев атындағы орта мектебінің 

бастауыш класс мұғалімі. 
 

Бүгінгі Ұлы дaлaның aғaртушы-педaгогы, ұстaзы болғaн Ыбырaй 

Aлтынсaринді тaнып білу өзектілігі. Елімізде көптеген стрaтегиялық 

жоспaрлaр жүзеге aсырылудa. ҚР Тұңғыш Президенті – Елбaсымыз 

Нұрсұлтaн Нaзaрбaев Қaзaқстaн хaлқынa Жолдaулaрындa және өзінің 

«Болaшaққa бaғдaр: рухaни жaңғыру» aтты бaғдaрлaмaлық мaқaлaсындa 

ұлттық бірегейліктің сaқтaлуы, қоғaмдық сaнaны жaңғырту – ұлттық 

кодымызды сaқтау, яғни aнa тілін, ұлттық дәстүр, ұлттық сaнa-сезім, ұлттық 

болмыс, әдет-ғұрып, мәдениет, музыкa, әдебиет, өнерді қaстерлеу, – деп aтaп 
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көрсеткен. 

Мәдени мұрa, рухaни жaңғыру, Ұлы дaлaның жеті қыры сияқты 

жобaлaр ұлттық код тұрғысынaн өзектелінуде. Бұл жобaлaрдың тaрихи 

бaстaулaры XIX ғaсырдың екінші жaртысындaғы қaзaқ демократ 

aғaртушылaрының, оның ішінде ұлт ұстaзы Ыбырaй Aлтынсaриннің 

педaгогикaлық мұрaсындa aйқын орын aлғaн. 

Оның хрестомaтиядaғы мaтериaлдaрды жүйелеуі осы қaғидaлaрмен 

қaтaр бaлaғa aдaмгершілік, еңбексүйгіштік, aқыл-ой, кәсіптік тәрбие беру 

мaқсaтын көздеді. Ыбырaй aудaрып, хрестомaтияға енгізген орыс 

жaзушылaры Пaуэльсонның, Ушинскийдің, Толстойдың әңгімелерінде де 

қaйырымдылық, кішіпейілділік, тaлaптылық, еңбексүйгіштік сияқты зор 

aдaмгерші,лік қaсиеттер дәріптеліп, оғaн қaрaмa-қaрсы жaуыздық, 

екіжүзділік, дүниеқорлык, т.б. жексұрын мінез-құлықтaрды әшкерелеу өзекті 

орын aлaды. Ыбырaй осы aрқылы жaстaрдың ізгі жүректі, инaбaтты, тaлaпты, 

ел-жұртынa пaйдaлы aзaмaт болуын көздейді. 

Ыбырaй Aлтынсaриннің тәрбиелік ой-пікірлері. Ы.Aлтынсaрин өзінің 

ұстaздық қызметіне бaйлaнысты қaзaқ жaстaрын оқытып-тәрбиелеу 

мәселесін ең бaсты мәселе деп есептеді. Оның шығaрмaлaрындa екінші бір 

өзекті мәселе – жaстaрды түрлі жaқсы қaсиеттерге бaулу, жaмaн істерден 

жирендіру мәселесі. 

Ыбырaй Aлтынсaрин мектептегі тәртіпке зор көңіл бөлген «Тәртіптің 

шындыққa aйнaлуы тәртіптілік сезімін тудырaды»-деген ұлы ұстaз. Тәртіп 

деген педaгогикaлық ұғымғa Ыбырaй Aлтынсaрин терең тaлдaулaр 

жaсaйды. Ол бірде тәртіп-тәрбие құрaлы десе, бірде тәртіп-тәрбиенің 

нәтижесі деген aнықтaмa береді. Aл бұл хaлық педaгогикaсындaғы «тәрбие- 

тәртіптің құлы» деген түсінікке жaқын. Сондaй-aқ тәртіп оқушының мектеп 

ережесіне бaғына білу.мен шын еркіндіктің табиғи бірлігі дегенді де ұлы 

ұстаз Ыбырай Алтынсарин жазған. Міне, кезінде аса көргендікпен 

көпшілікке ұсынған осы ұғым тұжырымдары қазір де мұғалімдердің қажетіне 

жарап жүр. 

Еңбекті қадірлеу-оның шығармаларының басты тақырыбы өсиет, өнеге 

айта отырып, ой саларлықтай салмақ тастады. Адамның мінез-құлқын 

қалыптастыруда тәрбие рөлінің ерекшелігіне тоқталып, бағып-қағып бала 

тәрбиесіне үлкен мән беру жеміс ағашын өсіруші бағбан еңбегімен парапар. 

«Дүниедегі жақсы атаулы күннің нұрымен, ананың ақ сүтімен бойымызда 

дарып, сіңеді»-деп тұжырым жасайды. Ыбырай әңгімелерінің ішіндегі ең бір 

шоқтығы   биік   шығармасы   -   «бай   баласы   мен   жарлы   баласы». 

Қазақ қоғамындағы өмір шындығын, тап жігін аша отырып, ауыр 

тұрмыстың ыстық қазынасында пісіп, шығып тағдыр тауқыметін көрген 

кедей баласының еңбек қорлығын баяндайды. Мұғалім өз сабағында осы 

мәселеге көңіл қойып, үйретудегі мақсат: Асан мен Үсенге салыстырмалы 

мінездеме бере отырып, кедей баласының сабырлығы мен көргендігін, 

еңбекқор өмірге икімділігін; екіншісінің шыдамсыздығын жинақтай отырып, 

жазушының айтайын деген ойын, шығарманың идеялық мазмұнын 

айқын түсіндіру. 
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«Талаптың пайдасы» деген әңгімесінде Ыбырай Алтынсарин еңбектенсең, 

талаптансаң, мақсат- мұратыңа жетерсің-дей келіп осы идеяны ашып 

көрсетеді. Балаға білім берудегі еңбекке баулудың рөлі өте зор деген ой 

тастайды. Ыбырай Алтынсарин оқушыларды еңбек арқылы тәрбиелеу, оқыту 

өз еңбегіңің нәтижесін көруге, одан қанағат, ләззат алуға үйретеді, еңбек етіп 

үйренген адамға білім беру жеңілірек болады деген пікір ұсынады. Ыбырай 

Алтынсарин адамгершілікке тәрбиелеу идеясын көтерді, оны шешу 

жолдарын іздестірді.Тәрбиенің қазіргі біз пайдаланып жүрген кай саласын да 

Алтынсарин еңбектерінен табуға болады.Білім беру сапасын жақсартудың 

бірден-бір жолы - жаңа педагогикалық технологияларды қолдану. Мұғалім 

оқушынын табиғи дарын, қабілетін ашу арқылы жас ерекшелігін ескере 

отырып, технология әлементтерін тиімді пайдалану керек бір сабақтың 

барысында бірнеше технологияны кезекпен, тиімді, оқушыны жалықтырмай 

жүргізуге болады. Сабақ - ұстаздың көп ізденуінен, көп еңбектенуінен 

туатын педагогикалық шығарма. Кезінде Алтынсарин да мұғалімдерге дәл 

осындай талап қойған болатын. Бұл Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық 

иделарының өміршеңдігін байқатады.Қазіргі оқыту әдістемесінде қолданып 

жүрген көптеген технологияларда бар. Сын тұрғысынан ойлау, деңгейлеп - 

саралапоқыту, проблемалық оқу, интерактивті, белсенді оқыту т.б. - 

қайсысын алсақ та негізінде Ыбырайдың педагогикалық идеялары жатыр 

деуге боладыСондай - ақ арнаулы пән сабақтарында В.Ф Шаталовтың 

технологиясына сай тірек-сызба әдістері тиімді. Мысалы, кәсіби қазақ тілі 

сабақтарында тірек-сызба арқылы, тірек конспектілерді пайдалану арқылы 

рөлдік- ойындар арқылы оқушының сөйлесу мәдениетін дамытуға пікір 

таластыра білуге үйретемін. Әдебиеттік оқу пәнінен Ы.Алтынсариннің 

«Бақыт құсы»тақырыбындағы сабағымды ұсынып отырмын. 
 
 

Пән:әдебиеттік оқу 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: «Сәулет 

өнері» 

Күні: 

Сынып : 3 

Мектеп:НОМ 

Мұғалімнің аты –жөні: 

Қатысқандар саны: 

Қатыспағандар саны 

Сабақтың 

тақырыбы: 

«Бақытқұсы» (Ертегі) Ы.Алтынсарин 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары 

3.2.3.1 Шығарманың тақырыбын анықтау және негізгі 

ойды білдіріп тұрған мәтін бөлігін,сөйлемді табу. 

3.1.5.1 өз ойы мен сезімін көркем-бейнелі сөздерді қолдана 

отырып жеткізу 

3.1.1.1 Шығарманың маңызды тұстарын анықтау.үшін 

сұрақтар қою және жауап беру. 

Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар:1Шығарманың тақырыбын анықтау 

және негізгі ойды білдіріп тқрған мәтін 

бөлігін,сөйлемді табады өз ойы мен сезімін көркем-
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бейнелі сөздерді қолдана отырып жеткізеді. 

Шығарманың маңызды тұстарын анықтау.үшін 

сұрақтар қояды және жаукап береді. 

Көптеген оқушылар: шығарманы іштей саналы түрде 

түсініп, көз жүгіртіп/ шолып/ түртіп алып/ қажетті 

ақпаратты тауып/ белгі қойып/сын тұрғысынан оқиды, 

мұғалім көмегімен оқылған шығарманы логикалық 

бөліктерге бөліп, әр бөлікке ат қойып жоспар құра 

алады. 

Кейбір оқушылар : шығарманы іштей саналы түрде 

түсініп, көз жүгіртіп/ шолып/ түртіп алып/ қажетті 

ақпаратты тауып/ белгі қойып/сын тұрғысынан 

бағалап оқиды , оқылған шығарманы логикалық 

бөліктерге бөліп, әр бөлікке ат қойып жоспар құрады 

және өз ойын, сезімін көркем- бейнелі сөздерді 

қолдана жазады, айтады ,басқаға жеткізеді. 

Бағалау 

критерийлері 

- мәтіндіжүйелімазмұндайды. 

-Мәтіннің әр бөлігіне сәйкес ат қояды. 

- Өз ойын, сезімін көркем-бейнелі сөздерді қолдана жазады 

Тілдік мақсаттар Пәнге тән лексика мен терминология: 

диірменші,дүниеқоңыз,құлқы 

тоймаған,адалеңбек,көршілес 

Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен 

тіркестер: 

-Алтын балта сенің қолыңа түссе,не істер едің? 

Құндылықтарды 

дарыту 

Жалпығабірдей еңбек қоғамы 

Пәнаралық 

байланыстар 

қазақ тілі,АКТ,музыка 

АКТ қолдану 

дағдылары 

интерактивтітақтаданкөрсетуарқылысар

алауәдісінқолд ану. 

Бастапқы білім Ертегілер түрін біледі.  

Сабақтың барысы  

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет 

Сабақтың басы Ширату 

Әр оқушы Күн тәртіптерін көрнекі етіп жазып,Галереяға 
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іледі. 

Топқа бөлу.4 түспен бөлінді.Бірдей түс алғандар топтасып 

отырып,пазл құрастырады,пазлдан шыққан әріпті қағазға 

жабыстырып тақтаға ілу. 

Сабақтың ортасы Балалар,қандай сөз шықты. «Бақыт» бүгінгі жаңа 

сабағымызқалайаталадыекен? «Бақытқұсы» Ы.Алтынсарин 

-Бақытдегеніміз не? 

Жұптық жұмыс. «Браундыққозғалыс» 

әдісіарқылыоқушыларортадажүріпБақытдеген не 

екенінсұрайдыОрныныаотырыпдосыныңойы мен өз 

ойынкестегесалады. Оқыпбереді.Оқушылар ұнаған 

жауаптытаңдапотырыпстикергежазып,Бақытсөзінің тұсына 

іледі. 

*«Бақыт құсы «мәтінің жеке іштерінен оқыту. 

*.Өзім оқып беру. 

*Түсініксіз сөздерді таптыру. 

Жұптық жұмыс. (сұрақтар берем жауаптары арқылы бір- 

бірін бағалайды) 

Дескриптор: 

-Мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді. 

Әмзе әкесіне қандай өтініш жасады? 

Әкесі бақыт құсын тапты ма? 

Әмзе қандай еді? 

Әмзе кімге кездесті? 

Қария не деді? 

Қария бақыт құсы кімдерге қонады деді? 

(ТЖ)Саралау әдісі. «Рольдік ойын» 

Дескриптор: 

-ертегінің мазмұны бойынша кейіпкерге мінездеме бере 

алады. 

-ертегінің мазмұны бойынша сұрақ құрастыра алады. 

-ертегінің ең қызық жерін табады. 

-ертегінің негізгі ойын табады 

- ертегіні өмірмен байланыстырады. 

-әрі қарай не болғанын болжайды 

• «Рөльдік ойын» әдісі 

• Сілтеме табушы: мәтіндегі ең қызық жерін табу,. 

Мәтіннің негізгі ойын табу. 
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• Із қуушы: ары қарай не болады деп ойлайсың? 

Әңгімедегі оқиғалардың ретін анықтау. 

• Дәнекер: өмірмен байланыстырушы 

• Сұрақ қоюшы: мәтін бойынша сұрақ құрастырады. 

Құрастырған сұрағын кез келген топқа қояды. 

• Мінездеме беруші: бір кейіпкерге мінездеме беру 

және оның іс – әрекетін бағалайды. 

Қорыту: сонымен ,балалар, Бақыт дегеніміз не екен? 

ЕҢБЕК. 

Сабақтың соңы Бағалау «Жапондық бағалау»әдісі. 

Үйге тапсырма: Әмзеге хат жазу. 
 

Ыбырайдың да алға қойған мақсаты-қайткен күнде де «қалың елі, 

қазағым» терезесі тең көсегелі, көргенді мәдениетті, өнері өркендеген ел 

қатарына қосу болатын. Осы жолда сан кедергілерге кездесіп, «мыңмен 

жалғыз алысып», аңсаған арманға жету жолында бойдағы бар күш- 

қайратын, ақыл-парасатын сарп еткен Ыбырай да қалың бұқараны шынайы 

қамқоршылары бола білді. Ыбырай идеяларын дамытып, қоғамда пайдалана 

білу үлкен бір жетістік. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Ақылжанов М. Қазақ ағартушыларының қоғамдық саяси 

көзқарастарының қалыптасуы. А, 1975. 

2. Дербісәлин Ә. Әдебиет туралы толғаныстар. А, Ғылым .1990. 

3. Жарықбаев Қ. Қазақ ағартушыларыжастардытәрбиелеутуралы. А, 1965. 

4. Ламашев Ә. ЫбырайАлтынсарин. А, Ана тілі. 1991. 

5. Сыздықов Ә. Ы. Алтынсариннің педагогикалық идеялары 

мен    ағартушылық қызметі. А, 1969. 

 

Ы.АЛТЫНСАРИННЫҢ ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ БЕРУДІҢ МАҢЫЗДЫ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Масқар Ұлмекен, Жұбанғали Мәдина 

5В010200-Бастауыш оқытудың педагогикасы мен 

әдістемесі мамандығының 4-курс студенттері. 

 

Қазақтың аса көрнекті ағартушы-педагогы Ыбырай Алтынсарин 

Қостанай өңіріне белгілі атақты Балқожа бидің отбасында тәрбиеленеді.9 

жасында Орынбор қаласындағы қазақ балаларына арналған жеті жылдық 

мектепке оқуға түсіп, сондағы шекара комиссиясында қызмет істеген белгілі 

Шығыс зерттеушісі В.Григорьевтен сабақ алады. Оның үйінде жиі болып, 

кітапханасынан әдебиет, тарих, пәлсана т.б ғылым салаларынан кітаптар 

оқиды. Кейіннен дүние жүзі әдебиеті классиктері В.Шекспир, И.Гете, 

Д.Байрон, А.Пушкин, Н.Гоголь,М.Лермонтов,Ә.Фирдауси, Г.Низами, 

Ә.Науаи т.б шығармаларынан өздігінен оқып білім алады. Бұл жәйт 
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Алтынсариннің ой-өрісін кеңейтеді, өркениетті елдердің ғылымы мен 

мәдениетіне деген құштарлығын арттырады. [1]Жан-жақты талант иесі- 

Ыбырайдың есімі қашанда уақыт сынынан мүдірмей өтіп, өз халқымен бірге 

жасасып келеді. Оның өмірі өз Отанын шексіз сүйіп, оған бүкіл жан тәнімен 

қызмет етудің тамаша үлгілерінің бірі болып табылады. Ағартушының 

өнегелі өмірі мен өрісі биік талантты бір кезде қандай жарқын да жанды 

қасиеттерімен көрініп, қазақ мәдениетінің тарихында айқын іздерін 

қалдырса,қазірде сол асыл да абзал ерекшеліктерін өз бойында толық 

анықтауда. Мұның өзі заңды да. Өйткені әрбір ұлы адаммен бірге жасайтын 

мәңгі өшпес,ескірмес  идеяларды көтереді. Сондықтан олар арада бірнеше 

ұрпақтың өткеніне қарамастан, әрбір жаңа ұрпақ, жас қауымға алыстан қол 

созып, «жол болсын» айтып тұрғандай болады,уақыт өткен сайын биіктей, 

мән-маңызы қадір-қасиеті арта түседі. Мәдениетіміздің тарихында 

Ы.Алтынсарин дәл осындай, үркердей саңлақтардың бірі болған еді.Ол 

өзінің бүкіл шығармашылық өмірін бір ұлы мақсатқа арнады. Ол мақсат 

қазақ халқын ғасырлар бойы езіп келген надандық пен қараңғылықтың 

шырмауынан босатып, өнер-білімді, мәдениетті елдердің қатарына қосу еді. 

[2] 

Заманымыздың заңғар жазушысы Мұхтар Омарханұлы Әуезов Ыбырай 

Алтынсарин туралы былай жазды: «Ыбырай орыстың мәдениет мектебін 

танымаса, Ушинский бастаған педагогикалық жаңалықтарды білмесе, 

орыстың адемгершіл,прогресшіл классикалық әдебиетінің нәрінен қорек 

алмаса, Ыбырай болмас еді... Ыбырай да сол бір бағытта болуымен қатар,  

өмірі, еғбек еткен ортасы, әлеуметтік-қоғамдық көзқарасыі,әрекеті жөнінде 

Шоқанға да, Абайға да ұқсамайды. Ыбырай жаңағы екеуінің де ісін өз 

өмірінде еңбегіне түйістіріп, қоса білді. Сөйтіп, ол екеуі де істеген тың 

тарихтың ұзақ өрісі бар, зор келешегі бар істердің үлгісін өз қолымен 

орнатты. Әрі ол жаңа үлгідегі ақын, әрі сол кездегі Ресейде батыл жаңалық 

жасап, басқа елдер үшін тың үлгідегі мектеп ашушы. Қазақтың ең алғашқы 

мәдениетті мектебін жасаумен қатар, жазушылық пен оқытушылықты ол аса 

шебер өнерлі түрде қабыстырушы». Ы.Алтынсариннің педагогикалық 

көзқарасынан да бүкіләлемдік тәлім-тәрбиенің алтын діңгегі гуманистік 

көзқарас, яғни шәкіртке жылы жүректі болу, мұғалім мен оқушы арасындағы 

ынтымақтастық принциптерінің көрініс тапқанын байқаймыз. Мысалы, 

өзінің екі кластық мектептердің меңгерушілеріне жазған нұсқау хатында ол: 

«Егер балалар бірдемені түсінбейтін болса, онда оқытушы оларды кінәлауға 

тиіс емес, оларға түсіндіре алмаған өзін кінәлауға тиіс.Ол балалармен 

сөйлескенде ашуланбай, жұмсақ сөйлесуі, шыдамдылық етуі керек, әрбір 

нәрсені де ықыласпен, түсінікті етіп түсіндіру керек, орынсыз терминдерді 

қолданбау керек, мұндай сөздер оқушыларға түсініксіз болады 

да,жалықтырып жібереді. Оқытушыларды бағалағанда олардың іске мәнді 

қатынасы жоқ сөздеріне қарап емес, олардың біліміне қарап бағалау керек» 

деп жазған еді. 

Ы.Алтынсариннің демократиялық-ағартушылық бағыты оның 

педагогикалық көзқарасының үш бірдей саласынан көрініс тапты. 
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Біріншіден, бүкіл өмір жолын мектеп ашуға, қазақ балаларын оқуға тартуға,  

дүние ғылымдарын үйретуге және соған оқу құралдарын жазып шығаруға 

арнаса, екіншіден, өнегелі ұстаз-тәлімгер даярлауға, оларға күнделікті 

ғылыми-әдістемелік басшылық жасауға көңіл бөлді. Үшіншіден, 

шығармаларында қазақ халқының ХIХ ғасырдағы қоғамдық өмірінде болған 

саяси әлеуметтік мәселелерді жан-жақты қамтып жазуға жұмсады. Ол кез 

келген шығармаларында шәкірттерді адал, шыншыл, еңбек сүйгіш, өнегелі,  

азамат болуға, зиянды іс-әрекеттен, ұрлық-зорлық, жатып ішер жалқаулық 

сияқты жаман әдет, жат мінезден бойын аулақ ұстауға шақырды. Қазақ 

халқының келешегі тек өнер-білімде деп түсінген Алтынсарин өз ойын іске 

асыруда түрлі тосқауыл кедергілерге кездесті, бірақ оларды табандылықпен 

жеңе отырып, өз мақсатын іске асыра білді.Ол қазақ даласында татар 

молдары таратқан діни оқуға, сондай-ақ патша өкіметінің отарлау саясатына 

негізделген христиан дінін таратуға қарсы болды. 

Ы.Алтынсарин қазақ тілінде кітаптар жазып, оларды халық арасына 

тарту арқылы ғана дін ықпалын бірте-бірте бәсеңдетуге мүмкіндік туады деп 

түсінді. «Мәселенің мәнді жері-деп жазды ол,-қазақтарға татар фанатизмінің 

ықпалын тигізбеу-қазақтардың білім алуына оның кесірін тигізбеу ғой. 

Ондай ықпалдан құтқару үшін мазмұны баладардың білімін көтеретін 

тақырыбы оларды қызықтыратын кітаптарды асықпай, бірақ алған бағыттан 

қайтпай, қазақтың өз тілінде, олардың өздеріне таныс әріппен шығара білу 

керек. Сөйтсек ол кітаптарды жұрт бірден қолға алып оқиды, бұл 

кітаптар,татар кітаптарымен қатар, зор күш болар еді». [3] Ы.Алтынсарин 

оқыту әдісі мәселелеріне де ерекше мән берді.Өзінің А.А.Мазохин, 

Ф.Д.Соколов, Ғ.Балғымбаев т.б мұғалімдерге жазған хаттарында балаларға 

тиянақты білім беру, оқуды өмірмен байланыстыру, оқыту әдістерін 

жетілдіру жайында көптеген ақыл-кеңестер берді. 

Ы.Алтынсариннің оқу-ағарту ісіндегі тағы бір ерен еңбегі қазақ 

жастарына кәсіптік мамандық беру мәселесін қолға алуында еді. Ол осы 

мәселеге ерекше мән беріп, қолөнер, ауыл шаруашылық училищелерін ашуға 

көп күш жұмсады. Көп ұзамай Торғайда қолөнер училищесі 

ұйымдастырылды, өзі қайтыс боларының алдында Қостанайда ашылғалы 

отырған ауыл шаруашылығы училищесіне өзінің қора жайын беретіні туралы 

өсиет қалдырды. Қазақ қыздарын оқытып-тәрбиелеу існіе де жол ашқан 

Алтынсарин еді. Ол Ырғызда қазақ қыздара арнап жанында интернаты бар 

мектеп аштырды. Мұның өзі қазақ халқының өмірінде орасан зор маңызы бар 

тарихи оқиға болды. Ол патша әкімшілігінен Торғай облысының барлық 

уездерінде қыздар училищелерінен ашуды өтінді. Оның бұл ұсынысы өзі 

қайтыс болғаннан кейін екі жыл өткенде жүзеге асты. Мұндай мектептер 

Торғайда (1891), Қостанайда (1893), Қарабұтақта (1890), Ақтөбеде (1896) 

ашылды. 

Ы.Алтынсарин өз халқын жан-тәнімен сүйген, халқының мәдени 

көркейіп өсуі үшін бойындағы бар күш-жігерін аянбай жұмсаған нағыз 

патриот еді. Ол Н.И.Ильминскийге жазған бір хатында: «Қазақ даласын үш 

жыл аралағанда қазақтар тапқыр, ақылды, қабілетті, бірақ білімсіз халық екен 
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дегеніңіз әбден дұрыс. Қазақтардаы оқыту бастықтардың ойына да кіріп 

шықпайды, бекіністерде училищелер салудан ғөрі үйінің онсыз да қып-қызыл 

шатырын сылауды, онсыз да аппақ қабырғаларын ағартуды артық санайды»- 

деп жазды. 

Ы.Алтынсарин өз заманының ақыл-ойшылы, ірі қоғам қайраткері.Оның 

жарқын бейнесі мен іс-әрекетінен қазақ халқының мәдени-экономикалық 

дамуын, қазақтың ұлт болып бірігуін, жаппай сауатты, мәдениетті, оқыған ел 

болуын көксегенін біртуар асыл азаматты көреміз. Ыбырайдың бұл арманы 

Қазан, кейіннен қазақ топырағында толық іске асып, салтанат құрып отыр. 

Ы.Алтынсарин өз халқының жарқын келешігі үшін бар саналы өмірін сарп 

еткен, халыққа қызмет етуден артық ісі жоқ деп түйген, туған халқын, ел- 

жұртын шексіз сүйген, нағыз отаншыл азамат еді. Сондықтан да оның 

көптеген шығармаларында қазақ халқының өзіндік психологиялық 

қасиеттері,салт-санасы, әдет-ғұрпы жайлы айтқандары ерекше назар 

аудартады. Ыбырай қалың бұқараны, қазақ еңбекшілерін зор қадір 

тұтып,сыйлаушы еді. Ол осы бір қарапайым жандардың еңбек 

сүйгіштігін,адалдығы мен шыншылдығын, жинақылығы мен ақ ниеттілігін 

ерекше қастерлейтін.Өзінің осындай адамдардың арасында жүргеніне ерекше  

риза екендігін үлкен мақтаныш сезіммен:»Осы қарапайым, ақкөңіл, ал кейде 

тіпті қызықты адамдармен әңгімелесіп, көңіліңді көтересің»,-деуші еді ол. 

Сол кездің өзінде-ақ Ыбырай халқымыз туралы бір-біріне қарама-қарсы екі 

түрлі көзқарастың бар екендігін жақсы түсінді.Ол кейбір менменсіген орыс 

миссионерлерінің қазақ халқын кем тұтып,оған тілін тигізіп: «қазақ-тентек, 

қазақ қанішер халық» деген пасық ниетті, оңбаған пиғылдарына бар ашу- 

ызасымен аяусыз соққы беріп, өз халқының ғасырлар бойы жинақталған 

мәдени мұрасын,тамаша психологиясын мақтаныш етті. Кезінде 

Ы.Алтынсарин көтерген ұлттық тәлім-тәрбиелік, психологиялық- 

педагогикалық мәселерді, кейіннен Абай Құнанбаев, Шәкәрім Құдайбердиев,  

Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов, Міржақып 

Дулатов, Халел Досмұхамедов т.б жалғастырғаны белгілі. [4] 

Ыбырай өзінің хрестоматияға енгізілген әдеби шығармаларының бәрін 

негізгі педагогтық ісімен тығыз байланыстыра білген. Яғни, хрестоматияға 

енгізген шығармаларды іріктеуде, біріншіден әр халықтың тұрмыс-тіршілігі 

мен салт-дәстүрлерінен хабар беру принципі көзделсе, екіншіден, 

дәстүрлерінен хабар беру принципі көзделсе, екіншіден, оқушыларды 

адалдыққа, еңбекке, ұқыптылыққа, талаптылыққа тәрбиелеу, адамгершілік 

жақсы қасиеттерді олардың бойына дарыту көзделді, үшіншіден, жастардың 

әсіресе, бастауыш сынып оқушыларының түсінігіне жеңіл, тілі жатық 

әңгімелерді беруге тырысты. Мысалы, Ыбырайдың хрестоматияға енгізген 

«Қара батыр» ертегісінде жауынгершілік заманда түрікмендердің қолына 

тұтқын болып түскен Қара батыр деген жігіттің қарлығашпен дос болып, сол 

арқылы еліне хабар беруі, ел-жұртының қол жинап келіп, оны тұтқыннан 

босатуы баяндалады.Осы арқылы автор құстардың адамға деген достығын 

паш етіп, балаларды табиғатты қорғауға үндейді. Ал «Байұлы» атты 

әңгімесінде кедей-көпшілікке қайырымды бай баласының өз құрбысына 
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астындағы атын түсіп беріп, баланың әкесінен бата алуы, сол батаның қабыл 

болып, Байұлының асқан бай, аузы дуалы би болуы суреттеледі. Бұл жерде 

«Батаменен ер көгереді», «Баталы құл арымас» деген халық қағидасы 

шығармаға идеялық арқау болып отыр. [3] 

Ыбырай «Ұлықпан әкім» әңгімесі арқылы ғылымның адам өміріне 

пайдасын насихаттауды мақсат етсе, Жиренше шешен,Тазша бала 

әңгімелерін ұсына отырып, оқушыларды тапқырлыққа тәрбиелеуді көздеген. 

Ыбырай өзінің «Таза бұлақ» әңгімесінде адамның көңілінің таза 

болуын дәріптесе, «Қыпшақ Сейітқұл» әңгімесінде «Еңбекпенен ер 

көгереді», мұратына жетеді, ал «Қарақшының басы жолда қалады», «Ұрлық 

түбі қорлық» деген ойды қорытады. «Әке vty бала» әңгімесінде еңбекті 

дәріптеп, «Бай баласы мен жарлы баласында» жалқаулықты айыптап, 

аңғарымпаздықты, өнерге,еңбекке бейімділікті марапаттайды. Ыбырай 

аударып, хрестоматияға енгізген орыс жазушылары Пауэльсонның, 

Ушинскийдің, Толстойдың әңгімелерінде де: қайырымдылық, кішіпейілділік, 

талаптылық, еңбек сүйгіштік сияқты зор адамгершілік қасиеттер дәріптеліп, 

оған қарама-қарсы жауыздық, екіжүзділік,дүниеқорлық т.б жексұрын мінез- 

құлықтарды әшкерелеу өзекті орын алады. Ыбырай осы арқылы жастардың 

ізгі жүректі,инабатты,талапты, ел-жұртына пайдалы азамат болуын көздейді. 

Бұл шығармалардың бәрі халықтың өлең-жыр,мақал-мәтелдерде 

насихатталатын гуманистік идеялармен өзектес болып келуінің өзі тектен-тек 

емес. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Қадіржан Сейталиев «Педагогика тарихы (университеттер мен 

педагогикалық институттардың педагогикалық мамандықтарына арналған 

оқулық)», 242-251бет. Алматы, «Білік»,2008жыл. 

2. Серғазы Қалиұлы «Қазақ этнопедагогикасының теориялық негіздері мен 

тарихы», 94-107бет. Алматы «Білім »,2003жыл. 

3. Құбығұл Жарықбаев, Серғазы Қалиев «Қазақ тәлім тәрбиесі», 170-177бет. 

Алматы, «Санат», 1995 жыл. 

4. Ыбырай Алтынсарин «Таңдамалы педагогикалық мұралары» 130-139бет. 

Алматы «Ана тілі»,1991жыл. 
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН МҰРАСЫН САБАҚТА ҚОЛДАНУ 

 
Муфталова Акку Кусайыновна 

Абай Кұнанбаев атындағы Саран жоғары 

гуманитарлы - техникалық колледжі 

 

Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы 20 қазанда Николаев уезінің Арақарағай 

болысында дүниеге келген. Ыбырай әкесінен ерте айырылған. Оның атасы – 

белгілі би Балғожа Жаңбыршинамен тәрбиеленді. 1850-1870 жылы Ыбырай 

Орынбор шекара комиссиясының жанындағы мектеп - интернатта оқыды. 

Содан кейін, 1860 жылға дейін өзінің атасында жазушы болып жұмыс 

істеді. 1864 жылы 8 қаңтарда Ыбырайдың бірінші мектебінің салтанатты 

ашылуы өтті. Жазушы бұл мектепте орыс тілінің мұғалімі болып жұмыс 

істеді. 1879 жылы Алтынсарин Торғай облысы мектептерінің инспекторы 

лауазымына тағайындалды. Ы. Алтынсарин 1889 жылы 17 шілдеде 

қайтыс болды. Ы. Алтынсариннің аса көрнекті тарихи еңбегі – оның 

бастамасы бойынша және тікелей қатысуымен Қазақстанда

 Халықтық зайырлы мектептер желісі құрылды. Өмір сүрген кезде ол төрт 

екі сыныпты Орталық орыс - қырғыз училищесін, бір қолөнер училищесін, 

бір қыздар училищесін, бес болыс мектебін, орыс қонысының балаларына 

арналған екі училищені ашты. 

Менің ойымша, Ыбырай Алтынсарин - білімді қолжетімді етуге 

ұмтылған көрнекті жазушы. Ыбырай Алтынсарин – қазақ педагог- 

ағартушысы, жазушы, фольклоршы, қоғам қайраткері, этнограф-ғалым. 

Қазақ оқулықтарының авторы: "Қазақ хрестоматиясы" және "Қазақтарды 

орыс тіліне оқытуға бастапқы басшылық", мысалдар мен әңгімелер, сондай- 

ақ, Л.Н.Толстойдың, И.А.Крыловтың шығармаларының авторы. 

Бүгінгі таңда Ыбырай Алтынсарин мұрасын сабақ барысында 

қолданып, студенттерге Ыбырай Алтынсарин мұрасы жайлы толық білім 

қалыптастыруға болады деп ойлаймын. 

Сабақта Ы.Алтынсаринның әңгімелерінен мағлұмат бере отырып, 

әңгімелерінің мазмұнын меңгерту. Шығармаларының тәрбиелік мәнін ашу,  

құрылысына талдау жасай отырып тақырыптарын ажырату. Ыбырай 

шығармаларын қазақ тілі сабағында талдау жұмыстарына пайдалану. Сондай 

сабақтың бір үлгісі Ыбырай Алтынсарин әңгімелерінде кездесетін сан 

есімдердің қолданысына арналған. 

 

Жалпы білім беретін және арнай пәндерге арналған қазіргі сабақты 

жобалаудың үлгілік құрылымы 

Күні: 09.02.2021ж. 

Пәні:Қазақ әдебиеті және қазақ тілі 

Тобы:ДТ-9-20 

Оқытушының аты – жөні: Муфталова Аққу Құсайынқызы 
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Сабақтың тақырыбы:Ыбырай Алтынсарин әңгімелері және ондағы сан 

есімдердің мағыналық түрлерінің қолданылуы 

1. Мақсаты:Ыбырай Алтынсарин әңгімелерінің мазмұнын меңгертіп, талдату 

арқылы сан есімді тапқызып қолданылуына тоқталу, талдау. 

2. Міндеттері 

a) Білімділік міндет: Ы.Алтынсаринның әңгімелерінен мағлұмат бере отырып, 

әңгімелерінің мазмұнын меңгерту. Әңгімелерінде кездесетін сан есімдерді 

тапқызып морфологиялық талдау жасау. 

b) Тәрбиелік: Оқушыларды адамгершілікке сана пікірі қалыптасқан азамат 

болуға тәрбиелеу. Оқушыларды ұжымдыққа,бірлікке, еңбекқорлыққа шақыру 

c) Дамытушылық: Оқушылардың өз ойын ашық білдіруге, шығармашылық 

ізденісін арттыруға дағдыландыру, тұлғалық қасиеттері қалыптасқан өнегелі 

жеке тұлға қалыптастыру. Оқушыларды шапшаңдыққа, белсенділікке, әдеби 

және тілдік сатылай талдауға дағдыландыру 

Күтілетін нәтиже: 

a) оқушылар білуі тиіс: Ыбырай әңгімелерінің мазмұнын білу және 

әңгімелеріндегі сан есімдердің мағыналық қолданылуын білу. 

b) оқушылар игеруі тиіс Ы.Алтынсарин әңгімелерінің мазмұнын түсіне 

отырып, сан есімдердің мағыналық түрлерін талдауды игеру. 

c) оқушылар меңгеруі тиіс: Ы.Алтынсаринның әңгімелерін және 

әңгімелерінде кездесетін сан есімдерді тапқызып морфологиялық талдау 

жасауды меңгерту. 

Сабақ барысының әдістері мен тәсілдері: Сұрақ –жауап, түсіндіру,баяндау, 

талдау, жинақтау, эвристикалық, репродуктивтік, рефлексия. 

 

Оқу сабағының үлгілік жоспары 

Сабақтың 

барысы 

Оқытушының 

басқарушылы 

қ іс - әрекеті 

Оқушылардың 

әрбір кезеңде 

атқаратын іс – 

әрекеті 

Бағалау Сабақтың әр 

кезеңдегі 

құралдары 

 

 
 

1. Жаңа 

сабақты 

түсіндіру 

 

 
 

2. Оқулық- 

пен жұмыс 

 

 
 

3. Тақтамен 

 
Зат есім 

 

 

 

 
Сын есім 

 

 

 

 

 

 

байланысты. 

2.Визуалдық 

лекция 

Сан есім және 

жасалуы, 

қызметі. 

Лабораториялық 

жұмыс 

Аннотациялық 

талдау. 

Мәтіндегі көп 

нүктенің орнына 

сан есімдерді 

қойыңыз. 

 

Кешенді талдау 

бойынша 

бағалау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Семантикалық 

картамен 

Талдау үлгісі 

 

 

 

ИнтерАктивті 

тақта 
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жұмыс 

 

 

 

 

 

 

1.Бекіту 

 

 

 

1. Графика- 

лық диктант 

 

 
 

2. Үйге 

тапсырма 

беру 

 

 

3. Бағалау 

Ы.Алтынсарин 

әңгімелеріндегі 

сан есімдердің 

мағыналық 

түрлері. 

 
 

Оқулықтағы 

Алтынсарин 

әңгімелеріне 

талдау 

 

Сөз дәлдігі – 

әдеби тіл 

стильдерінің 

(көркем 

әдебиет, 

публицистика, 

ғылыми стиль, 

ресми стиль) 

бәріне бірдей 

қасиетті сапа. 

Сөз дәлдігінің 

сөйлеу тіліне де 

қатысы бар. 

 

 
 

Синтаксистік 

талдау 

 

Берілген 

сөйлемдерге 

синтаксистік 

талдау жасаңыз. 

 

Әңгімелеріндегі 

сан есімдерді 

табу 

Тапқан сан 

есімдерге 

кешенді 

морфологиялық 

талдау жасаңыз. 

 

 

 

Ы.Алтынсарин 

әңгімелерінің 

тақырыптарына 

н сан есімдерді 

пайдалана 

отырып мәтін 

құрау. 

Берілген 

мысалдардан 

сан есімдерді 

тауып графикқа 

салыңыз. 

жұмыс 

бойынша 

бағалау 

 

 

 

 

 

Шығармашылы 

қ жұмыс 

бойынша 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сабақ бойы 

қойылған 

бағалардан 

қорытынды баға 

шығару. 

 
 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. «Қазақ тілі мен әдебиет » журналы. 2008ж, № 4,5 

2. Бес ғасыр жырлайды. Алматы, «Жазушы», 1989 І том 

3. «Өзіндік таным» № 2 2007 № 5-6 2006ж 

4. Ы. Алтынсарин «Өнер білім бар жұрттар» Алматы, 1989ж 

5. Ы.Алтынсарин . Таңдамалы шығармалары.320 бет 
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННІҢ 

ШЫҒАРМАЛАРЫН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

Нәбиева Жанаргүл Жұмабайқызы 

педагогика ғылымдарының магистрі 

М.Өтемісов атындағы БҚУ, оқытушы, Орал қ,  

Ерболат Балмира Ерболатқызы 

педагогика ғылымдарының магистрі 

М.Өтемісов атындағы БҚУ, оқытушы, Орал қ,  

Мухиева Гулмира 

Сейтмуханбетовна  

педагогика ғылымдарының магистрі 

М.Өтемісов атындағы БҚУ, оқытушы, Орал қ, 

 

Қазіргі таңда білімнің басты мақсаты – бәсекеге қабілетті, кәсіби 

құзыреттілігі жоғары, жаңаша ойлайтын шығармашылықты мамандар 

даярлау және жасампаз іс әрекетті қалыптастыру. Біз келешекте қуатты 

мемлекет, зиялы қоғам құрамыз десек, дәл бүгін бесікте жатқан бөбектерді, 

балабақшада жүрген балдырғандарды, мектеп шәкірттерін тектілікке, 

инабаттылыққа, имандылыққа тәрбиелеуді қазіргі уақыттың міндеті, талабы 

деп қарауымыз керек. Осы талап пен міндеттерді орындалудағы ең бір 

пәрменді құрал – оқу, тәлім – тәрбие жұмыстарында халықтық 

құндылықтардың алтын мұрасын пайдалану. Сондықтан бастауыш сыныптан 

бастап Ыбырай Алтынсариннің шығармаларын оқыту арқылы оқушыларды 

еңбек сүюшілікке, оқу, өнерге ұмтылушылыққа, Отанын, елін сүюшілік, 

талаптылық, жігерлілік, іздемпаздық, кішіпейілділік, махаббат, 

қайырымдылық, адамгершілік, жинақтылық т.б. жақсы мінез – құлықтарға 

тәрбиелей аламыз. 

Өзінің барлық педагогикалық теориясында жас жеткіншектердің 

ұлттық тәрбиесін қалыптастырып, жетілдіруде қазақ халқының ғасырлар 

бойы тәрбие саласында жиған бай тәжірибесін негізге алу қажет деген 

пікірді ұстанғандардың бірі Ыбырай. Оның дүниетанымдық көзқарасының 

қалыптасуына әсіресе, қазақтың мәдениетін, өнерін терең білетін, ақыл – 

парасаты жоғары, сөзге шешен, елге сыйлы атасы Балғожаның ықпалы 

ерекше болды. Ыбырай бала жастан халықтық педагогикадан алған тәлім – 

тәрбиесін, үлгі – өнегесін көңіліне түйгендерін оқу ағарту істері арқылы 

қазақ балаларының бойына сіңдіре білді. Ы. Алтынсарин шығармалары 

халқымыздың салт – дәстүрі, әдет – ғұрыптарын сипаттайтын этнографиялық 

мәнде келеді. Ы.Алтынсарин жастарды оқу – білім, өнерге үндегенде құрғақ 

насихатқа ұрынбайды, айтпақ пікірін оқушы зердесіне сіңіру үшін әр түрлі 

ұстаздық амал тәсілдерді қолданады [1]. 

Алтынсариннің демократиялық – ағартушылық бағыты, оның 
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педагогикалық көзқарасының үш бірдей саласынан көрініс тапты. 

Біріншіден, бүкіл өмір жолын мектеп ашуға, қазақ балаларын оқуға тартуға 

және соған оқу құралдарын жазып шығаруға арнады. Екіншіден, ұстаз 

тәлімгерлер даярлауға, ооларға күнделікті ғылыми – әдістемелік басшылық 

жасауға көңіл бөлді. Үшіншіден, шығармаларында шәкірттерін адал, 

шыншыл, еңбек сүйгіш, өнерлі азамат болуға шақырды. 

Ы.Алтынсарин өзінің төл туындыларында тәрбиелік, нақыл – 

насихаттық мәніне ерекше көңіл аударып отырды. Сол арқылы жас буынды 

адамгершілік пен ізгілікке, еңбек пен зейінділікке, өнер – білімге баулуды 

көздейді. Ол ел жұртқа қажет білім мен өнерді игерудің төте жолы тұрақты 

мектептер арқылы жүзеге асады деп санады. Ы. Алтынсарин қызметінде 

балаларды оқыту мен тәрбиелеу жұмысы ерекше орын алады. Мектептегі 

оқыту мен тәрбие процесін жүргізуші мұғалім деп таниды.Ы.Алтынсарин 

надандықтың зиянын, ғалымның қоғамдық маңызын түсіндіреді. Бұл әсіресе 

«Талаптың пайдасы» т. б. әңгімелерімен көрінеді.Шығармаларында оның 

өнерге деген ықылас – ілтипаты анық байқалады [2]. Өзінің өлеңдері мен 

әңгімелері арқылы жастарды табиғаттың әсемдігін, адам сезімін қабылдап, 

түсіне білуге тәрбиелейді, оның өлеңдері мен ғибрат әңгімелері жас ұрпақты 

тәрбиелеу мен оқытуда күні бүгінге дейін өз маңызын жойған жоқ. Ол 

аймақта мектептер мен кәсіптік училищелер ашу арқылы жалпы және 

кәсіптік білім беру ісінің негізін қалады. 

Сиса көйлек үстінде,Тоқуменен табылған.Сауысқанның тамағы, 

Шоқуменен табылған,- деп педагогтік тәсіліменен балаға еңбек атаулыдан 

хабар аңғартады. Мектеп – қазақтарға білім берудің басты құралы. Біздің 

барлық үмітіміз, қазақ халқының келешегі осында, тек осы мектептерде ғана 

деп жазған болатын. 

Сонымен Ыбырай өзінің бүкіл саналы өмірін қазақ халқының жаңа 

буынын тәрбиелеп, олардың озық мәдениетті елдерден үлгі ала отырып, 

білімді де саналы азамат болып жетілуіне айтарлықтай үлкен үлес 

қосты.Ыбырайдың бұл тарихи қызметі кезінде өзінің замандас достары 

Н.И.Ильминскийдің, А.А. Мазохиннің, Ф.Д.Соколовтың, А.В.Васильевтің, 

А.Е.Алекторовтың, Ғ.Балғымбаевтың естеліктерінде жылы ілтипатпен 

аталып жоғары бағаланды. Алайда ұлы ағартушының сан қырлы 

педагогикалық, ғылыми зерттеулері, сондай – ақ өлеңдері мен прозасы, 

аудармалары біздің заманымызда ғана терең зерттеліп, өзінің тиісті , әрі 

байсалды бағасын алды.Қоғамдық ой – сананың дамуына өзіндік үлес қосқан 

ұлы тұлғалардың қатарында Ыбырай Алтынсарин есімі де тұрады [3]. 

Ұлы ғалым – педагог Ы.Алтынсариннің «Қазақ хрестоматиясы» және 

«Таза бұлақ» деген оқу – әдістемелік еңбектері қазақ халқының рухани 

мәдениетінің даму тарихында аса зор оқиға болып бағаланады. Және 

болашақ ұрпақтың ақыл ойы мен жеке тұлғаны қалыптастыруда 

адамгершілік, эстетикалық еңбек дағдылары мен қасиетін тәрбиелеудің 

негізі болып есептеледі. 

Ы. Алтынсарин еңбек процесінің бала тәрбиесіндегі ерекше маңызын 

көре біледі.Сондықтан оның көптеген әңгімелерінің   идеясы   Абай 
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айтқандай «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей» деген қағиданың 

төңірегінде топтасқан. Мәселен. «Бай баласы мен жарлы баласы». Асан мен 

Үсен әңгімесі шындық реалистік әңгіме. Осы әңгімесінде Алтынсарин бүкіл 

ағартушылық еңбегінің негізгі сырын, әлеуметтік тенденциясын айқын 

ашып  береді.Үсен арқылы еңбекші бұқараның  жас ұрпағының  еңбек 

сүйгіштігін, әр нәрсенің ретін таба білетіндігін көрсетеді. Ал Асан бейнесінде 

мұндай қасиет байқалмайды. Үсен бейнесінен тек еңбексүйгіштіктен басқа 

дәрменсіз Асанға көмегі оның адамгершілік жағынан   бейнесін сомдай 

түседі. Мұнда қазақ өміріндегі Асанға лайық ұқсас  мінездерін айқын 

көрсетіп береді. «Ол жастайынан сұрағанын әперетін, дегенін істейтін кісі 

болғандықтан жатып ішер болуға әрекеттенеді» … «Ол еш  нәрсе істеуге 

әдеттенген жоқ, демек, өзінің не істей алатынын, несі жоқ екенін жақсылап 

айыра алмайды» [4]. 

Осы жерде қортынды жасай кететін болсақ: мұндай балалар қазірдің 

өзінде де кездесіп отырады.Олар әке – шешелерінен көмек күтіп таңнан 

кешке  дейін отырудан  тайынбайтындар  кездессе,  керісінше бос 

уақыттарында пайдалы іспен айналысып, ата – аналарынан көмектерін 

аямайтын балаларды да жиі кездестіруге болады. Осы әңгіме арқылы мектеп 

оқушыларына жақсы мен жаман, кедей мен бай, сараңдықпен жомарттық 

туралы сөздермен біраз мағлұматтар беруге болады. Ы.Алтынсарин осы 

іспеттес   әңгімелерінде еңбек процесінің адамның  сана – сезімін, 

психологиясын қалыптастыруда ерекше орын алатынын жақсы түсінген. 

«Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің» дегендей жасөспірімдердің басында 

кездесетін түрлі жаман мінездерді отбасындағы тәрбиемен терең 

астастырады. Адамның жеке басының мінез – құлқын қалыптастыру, оның 

бойынан жойылып бара жатқан адамгершілік қасиеттерді сіңіру, иманжүзді 

етіп тәрбиелеу ата – ананың тікелей әсерімен отбасынан басталып, мектепте 

жүзеге асатынын ескерген жөн. Ыбырай келешегінен үміт күткен, өз халқын 

жан тәнімен сүйген, халқының мәдени көркейіп өсуі үшін бойындағы бар 

күш жігерін аянбай жұмсаған нағыз патриот азаматтар еді.Өз заманының 

ақыл ойшылдары ірі қоғам қайраткерлері, олардың дарқан бейнелері мен іс 

әрекетінен қазақ халқының мәдени экономикалық дамуын, қазақтың ұлт 

болып бірігуін, жаппай сауатты, мәдениетті, оқыған ел болуын көксеген 

біртуар асыл азаматы. Қазақ педагогикасының дамып, өркендеуіне белсене ат 

салысып мынандай үлес қосты: қазақ балаларына алғаш мектеп ашты, 

Ырғыз қазақ қыздарына арналған мектеп – интернат ашты, «Қазақ 

хрестоматиясын», «Қазақтарға орыс тілін үйретудің бастауыш құралын» 

жазды.Қоғамның заңды тіршілік етуі тек қана халықтыңағартушылық 

деңгейі қоғамдық және дара санының дамуы арқылы мүмкін болатынын 

тарихи іс тәжірибе көрсетіп отыр.Әлемдік деңгейдегі балық құқықтық 

мемлекеттерде азаматтық қоғам ғасырлар бойы жинақталған құндылықтар 

негізінде қалыптасқаны белгілі [5]. 

ХІХ  ғасырдың екінші   жартысы мен ХХ ғасырдың  бас кезіндегі 

демократиялық  бағыттағы қазақ зиялыларының  ең ірі ,  ең  беделді 

көшбасшысы қазақ ғылымы мен мәдениеті, оқу тәрбие ісі тарихына сіңірген 
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орасан зор еңбектерінің тарихтан өшпес орын алатынын бүгінгі демократия 

мен әділеттілік салтанат құрған дәуірде өмір шыңдығы дәлелдеп отыр. ХХІ 

ғасырда білім сапасы  жалпыға ортақ, рухани – этикалық басымдылық 

негізінің мән  құраушылық  және шығармашыл, жаңашыл  сипатына ие, 

сонымен қатар ғылыми негізде шынайы құрылған , сан қырлы , адамзат пен 

мемлекеттің   мәдени   ескерткіштеріне  сай негізделген,   этномәдени, 

әлеуметтік  – кәсіптік және конфессионалды топтардың жан – жақты 

қажеттіліктерін, сондай – ақ жеке тұлғалардың рухани сұраныстарын 

қанағаттандыруға бағытталған болуы қажет. Осы бағытта Ыбырайдың 

игілікті ісін ықыласпен қолдап, оны егемен елдің білім беру жүйесінде 

оқыту мен тәрбиенің озық нобайы ретінде жандандырып, инновациялық 

сипатта әр бере отырып, тиімді қолдану оқыту міндеттерінің талабы болған 

абзал. Оның қай шығармасы болса да, баланың тіл мәдениетін көркейтуге, 

дамытуға әсері мол. Оны балалар сүйіп, ынтыға оқиды. Өзі өшсе де сөзі 

өшпейді дегендей, өзі жоқ болса да біз үшін оның еңбектері мәңгі өшпейтін 

мұра болып қалмақ. 
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Ы.АЛТЫНСАРИН ИДЕЯЛАРЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ 

МЕН САБАҚТАСТЫҒЫ 

 

Өтепберген Нұргүл Жеңісқызы 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

5В010200- Бастауыш 

оқытудың педагогикасы мен әдістемесі 

мамандығының 4 курс студенті. 

Ыбырай 1841 жылы қазан айының 20-сында қазіргі Қостанай облысы, 

Қостанай ауданында дүниеге келеді.Қазақтың педагог-ағартушсы және 

жазушысы Ыбырай Алтынсарин өз әкесі ерте қайтыс болғандықтан,атасы 

Балғожа бидің тәрбиесінде өсті.Балғожа Жаңбыршыұлы- Орынбор шекара 

комиссиясында әскери старшина қызметін атқарған, орташа 

сауатты,қазақтың ауыз әдебиетін көп білетін,ділмар,шешен адам болған.ХIХ  

ғасырдың екінші жартысында Орталық Қзақстан түгелдей дерлік патшасына 

бағынып болған еді. Патша өкіметі өзіне бағынған жерлерде үстемдігі 

даярлауды мақсат етті. Қазақтың Шыңғыс, Балғожа, Құнанбай сияқты 

сұлтандары мен билері балаларын орысша оқытып,әкімдік қызмет даярлауды 

көздеді. Сөйтіп, ел билеу ісініңтізгінін өз қолдарынын шығармай ұстау үшін 
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келешегінен үміт күткен Шоқан, Ыбрай, Абайларды орысша, арабша 

оқытып,олардың әкім болуын қалады. Осы мақсатты көздеген Балғожа би 

өзінің сүйікті немересі Ыбырайды 1850 жылы Орынбор шекара 

комиссиясының жанынан қазақ балалары үшін ашылған орыс-қазақ 

мектебіне оқуға береді. Ыбарай «Ұлықпан Әкім» әңгімксі арқылы ғылымның 

адам өміріне пайдасын насихаттауды мақсат етсе,Жиренше шешен,Тазша 

бала әңгімелерін ұсна отырып,оқушыларды тапқырлыққа тәрбиелеуді 

көздеген.Ыбырай өзінің біраз еңбектерін халқының салт-дістүрлерінің 

ерекшеліктерін зерттеп,этнографиялық очерктер жазуға арнады. Ол 1782 

жылы Ресей география қоғамының Орынбор өлкетану бөлімшесінің 

тапсыруы бойынша 

«Орнбор ведмоствосы қазақтарының өлген адамды жерлеу және оған 

ас беру дәстүрінің очеркі» мен «Орынбор ведмоствосы қазақтарының құда 

түсу,қыз ұзату және той жасау дәстүрінің очерктері» атты еңбегін жазып 

тапсырды.[1]Ыбырай қазақ қыздарын оқыту ісіне ерекше көңіл бөледі. Бұған 

ескішіл әдет-салттарға қарсы күрестің бір жолы есебінде қарайды. 1887 

жылы Ырғызда қыздар мектебін ұйымдастыруы – оның ағартушылық аса зор 

еңбегі. Қазақ даласында мектептер санының артуына байланысты Ыбырай 

мұғалімдер даярлайтын мектеп ашуды қолға алды. 1881 жылы Омбы 

қаласында тұңғыш мұғалімдер мектебі ашылды. Ыбырай мектептер ашу 

ісімен ғана шектеліп қалмады. Ол сол мектептердегі тәлім-тәрбие, оқу 

жұмысына айрықша мән берді. Мәдениетті де талантты педагог-жазушы әрі 

мінезге бай, адамгершілік, жолдастық қасиеті мол Ыбырай орыс 

зиялыларының арасында мейлінше беделді, сыйлы болған. Оқулық жасау 

жолында оқулыққа Ыбырай мектепте қазақ балаларына білім мен тәрбие 

берудің басты құралы деп қарайды. Ол балаларға ана тілін таза және 

ұқыптылықпен үйретеді, шағын көркем шығармалар арқылы оларды жақсы 

мінез-құлыққа баулуды көздейді. Ыбырай балаларды мазмұны олардың 

білімін көтеретін, тақырыбы оларды қызықтыратын кітаптарды... қазақтың өз 

тілінде... басып шығару керек деп білді. Өзі 1876 жылдан бастап "Қазақ 

хрестоматиясын" жазуға кірісіп, оны 1879 жылы Орынборда бастырып 

шығарды. 

Ыбырай "Қазақ хрестоматиясына" кірген өлеңдерінде де халық-ағарту 

идеясын көтерді. Оның "Кел, балалар, оқылық!", "Өнер-білім бар жұрттар" 

өлеңдері осындай мақсатта туған. "Кел, балалар, оқылық!" өлеңі жастарды 

оқуға, білім алуға шақырады: 

Оқысаңдар, балалар, 

Шамнан шырақ жағылар. 

Тілегенің алдыңнан 

Іздемей-ақ табылар. 

Кел, балалар, оқылық! 

Оқығанды көңілге 

 

Ықыласпен тоқылық! 

Өлеңнің әр шумағында оқудың әр жақты пайдасын айта отырып, ақын 
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соңғы жолдарды ылғи қайталап отырады. 

Мал, дәулеттің байлығы – 

Бір жұтасаң, жоқ болар. 

Оқымыстың байлығы– 

Күннен күнге көп болар, 

Еш жұтамақ жоқ болар. 

Сөйтіп, ақын, бір жағынан, жастарды оқуға, білім алуға үндесе, екінші 

жағынан, оқу, өнер, ғылым-білімге, оның жалпы халық үшін керектігіне еш 

мән бермейтін ескі көзқарасқа соққы береді. Өмірдегі сарқылмайтын мол 

байлық – білім екендігін айта келіп, білімге адамның қолы жету үшін, 

ерінбей оқу, қажымай еңбек ету керектігін түсіндіреді. Ыбырай "Өнер-білім 

бар жұрттар" атты өлеңінде оқу, білім алудың мақсатын кеңінен сөз етеді. 

Өлеңнің негізгі идеясы – қазақ қауымына озық мәдениетті елдерді үлгі етіп 

көрсету. 

Өнер-білім бар жұрттар 

Тастан сарай салғызды. 

Айшылық алыс жерлерден 

Көзіңді ашып, жұмғанша, 

Жылдам хабар алғызды. 

...Отынсыз тамақ пісірді, 

Сусыздан сусын ішірді. 

Теңізде жүзді балықтай, 

Дүниені кезді жалықпай. 

Ыбырай жастардың оқыған адам болғандағы мақсаты өз халқының бір 

керегіне жарау, оны "тастан сарай салдырып, айшылық алыс жерлерден 

көзіңді ашып-жұмғанша, жылдам хабар алғызатын" елдердің қатарына 

жеткізу деп білді. 

Паташа үкіметі қазақ даласын қараңғылықта ұстауға тырысып 

бақты.Орал оқымаған қараңғы елді басқару оңайырақ болады деп 

санады.Патша үкіметінің осы отарлау саясатының ішкі мінін терең түсінген 

Шоқан,Ыбырай,Абай сияқты демократ-ағартушылар халықты қапастан 

құтқарудың жолы тек өнер-білім деп ұқты.Ыбырай Алтынсарин өзінің 

ориенталист досы В.В.Катаринскиге жазған хатында: «...Жергілікі 

әкімдерден ешбір жақсылық күтуге болмайтыны сияқты көп 

қолайсыздықтарға да ұшырауға тура келетін болар:...ең жаманы халықтың 

қараңғылығын емес,қоғамның әл-ауқаты мен мәдениетін көтеруге көмектесу 

үшін үкіметтің өзі қойған білімді адамдармен күресуге тура келеді»,-деп 

қынжылуы да тектен-тек емес еді.Ыбырай орыс мәдениетінен нәр ала 

отырып,патша үкіметінің отарлау саясатына,патша чиновиктерінің 

қарапайым халыққа жасап отырған қысымына ашық наразылық білдірген.[2] 

Ол жөнінде өзінің «Орынбор листогы» газетіне(1880 ж. 4 сәуірде) 

жазған мақаласы туралы В.В. Катаринскийге жолдаған хатында: «...Осы 

мақаламда қазақ еліне орыс елдерінен (көшіп қонушы орыстар) әкеп
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орнатпақ болған пікірге қарсы екенімді білдірдім.Бұл пікір,меніңше,ешбір 

ақылға сыймайтын нәрсе сияқты.Егер істі дұрыс жүргізе білмесе онда 

айттымда қойдым,қазақтар-келешегі жақсы деп үміт етіп отырған осы халық 

тез құрып кетеді,содан кейін бұл істі ешқандай түзей алмайсың,осындай ерсі 

жобаларды оқығанда және естігенде салың суға кетеді»,-дейді. 

Ыбырайдың Орынбор генерал-губернаторы Проценко тарапынан 

қуғынға ұшырауы,оның Ыбырай ашқан мектептерді жауып,инспекторлық 

қызметтен босатпақ болып,ісін сртқа беруді ұйғаруыда осы кез болатын. 

Ыбарай өзінің орыс долстары Н.И. Ильминский мен В.В. 

Катаринскийлердің қолдауымен ғана бұл істен аман қалған еді. 

Халық үшін жер құлағы жастыққы тимей,оқу-ағарту жолында аянбай 

еңбек еткен Ы.Алтынсариннің ғылыми және әдеби мұраларының бүгінгі 

жастарға берер ғибраты мол,асыл мұра екені даусыз.Жан-жақты талант иесі- 

Ыбырай есімі қашанда уақыт санынан мүдірмей өтіп,өз халқымен бірге 

жасасып келеді.Оның өмірі өз Отанын шексіз сүйіп, оған бүкіл жан тәнімен 

қызмет етуінің тамаша үлгілерінің бірі болып табылады. 

Ағартушының өнегелі өмірі мен өрісі биік таланты бір кезде қандай 

жарқын да жанды қасиеттерімен көрініп,қазақ мәдениетінің тарихында 

айқын іздерін қалдырса,қазір де сол асыл да абзал ерекшеліктерін өз боцында 

толық анықтауда.Мұның өзі заңды да.Өйткені әрбір ұлы адаммен бірге 

жасайтын мәңгі өшпес,ескірмес идеяларды көтереді.Сондықтан олар арада 

бірнеше ұрпақтың өткеніне қарамастан,әрбір жаңа ұрпақ, жас қауымға 

алыстан қол созып, «жол болсын» айтып тұрғандай болады,уақыт өткен 

сайын биіктей,мән-маңызы қадір-қасиеті арта түседі. 

Мәдениетіміздің тарихында Ы.Алтынсарин дәл осындай,үркердей 

саңлақтардың бірі болған еді.Ол өзінің бүкіл шығармашылық өмірін бір ұлы 

мақсатқа арнады.Ол мақсат қазақ халқын ғасырлар бойы езіп келген 

надандық пен қараңғылықтың шырмауынан босатып,өнер-білімді,мәдениетті 

елдердің қатарына қосу еді. 

Заманымыздың заңғар жазушысы Мұхтар Омарханұлы Әуезов Ыбырай 

Алтынсарин туралы былай жызды: «Ыбырай орыстың мәдениет мектебін 

танымаса, Ушинский бастаған педагогикалық жаңалықтарды білмесе, 

орыстың адамгершіл, прогресшіл классикалық әдебиетінің нәрінен қорек 

алмаса Ыбырай болмас еді... Ыбырай да сол бір бағытта болумен 

қатар,өмірі,еңбек еткен ортасы,әлеуметтік-қоғамдық көзқарасы,әрекеті 

жөнінде Шоқанға да, Абайға да ұқсайды.Ыбырай жаңағы екеуінің де ісін өз  

өмірінде еңбегіне түйістіріп қоса білді. 

Сөйтіп, ол екеуіде істеген тың тарихтың ұзақ өрісі бар,зор келешегі бар 

істердің үлгісін өз қолымен орнатты. Әрі ол жаңа үлгідегі мектеп ашушы. 

Қазақтың ең алғашқы мәдениетті мектебін жасаумен қатар,жазушылық пен 

оқытушылықты ол аса шебер өнерлі түрде қабыстырушы. 

Кезінде қазақ халқының болашақ тағдырын орыс мәдениетімен 

бірлікте алып қараған Шоқан,Абай және Ыбырай секілді ұлы ағартушы- 

демократтар тарихымызда өшпестей із қалдырды.Осы орайда Ыбырай 

Алтынсариннің қосқан үлесі мен еңбегі орасан зор. Қазақ халқының 
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талантты ұлдарының бірі Ыбырай Алтынсарин-аса көрнекті ағартушы- 

педагог, этнограф ғалым,ақын әрі жазушы,жаңашыл ұстаз болған адам. 

Ы.Алтынсариннің сан салалы қызметі мен өмірі жайлы сақталған деректер 

мен материалдар өте көп,олардың дені ағартушының өз қолынан шыққан. 

Ыбырай жастарды оқу білім-өнерге үндегенде құрғақ насихатқа ұрынбайды, 

қайта өз ойын нақтылықпен дәлелдеуге ұмтылады.Халықты және олардың 

жас өрендерін оқуға,өнер-білімге шақыруда Ыбырайдың ұран салып,ту етіп 

көтерген,әрқашан жаңарып,түрленіп,құлпырып,оқыған сайын сүйсіндіріп 

отыратын,ескірмейтін еңбегі «Кел балалр оқылық», «Өнер-білім бар 

жұрттар», «Әй,достарым», «Әй,жігіттер» деген өлеңдері. Ыбырай 

Алтынсарин 1889 жылғы 17 шілдеде,Қостанай қаласынан үш шақырымдай 

жердегі «Инспектор көлінің» жағасында салынған өзінің үйінде, қырық сегіз 

жасқа толуына үш ай және үш күн қал,анда дүниеден өтті.[3] Қазақ 

педагогикасының ұлы классигі Ы.Алтынсариннің 150 жылдық мерейтойы 

1991 жылы Қостанай мемелекеттік университетінің базасында Қостанай 

қаласында атап өтілді.Мерейтойды өткізу барысында ұлы ағартушының 

туған топырағы «Инспектор көлінің» жағасында Ыбырайға арналған кесене 

тұрғызылды, Қостанайда Ыбырай Алтынсарин көшесінің бойында «Музей 

үйі» ашылды. Туған халқының талантты перзенті ұлтының рухани 

мақтанышы,тұңғыш ағартушы-педагогы Ы.Алтынсарин қазақ халқының 

мәдениеті мен тарихының алтын қорына үлес қосумен қатар өзінен кейінгі 

ұрпаққа сарқылмас бай мұра қалдырды. 
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ХАЛЫҚТЫҚ ИДЕЯ-ЫБЫРАЙДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ 

НЕГІЗІ 

 

Сарсенбаева Гулжайна Қыдырбайқызы 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

5В010500-Дефектология мамандығының 

4 курс студенті  
 

«Баланы халықтың тіліне бейімдей отырып,біз оны халықтың 

пікіріне,халықтың сезіміне,халықтың өміріне,халықтың рухына 

бейімдейміз». 

К.Д.Ушинский 

Ыбырай Алтынсарин-аса көрнекті  ағартушы- 

педагог, этнограф, ғалым, қазақ әдеби және жазба әдеби тілінің негізін 

қалаушы, жазушы, ақын, орыс графикасы негізінде қазақ алфавитін жасаушы 

болып табылады. Ең алдымен ол өзінің бүкіл саналы өмірін 

ұстаздық,ағартушылық жолға арнады. Сонымен қатар қазақ сахарасында 

тұңғыш қазақ мектебін ашып,жаңа талапқа сай мұғалімдерді даярлау үшін 

көптеген педагогикалық еңбектер жазып қалдырды. Ыбырайдың 

дүниетанымдық, рухани-адамгершілік көзқарасының қалыптасуына, 

эстетикалық талғамның жетілуіне халықтың ауызекі шығармашылығы 

айтарлықтай септігін тигізді. Осы тағылымдық сырға толы туындылар 

Ыбырайдың алғашқы рухани азығы болды. Өйткені онда халықтың 

бірнеше ғасырлық ой-тұжырымдары, тұрмыс-тіршілігі, бақыты мен қайғысы, 

ерлік істері мен басқа да салт-дәстүрлері, әдет-ғұрыптары көрініс тапқан. 

Халықтың аса бай ауызекі шығармалары арқылы Ыбырай көптеген пайымды 

ой-пікірлермен танысты, соларды негізге ала отырып көптеген мәселелердің 

шешімін іздестірді.[1] 

Ыбырай халық тәрбиесінен, мектептен, қызметтес болған достарынан 

алған ілім-білімін, үлгі өнегесін, көңілге түйгендерін халық ағарту ісінде, 

өзінің ашқан мектептерінде, шығармашылығында ұтымды пайдаланды[2[. 

Ыбырай Алтынсарин қазақ даласында әдейі қазақ жастары үшін 

педагогикалық оқу орындарын ұйымдастыру мәселесін жедел түрде жүзеге 

асыруға асықты.Осылайша ол 1883 жылы Орск қаласында қазақ жастары 

үшін мұғалімдер мектебі ашылды.Оның түлектері қазақ даласының түкпір-

түкпірнде аянбай еңбек етіп,жетістіктерге жетті. Ыбырай Орскіде ашылған 

педагогикалық мектептің оқу жұмысын жетілдіріп отырды.Қазақстанда 

педагогикалық білім берудің негізін қалауда және қалыптастыруда ерекше 

орын алады.Сондықтан да біз Ыбырайды Қазақстанда педагогикалық білім 

берудің негізін салушы «Ұстаздардың ұстазы» деп мойындаймыз.[3]. 

Ы.Алтынсариннің бір топ шығармалары халқымыздың салт-дәстүр,әдет-

ғұрыптарын сипаттайтын этнопедагогикалық мәнде келеді.Мысалы,қайтыс 

болған адамды жерлеу рәсімі және оған ас беру,той жасау туралы 

баяндалады. Халқымыздың салт-дәстүрлерін және әдет-ғұрыптарын жан-
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жақты ғылым ретінде бізге жеткізе білді. 

Осы ретте негізі мектеп мұғалімдеріне көмекші құрал ретінде бірнеше 

еңбекті ұсынғым келіп отыр.Мысалы: К.Д.Ушинскийдің «Балалар 

әлемі»,Н.Ф.Бунаковтың «Әліппе» және «Мектеп пен үйде» оқу 

кітабы,Л.Н.Толстойдың «Әліппе және оқу кітабы»және тағы да басқа 

еңбектерді қарауларыңызға болады. 

Ыбырай К.Д.Ушинскийдің «Балалар әлемі» еңбегінің үлгісінде 

жасалған төрт бөлімнен тұратын «Қазақ хрестоматиясы» оқулығын 

жазды.Бірінші бөлімге –тақпақтар,балаларға арналған 

әңгіме,ертегілер,оқушылардың туысқандарына хат жазу үлгілері;екінші 

бөлімге –үлкендерге арналған әңгімелер;үшіншіге –ауыз әдебиетінің 

үлгілері;төртіншіге-мақал-мәтелдер жинақтарын енгізген.[4] 

«Кел балалар оқылық!»өлеңінде ол өнер-білімнің өмірдегі алатын орнын 

өз оқушысына дүниетанымына сай түсіндіріп,халықтың ауыз әдебиеті 

үлгілерін шебер қолданып пайдалануды көздейді.Өнер-білімнің құнды 

қасиеттерін надандық пен қараңғылықтың зиянды көріністерімен салыстыра 

суреттейді,оқушыға білімнің қажеттігін: 

...Оқымаған жүреді, 

Қараңғыны қармалап... 

Оқысаңыз,балалар, 

Шамнан шырақ жағылар, 

Тілегенің алдыңнан, 

Іздемей –ақ  табылар,-деп дәлелді сөздер келтіреді.[5].Ыбырай бұл 

өлеңдерінде алдымен сауат ашу, оқыту мәселесін бірінші орынға 

қойды,баланы оқыту барысында тәрбиелеу керектігін түсіндіреді.Оның 

өлеңдері мен әңгімелерінің қай-қайсысы болмасын балаға 

тәртіпті,үлгілі,өнегелі болуға итермелейді.«Өнер-білім бар жұрттар»өлеңінде 

ғылым мен техника саласындағы жаңалықтар туралы баяндайды.Ол 

осылайша өнер мен білімді меңгерген халықтың экономикасы озық келеді 

деп түсіндіреді. 

Ойды тұжырымдай келгенде, Ы.Алтынсариннің халықтың ғасырлар бойы 

жинақтаған тәжірибесін хрестоматияға,басқа да ғылыми шығармаларына 

еркін енгізуі-халықтың арман тілегін,рухани байлығын жетік 

меңгергені,тәрбиені ойдан немесе жаңадан іздемей,халықтың рухани 

қайнарынан көре білгендіге деп түсінуге болады.Халықтық негізде жазған 

шығармаларынан адамгершіліктің шынайы бастамасы,прогресшіл 

мәдениеттегі жалпы адамзаттық идеяларды байқауға болады.Менің ойымша 

оның барлық шығармаларының тілі нақты,қарапайым,түсінікті,балаға 

жаттауда түсінуде оңай.Ақыл-өсиеті балалар мен жеткіншектерге оқу білімге 

адал еңбек ете білуге,өмірдегі барлық жақсы мен жаманды,әдемілік пен 

сұлулықты дұрыс қабылдауға,оған қуана білуге үндейді. 

Ыбырай «Елді қараңғылықтан жарыққа шығаратын жастар,тек қана 

жастар» деген шешімге келеді.Оның жастарға,келешекке деген сенімі мол  

болды.Аңсаған арманын өзі орындай алмаса,болашақ жастар орындайды деп 

білді. 
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«Біз болмасақ сіз барсыз, 

Үміт еткен достарым, 

Сендерге бердім батамды!»- 

деп ол өз халқының келешек ұрпақтарына сеніп кеткен еді[6].Міне,сол ұрпақ 

қазір Ыбырайдың асқақ арманын жүзеге асырып отыр деп ойлаймын. 
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БІЛІМНІҢ АЛҒАШҚЫ ҚАРЛЫҒАШТАРЫ : ЫБЫРАЙ 

АЛТЫНСАРИН МЕН ШАХМҰРАТ ҚҰЛЫБЕКОВ 

 

Сарсенбаева Саулет Жамаладиновна 

Наванова Замзагүл Тортайқызы  

Әл-Фараби атындағы №21 

мамандандырылған гимназиясы,  

Тарих пәні және бастауыш 

класс мұғалімдері, 

Ақтөбе қаласы  

Шекаралық комиссия Кіші жүздегі сұлтандар мен дистанциялық 

бастықтары жанында іс жүргізе алатын, сонымен қатар тек қазақтар ғана 

тағайындалатын қызмет орындарында жұмыс істеуге қабілетті қызметкерлер 

даярлау үшін 1844 жылы 14 маусымда мектеп ашу туралы арнаулы ереже 

қабылдайды. Дегенмен, түрлі себептермен мектеп 1850 жылы 22 тамызда 

ашылады. 7 жылдық мектеп 19 жыл жұмыс істеді. Бастапқы жылы онда 20 

шәкірт оқыды. Оларға 3 мұғалім сабақ берді. Осы мектепті 1857 жылы 20 

оқушы бітіріп шыққан, 4-уі үздік, алтын медальмен бітірген, 4-дің екеуі біз 

танитын Ыбырай Алтынсарин мен Шахмұрат Құлыбеков. Біз осы 

мақаламызда Ы.Алтынсаринмен бірге оқыған, Ырғызда Ы.Алтынсарин 

ашқан алғашқы мектептің ұстазы болған Шахмұрат Құлыбеков туралы 

айтпақшымыз. 

Шахмұрат (кейбір деректер бойынша Самырат)Құлыбеков (шамамен 

1837-1838жылдарда дүниеге келген)- ағартушы, өз заманының ілгері басқан 

қайраткері, мектептердің ашылуына себепкер болған адам.  

Шежіреші марқұм Мұханбетқали атамыздың айтуынша, Шахмұрат 

атамыз ұзын бойлы, денелі, ақ шашын артына қайырған сақалды кісі 

болыпты. Қазақ жастарына орысша білім, тәрбие беруде 1850-1869 жылдары 

жұмыс істеген Орынбор Шекаралық комиссиясы жанынан ашылған қазақ 

мектеп-интернаты ерекше рөл атқарды. 
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Орынбор қазақ мектебін 19 жыл ішінде 48 жас бітіріп шықты. Олардың 

кейбіреулері Шекаралық комиссияның өзіне жұмысқа қалдырылды. 

Бірқатары өз еліне барып, жергілікті әкімшілік-басқару аппаратында еңбек 

етті. Кейбірі 1860 жылдары Қазақстанда жаңадан ашылған мектептерде сабақ 

берді. Мысалы, осы мектептің алғашқы түлегі Нұрым Мұңсызбаев Тройцкіде 

ашылған қазақ мектебінде дәріс берді. 

1859 жылы Шекаралық комиссияның төрағасы В.Григорьев генерал- 

губернаторға 4 бекіністе мектеп ашу қажеттігін айтып, оның толық жобасын 

ұсынады. Генерал-губернатор 1862 жылы мектеп үйі салынып болуын 

күтпей-ақ, алғашқы 2 бекіністе жеке үйлерде бала оқыта беру керектігін 

айтып, облыстық басқармаға ұсыныс жасайды. Сөйтіп, облыс басшылары 

Орынбор бекінісіне (Торғай) — Ыбырай Алтынсаринді, Орал бекінісіне 

(Ырғыз) — Шахмұрат Құлыбековті оқытушылыққа бекітеді. Екеуіне де 

басқарманың аударма қызметі қоса тапсырылады. 

1864 жылы 8 қаңтарда Орынбор бекінісінде мектеп құрылысы 

аяқталып, оқу салтанатты түрде ашылады. Осыған байланысты ат жарысы 

ұйымдастырылып, халыққа қонақасы беріледі. Мектепке 13 (кейбір деректе - 

14) бала қабылданады. 

Облыстық басқарма 1864-1865 оқу жылының қорытындысында 

бағдарламаны жақсы меңгерген үздік оқушыларға кітаптар сыйлайды. 

Қазақ халқының оқу-білімін дамытуға үлкен үлес қосқан осы оқу 

орнының ғимаратында қазір №3 негізгі жалпы білім беру мектебі орналасқан. 

Орынбор Шекаралық комиссиясы жанындағы қазақ балалары оқитын 

мектепке басшылық жасау жөніндегі нұскаудың бірінші, екінші 

параграфтарында оқушылардың қазақ сұлтандары, би, старшындары мен 

карапайым отбасынан шыққандарының барлығы  үкімет қарауына беріліп, 

мектепке тәрбиеленушілер қабылдау екі жыл сайын 22 тамызда жүргізілуі 

керектігі жазылған. 

Нұсқаудың үшінші параграфында ордалықтар балаларын мектепке 

орналастыру үшін билеуші сұлтан мен Орынбор Шекаралық комиссиясына 

өтініш берулері тиіс екендігі көрсетілсе, төртінші параграфында 

мұсылмандық ғибадатты атқарушыны Орынбор рухани мұсылмандар 

жиналысы таңдап, шекаралық комиссия ұсынысымен Орынбор әскери 

губернаторы бекітуі тиістігі, бесінші параграфында сабақ беретін 

мұғалімдерді орыс және татар тілдерін, көркем жазу мен арифметиканы 

жетік меңгерген Орынбор Неплюев кадет корпусы оқытушылары мен осы 

оқу орнында білім алғандар арасынан, немесе Қазан университетін 

бітірушілер қатарынан таңдап, оларды Орынбор әскери губернаторы 

рұқсатымен бекіту керектігі көрсетілген[1, 7 қ.п.]. Сондай-ақ гимнастика 

сабағын өткізу де жоспарланып, оған мұғалім Неплюев кадет корпусынан 

шақыртылыпты [2. 216 б.]. 

Орынбор шекаралық комиссиясының жанындағы қазақ балаларына 

арналған жеті жылдық мектеп туралы ережеде (14 маусым, 1844) мынадай 

пәндер оқытылуы керектігі көрсетілген: Мұхаммед заңдары, орыс тілі, оқу, 

таза жазу мен грамматика; Арифметика және есеп шотта санау тәсілі; татар 
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тілі, іс жүргізу тәртібі және орыс тілі мен татар тілінде іс қағаздарын жазу. 

Мектептің ашылу салтанаты жайында А.В.Васильев «Торғай 

облысындағы халық ағарту ісі және оның қазіргі күйі туралы очеркінде»: 

«Шекара комиссиясы жанындағы мектеп 1850 жылдың 22 авгусы күні 

салтанатты түрде ашылды, оған қырғыздардың барлық игі жақсылары, 

оқушылардың ата-аналары мен өзге туған-туысқандары қатысты, олардың 

бәріне мектепте қонақ асы берілді, сол қонақ асыға Орынбор қаласының 

барлық білікті адамдары қатысты, – деп жазды, - 23 күні қырғыздарға 

арналып, қаланың сыртында, халықтық мереке өткізілді, онда ат жарыс, 

күрес, жаяу жарыс өткізілді, қонақ асы берілді; түнге қарай фейерверк 

жағылды, оған дала тұрғындары таң-тамаша болып қарады» 

1859 жылдан бастап мектепте орыс тарихы, математика, жалпы және 

орыс географиясы мен геометрияны оқыту енгізілді. Оқу құралдары Халық 

ағарту министрлігі тарапынан қамтамасыз етіліп отырды. Бірақ сонымен 

бірге оқу орнының жарғысы бойынша мұғалімдер губерния туралы, оған 

қоса егін шаруашлығы жайлы мәліметтерді қосып, тарихи, метеорологиялық, 

топографиялық және статистикалық жазбалар жүргізуге міндеттенді. 

Оқуға Орынбор өлкесінен 30 оқушы қабылданды. Олардың аты-жөні, 

неше жаста, кімдердің балалары екендігі Орынбор шекаралық комиссиясы 

жанындағы қазақ балаларына арналған жеті жылдық мектеп туралы ережеде 

таблица жасалынып берілген: 

Мектепте 1857 жылы 20 қазақ баласы оқып шықса, солардың бесеуі – 

Шахмұрат Құлыбеков (Ақтөбенің Ырғыз ауданынан), Тоқтамыс Қосуақов 

(Ақтөбенің Темір ауданынан), Нұрым Мұңсызбаев (Қостанайдан), Ибраһим 

Алтынсарин (Қостанайдан), Шаһмұрат Көшербаев (Қостанайдан) үздік 

бітірген. Бұл бес балаға да 1858 жылы 8 қазанда Орынбор жеке корпусы 

бұйрығымен Муафик – Хорунжий лауазымы берілген (Хорунжий – әскери 

шен. Оған зауряд қосылса, әскери емес, билеуші). 

Төрт бала Орынбор Шекара комиссиясында қызметке қалдырылады да, 

көбісі дистанция бастықтарына хат-қағаз жүргізуші болып тағайындалады. 

1857 жылы үздік оқыған – Ыбырай Алтынсарин, Нұрым Мұңсызбаев пен 

Шахмұрат Құлыбеков жаңадан сахарада ашылған мектептерге сабақ беруге 

жіберіледі. Ыбырай Орынбор бекінісіне (Торғайға), Шахмұрат Орал 

бекінісіне (Ырғызға), Нұрымның қайда жіберілгені белгісіз. Ильминский 

Ыбырай жайындағы естелігінде үшеуінен басқа тағы бір адамның 

мұғалімдікке жіберілгенін айтады, бірақ аты- жөнін атамайды. 

Шахмұрат Құлыбеков – Қазіргі Ақтөбе облысы аймағында бірінші рет 

1864 жылдың 25 қазанында Ырғызда бастауыш мектеп ашылып, сонда 

бірнеше жыл мұғалім болған. Мектепте 14 бала оқыған. Мектепте сабақ 

беруге жағдайы келмегендіктен Шекара комиссиясына тілмаш болып 

орналасыпты. 

Торғай облысының ауылдары мен қалаларында мектеп ашуға Ыбырай 

Алтынсарин қаржы жинағанда 4 адамның бірі болып Құлыбековтің 100 сом 

ақша бергені айтылады. 

1887 жылы 15 қыркүйекте Қазақстанда тұңғыш рет Ақтөбе облысының 
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Ырғыз ауданының орталығында бір кластық әйелдер училищесі ашылып, 

оған алғаш 17 қыз қабылданыпты. 1888 жылы училище жанынан қазақ 

қыздары үшін 18 орындық интернат ашылған. «Бұл училищеге Қостанай, 

Торғай, Ақтөбе уездері қазақтарының қыздары да келіп оқыған. Осы 

училищенің ашылуына Ы.Алтынсарин бастаған қазақ зиялылары атсалысқан. 

Олардың арасында Әлмұхамед Сейдалин, Шахмұрат Құлыбеков рухани 

қолдап, қаражаттай да демеушілік көрсетіп отырған» [10]. 

1859 жылдың қысында Н. Ильминский қазақтың атақты жырауы 

Марабай Құлжабайұлынан «Ер Тарғын» жырын жазып алып, 1862 жылы 

Қазанда жеке кітап етіп шығарғаны белгілі. Марабайдың айтуымен жырды 

татар әрпімен қағазға түсірген осы Ш.Құлыбеков екен. Бұл жайында 

Н.И.Ильминский Ы.Алтынсарин жайындағы естелігінде былайша сыр 

шертеді: «1859 жылдың қысында батыс жақтағы Марабай (суырып салма, 

шешен) жайында естіп, В.В. Григорьевтен Орынборға шақыруын өтіндім. 

Бірақ жайлы пәтер, қазынаның тегін күтіміне қарамастан дала ақыны өзін бұл 

жерде тордағы құстай сезініп, қаладан кеткенше асықты. Марабайдың 

айтуымен Құлыбеков татар әріпімен «Ер Тарғын» жырын әрең дегенде 

жазып үлгірді». Бұл айтылғандардан біз Шахмұрат Құлыбековтің де Ыбырай 

сияқты қазақ балаларының оқып, білім алуына жағдай жасағанын, мұғалім 

болғанын, мектептерге үнемі жанашырлық жасап, өз қалтасынан қаржы- 

қаражат беріп отырғанын, сауаттылығын байқаймыз 

1862 жылы Орынбор қазақ мектебінің алғашқы түлектері Ыбырай 

Алтынсарин —Торғайға, Шахмұрат Құлыбеков — Ырғызға оқытушылыққа 

бекітілген. Шахмұрат Құлыбеков 1863 жылы Ырғызға мектеп ашу 

мақсатымен келген. Ол да Ыбырай сияқты бастапқыда балаларды үйде оқыта  

бастайды. Оның ұйытқы болуымен 1864 жылы қазанның 25-і күні бастауыш 

қазақ мектебі салтанатты түрде ашылады. Үлкен жиынға қазақ ауылдарының 

халқы мен бекіністің барлық шенділері қатысқан. Мектептің ашылу 

құрметіне ұлттық ойындар өткізіледі. 

Білім шаңырағына дәулетті отбасылардың 13-15 баласы қабылданады. 

Мектеп өзінің тарихи міндетін адал атқарып, өңірдегі халық ағарту 

ісіне жол салды. 

Өкінішке қарай, әлі күнге дейін қазақ зиялыларының алғашқы легінің 

өкілі Ш.Құлыбековтің қызметіне лайықты баға берілмей келеді. Шахмұрат 

Құлыбеков есімі «Қазақстан» ұлттық энциклопедиясында жоқ. «Ақтөбе» 

энциклопедиясында да ол бір жерде ғана аталады. Оның өзінде «Патша 

үкіметі «түземдерді» оқыту, сауатын ашу ісін басқаруды және 1860 жылы 

Торғайда қазақ балалары үшін мектеп ашуды Ы.Алтынсаринге міндеттеді.  

Патша үкіметінің қазақ арасындағы оқу ісін әрі итеріп, бері жыққан 

әрекетіне, тежеуіне қарамай бұл іске ол тікелей араласты. Тыңнан жол салу 

оңай болмады десе де 1864 ж. 

(8 қаңтар) құрамында 14 оқушысы бар Ырғыз бастауыш мектебін 

ашады. Орынборда өзімен бірге оқыған Шахмурад Құлыбеков мұнда 

алғашқы мұғалім болады» деп қате мәлімет береді. Біріншіден, Ырғызда 

мектеп ашу ісі Шахмұрат Құлыбековке тапсырылған. Ол бұл міндетті 
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абыроймен атқарды. Екіншіден, қаңтардың 8-і Торғайдағы мектептің 

ашылған күні болатын. 

Шахмұрат туралы алғаш рет ырғыздық өлкетанушы Сейілхан 

Оразымбетовтің 1996 жылы жарық көрген «Ырғыз» кітабында жазылды. 

Ш.Құлыбековтің дүниеге келген және өмірден өткен уақыты әзірге белгісіз. 

Ағартушының өмір жолы мен қызметі туралы жобамен ғана айтуға болады. 

Ырғыздағы бастауыш мектеп 1879 жылы жабылып, Ресей халық ағарту 

министрінің жарлығымен орыс-қырғыз (қазақ) училищесі болып қайта 

құрылды. 1887 жылы 15 қыркүйекте екінші оқу орны — Ырғыз қалалық бір 

кластық қыздар училищесі жұмыс істеді. Оған 17 қыз бала оқуға 

қабылданды. Бір жылдан кейін осы оқу орнының жанынан қазақ қыздары 

үшін 18 орындық интернат бой көтерді. 

Айта кету керек, Ыбырай Алтынсарин ұсынысымен қыздар мектебі 

1891 жылы — Торғайда, 1896 жылы — Ақтөбеде ашылды. Сөйтіп, Ырғыз 

өңірі ілім-білім мен өркениет игіліктеріне өзгелерден ертерек қол жеткізді. 

1915 жылы Ырғыз өңірінде қалалық екі орыс-қазақ училищесі, селолық 

екі кластық орыс-қазақ училищесі, селолық екі кластық орыс училищесі, 

қалалық екі кластық орыс-қазақ мектебі, селолық бір кластық орыс-қазақ 

мектебі, 35 ауыл мектебі, медресе (оның жанынан бір орыс класы жұмыс 

істеген), кешкі мектеп ел игілігі үшін пайдалануға берілді. Ырғыз 

қаласындағы 5 оқу орнында 1432 бала білім алған. Ырғыздың қалалық екі 

кластық орыс-қазақ училищесінің жанынан етік тігетін кәсіптік бөлім 

ашылған. 

Шалғайдағы Ырғызда осы білім шаңырақтарының ашылуына қазақтың 

тұңғыш педагог-ағартушысы Ыбырай Алтынсарин белсене араласты. 

Ыбырай Алтынсариннің өтінішімен Ырғыз қаласындағы оқу орындарында 

Тимофеев, Григорьев, Спиридонов, Сахарова, Царегородцев, Васильева 

сынды білімді, тәжірибелі мұғалімдер еңбек еткен. Осы білім ошақтарынан 

халыққа адал қызмет еткен бірнеше азаматтар тәрбиеленіп шықты. Бөлебай 

Сарбатыров, Мұхамед-Рахым Сәтбаев, Медіресін Тереков, Жәнет Сүгірбаев, 

Мұса Дайрабаев, Алман Әзірмәмбетов, Ахмет Тұңғашин, Әбіш Тойбазаров,  

Төлепберген Хасанов, Таран Беркінбаев, Сержан Шонанов, Төлепберген 

Серғалиев, Нұркен Оразымбетов, Ахметжан Кәдіров, Теңізбай Баймурзин, 

Әли Сәрсенбин, т.б. зиялылар кейін Ресейдің және шетелдердің жоғары оқу 

орындарын бітіріп, халық шаруашылығының түрлі салаларында абыройлы 

еңбек етті. Ахмет пен Мұхамедияр Тұңғашиндерге Варшава университетінің 

мал дәрігері бөлімін үздік оқығаны үшін Орынбор губернаторы 

Лобачевскийдің бұйрығымен арнаулы стипендия тағайындалған. 

Төлепберген Серғалиев Петербургтегі Александр І атындағы темір жол 

инженерлерін даярлайтын институтты аяқтап, өз мамандығы бойынша ұзақ 

жылдар жемісті еңбек етті. Училище түлегі Бөлекбай Сарбатыров өзі оқып 

шыққан оқу орнында көп жыл ұстаз болса, Теңізбай Баймурзин 

Қазақстанның әскери комиссары қызметін атқарды. 

Алаштың ардақты ұлдары Ұзақбай Құлымбетов, Темірбек Жүргенов, 

Телжан Шонанов, Бәймен Алманов, Тел Жаманмұрыновтар Ыбырай мен 
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Шахмұраттардың ұйытқы болуымен ашылған мектептерде білім алған. 

Шахмұрат туралы алғаш рет ырғыздық өлкетанушы Сейілхан 

Оразымбетовтің 1996 жылы жарық көрген «Ырғыз» кітабында жазылды. 
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

КӨЗҚАРАСТАРЫ. 

Тастаева Ақбаян Мейримхановна 

Бастауыш класс мұғалімі 

№30 орта мектебі 

Қожаниязова Гулбану Жанибековна 

бастауыш класс мұғалімі 

№51 гимназия 

Ақтөбе қаласы 

 

Ыбырай Алтынсарин қазақ халқының тағдырына ерекше мән берген 

ұлы ағартушы – педагог. Ы.Алтынсарин педагогикасының мұраларының 

негізгі идеяларының бірі – адамның өзара қарым-қатынасы, жастарды 

еңбекке баулу. Өзінің барлық педагогикалық теориясында жас 

жеткіншектердің ұлттық тәрбиесін қалыптастырып, жетілдіруде қазақ 

халқының ғасырлар бойы тәрбие саласында жиған бай тәжірбиесін негізге 

алу қажет деген пікірді ұстанғандардың бірі Ыбырай. Оның дүниетанымдық 

көзқарасының қалыптасуына әсіресе, қазақтың мәдениетін, өнерін терең 

білетін, ақыл-парасаты жоғары, сөзге шешен, елге сыйлы атасы Балғожаның 

ықпалы ерекше болды. Ыбырай бала жастан халықтық педагогикадан алған 

тәлім-тарбиесін, үлгі-өнегесін көңіліне түйгендерін оқу ағарту істері арқылы 

қазақ балаларының бойына сіңдіре білді. Ы.Алтынсаринның ұлттық- 

эстетикалық тәрбие проблемаларын қозғайтын арнайы еңбектерін жазып 

қалдырмағаны белгілі, бірақ Ы.Алтынсаринның ұлттық-эстетикалық 

тәрбиеге қатысты оның педагогикалық қызметінен көрініс тапты. 

Ы.Алтынсарин шығармалары халқымыздың салт-дәстүрі, әдет-ғұрыптарын 

сипаттайтын этнографиялық мәнде келеді. Ы.Алтынсарин жастарды оқу- 

білім, өнерге үндегенде құрғақ насихатқа ұрынбайды, айтпақ пікірін оқушы 

зердесіне сіңіру үшін әр түрлі ұстаздық амал тәсілдерді қолданады. 
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« Бір Аллаға сыйынып, 

Кел, балалар оқылық. 

Оқығанды көңілге 

Ықыласпен тоқылық!» - деген өлеңінде білім алуға үндесе, екінші 

жағынан, өмірдің бір қызығы тек байлықта деп ұғатын, оқу, өнер, ғылым – 

білімге мән бермейтін кертартпа көзқарасқа соққы берді. Өмірде сарқылмас  

мол байлық – білім екенін айта келіп, оған қол жеткізу үшін ерінбей, 

жалықпай еңбектенудің керектігін түсіндіреді. Өнерді үйрен, үйрен де жирен 

деп санаған халқымыз ұл қыздарының оң қолынан өнер тамған шебер 

болуына да мән берген. 

Ы.Алтынсарин өзінің төл туындыларында тәрбиелік, нақыл-насихаттық 

мәніне ерекше көңіл аударып отырды. Сол арқылы жас буынды адамгершілік 

пен ізгілікке, еңбек пен зейінділікке, өнер-білімге баулуды көздейді. Ол ел 

жұртқа қажет білім мен өнерді игерудің төте жолы тұрақты мектептер 

арқылы жүзеге асады деп санады. Ы.Алтынсарин қызметнде балаларды 

оқыту мен тәрбие процесін жүргізуші мұғалім деп таниды. Ы.Алтынсарин 

надандықтың зиянын, ғалымның қоғамдық маңызын түсіндіреді. Бұл әсіресе 

«Талаптың пайдасы» т.б. әңгімелерімен көрінеді. 

Ы.Алтынсарин – қазақтың салт-дәстүрін зерттеумен айналысқан ғалым 

этногроф. Еңбек тақырыбы – Ыбырай әңгімелерінің арқауы. Ол техниканы 

меңгерген адам зор игілікке ие болады, жаратылыстың тілін біледі, оны 

өзінің айтқанына көндіреді, халықтың жалпы мәдениетін көтерумен қатар 

негізінен олардың тұрмысын жақсартады дейді. XX ғасырдың басында бір 

кезде Шоқан, Ыбырай, Абай көтерген ағартушылық қозғалыстың туын 

А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов, М.Дулатовтар жалғастырды. 

Сонымен Ыбырай өзінің бүкіл саналы өмірін қазақ халқының жаңа буынын 

тәрбиелеп, олардың озық мәдениетті елдерден үлгі ала отырып, білімді де 

саналы азамат болып жетілуіне айтарлықтай үлес қосты. Ыбырайыдың бұл 

тарихи қызметі кезінде өзінің замандас достары Н.И.Ильминскийдің, 

А.А.Мазохиннің, Ф.Д.Соколовтың, А.В.Васильевтің, А.Е.Алекторовтың, 

Ғ.Балғымбаевтың естеліктерінде жылы ілтипатпен аталып жоғары 

бағаланды. Алайда ұлы ағартушының сан қырлы педагогикалық ғылыми 

зерттеулері, сондай-ақ өлеңдері мен прозасы, аудармалары біздің 

заманымызда ғана терең зерттеліп, өзінің тиісті, әрі байсалды бағасын алды. 

Қоғамдық ой-сананың дамуына өзіндік үлес қосқан ұлы тұлғалардың 

қатарында Ыбырай Алтынсарин есімі де тұрады. Ұлы ғалым –педагог 

Ы.Алтынсанның «Қазақ хрестоматиясы» және «Таза бұлақ» деген оқу- 

әдістемелік еңбектері қазақ халқының рухани мәдениетінің даму тарихында 

аса зор оқиға болып бағаланады. Және болашақ ұрпақтың ақыл ойы мен жеке 

тұлғаны қалыптастырудамадамгершілік, эстетиалық еңбек дағдылары мен 

қасиетн тәрбиелеудің негізі болып есептеледі. Жеке тұлғаны оқу мен өнерге, 

мәдениетке, адамгершілікке тәрбиелеуде Ы.Алтынсарин аса бағалы, бай қор 

– қазақ фольклорына ерекше назар аударды. Бұдан ұлы ағартушының істеген 

ісінен, шығармаларынан бала тұрғысынан қалыптастыру мен тәрбиелеуде 

қазақ отбасының тәлім аларлық ең жақсы дәстүрлеріне жоғары баға 
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бергендігін көреміз. 

«Кім сендерді, балалар тербететін, 

Еркелетіп, ойнатып, сергітетін? 

Жалқау болсаң, балалар, жаман болсаң, 

Қамқор анаң көз жасын көлдететін», - деген, ақын бұл өлең 

шумақтарынан отбасындағы ата-ана тәрбиесі мен баланы сүйіп, 

еркелететіндігін және ата-ана баланың алғашқы табиғи тәрбиешісі, 

балажандық қасиеті мен ерекше мейірімділігін көреміз. Ы.Алтынсарин еңбек 

процесінің бала тәрбиесіндегі ерекше маңызын көре білді. Сондықтан оның 

көптеген әңгімелерінің идеясы Абай айтқандай «Еңбек етсең ерінбей, тояды 

қарның тіленбей» деген қағиданың төңірегінде топтасқан.Мәселен, «Бай 

баласы мен жарлы баласы» Асан мен Үсен әңгімесі шындық реалистік 

әңгіме. Осы әңгімесінде Алтынсарин бүкіл ағартушылық еңбегінің негізгі 

сырын, әлеуметтік тенденсиясын айқын ашып береді.Үсен арқылы еңбекші 

бұқараның жас ұрпағының еңбек сүйгіштігін , әр нәрсенің ретін таба 

білетіндігін көрсетеді. Ал Асан бейнесінде мұндай қасиет байқалмайды. 

Үсен бейнесінен тек еңбексүйгіштіктен басқа дәрменсіз Асанға көмегі 

оның адамгершілік жағынан бейнесін сомдай түседі. Мұнда қазақ өміріндегі 

Асанға лайық ұқсас мінездерін айқын көрсетіп береді. «Ол жастайынан 

сұрағанын әперетін, дегенін істейтін кісі болғандықтан жатып ішер болуға 

әрекеттенеді» … «Ол еш нәрсе істеуге әдеттенген жоқ, демек, өзінің не істей 

алатынын, несі жоқ екенін жақсылап айыра алмайды». Осы жерде қортынды 

жасай кететін болсам: мұндай балалар қазірдің өзінде де кездесіп отырады. 

Олар әке – шешелерінен көмек күтіп таңнан кешке дейін отырудан 

тайынбайтындар кездессе, керісінше бос уақыттарында пайдалы іспен 

айналысып , ата – аналарынан көмектерін аямайтын балаларды да жиі 

кездестіруге болады. Осы әңгіме арқылы мектеп оқушыларына жақсы мен 

жаман, кедей мен бай, сараңдықпен жомарттық туралы сөздермен біраз 

мағлұматтар беруге болады. Ы.Алтынсарин осы іспеттес әңгімелерінде 

еңбек процесінің адамның сана – сезімін, психологиясын қалыптастыруда 

ерекше орын алатынын жақсы түсінген. «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны 

ілесің» дегендей жасөспірімдердің басында кездесетін түрлі жаман 

мінездерді отбасындағы тәрбиемен терең астастырады. Адамның жеке 

басының мінез – құлқын қалыптастыру, оның бойынан жойылып бара 

жатқан адамгершілік қасиеттерді сіңіру, иманжүзді етіп тәрбиелеу ата – 

ананың тікелей әсерімен отбасынан басталып, мектепте жүзеге асатынын 

ескерген жөн. Ыбырай келешегінен үміт күткен, өз халқын жан тәнімен 

сүйген, халқының мәдени көркейіп өсуі үшін бойындағы бар күш жігерін 

аянбай жұмсаған нағыз патриот азаматтар еді. Өз заманының ақыл 

ойшылдары ірі қоғам қайраткерлері, олардың дарқан бейнелері мен іс 

әрекетінен қазақ халқының мәдени экономикалық дамуын, қазақтың ұлт 

болып бірігуін, жаппай сауатты, мәдениетті, оқыған ел болуын көксеген 

біртуар асыл азаматы. Қазақ педагогикасының дамып, өркендеуіне белсене ат 

салысып мынандай үлес қосты: қазақ балаларына алғаш мектеп ашты, Ырғыз 
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қазақ қыздарына арналған мектеп – интернат ашты, «Қазақ хрестоматиясын», 

«Қазақтарға орыс тілін үйретудің бастауыш құралын» жазды. Қоғамның 

заңды тіршілік етуі тек қана халықтың ағартушылық деңгейі қоғамдық және 

дара санының дамуы арқылы мүмкін болатынын тарихи іс -тәжірибе көрсетіп 

отыр.Әлемдік деңгейдегі балық құқықтық мемлекеттерде азаматтық қоғам 

ғасырлар бойы жинақталған құндылықтар негізінде қалыптасқаны белгілі. 

Сондықтан да , Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының «Тарихты танып зерделеу 

керек, тарихты таразылау керек, сонда тағдырыңды, бүгінгі тұрпатыңды 

танисың, келешегіңді бағдарлайсың, алдағы жүрер жолыңның сілемін 

табасың» деген сөздерінде тарихтың шексіз тағылымы да ақиқаттың 

құдіретті мейлінше айқындала түседі. 

ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың бас кезіндегі 

демократиялық бағыттағы қазақ зиялыларының ең ірі , ең беделді 

көшбасшысы қазақ ғылымы мен мәдениеті, оқу тәрбие ісі тарихына сіңірген 

орасан зор еңбектерінің тарихтан өшпес орын алатынын бүгінгі демократия 

мен әділеттілік салтанат құрған дәуірде өмір шыңдығы дәлелдеп отыр. ХХІ 

ғасырда білім сапасы жалпыға ортақ, рухани – этикалық басымдылық 

негізінің мән құраушылық және шығармашы жаңашыл сипатына ие, сонымен 

қатар ғылыми негізде шынайы құрылған, сан қырлы, адамзат пен 

мемлекеттің мәдени ескерткіштеріне сай негізделген, этномәдени, әлеуметтік-

кәсіптік және конфессионалды топтардың жан-жақты  қажеттіліктерін,

 сондай-ақ жеке тұлғалардың рухани сұраныстарын қанағаттандыруға 

бағытталған болуы қажет. Осы бағытта Ыбырайдың игілікті ісін ықыласпен 

қолдап, оны егемен елдің білім беру жүйесінде оқыту мен тәрбиенің озық 

нобайы ретінде жандандырып, инновациялық сипатта әр бере отырып, 

тиімді қолдану оқыту міндеттерінің талабы болған абзал. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. [https://kk.wikipedia.org] 

2. [Қазақ әдебиеті, Алматы. Ы.Алтынсарин.] 

3. [«Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы 2008ж. 

4. «Өзіндік таным» № 2 2007 № 5-6 2006ж 

5. Ы. Алтынсарин «Өнер білім бар жұрттар» Алматы, 1989 

6. Ы.Алтынсарин . Таңдамалы шығармалары.320 бет 

 

ЫБЫРАЙДЫҢ ПЕДАГОГТІК МҰРАСЫ ЗАМАНАУИ БІЛІМ 

ҒАСЫРЫНДА 

 

Токтобекова Ж.А 

Алматы облысы 

Қарасай ауданы 

«Ы. Алтынсарин атындағы орта мектебі» КММ 

Тарих пәні мұғалімі 

 

Қазақстан Республикасы өз дамуында ғылыми-техникалық, ақпараттық, 

саяси, экологиялық және рухани қамтамасыз етудің жаңа деңгейіне шықты.  

https://kk.wikipedia.org/
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Республика өміріндегі бұл өзгерістер білім беру жағдайын, оның сапасын 

қайта қарауды талап етеді. Соңғы жылдары білім беру сөзбен емес, іс 

жүзінде мемлекетіміздің дамуының басым саласына айналатыны даусыз. 

Президенттің жыл сайынғы Жолдауларында білім беру стратегиялық сала 

ретінде ерекшеленеді, оған бөлінетін инвестициялар ең тиімді болып 

табылады, өйткені олар мемлекеттің әлеуметтік капиталын қалыптастырады. 

Инновация мен сапалы білім кез-келген мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігін 

қамтамасыз ету процесінде жетекші рөл атқаратыны белгілі. Елдің 

экономикалық өсуінің 40% - ы сапалы білімге байланысты. Заман өзгеруде, 

әлеуметтік және экономикалық өмір жағдайлары да өзгеруде. 

Өзгерген қоғам мүшелеріне қойылатын өзге де талаптар баршылық. 

Өзін-өзі тану, өзін-өзі жетілдіру, жеке тұлғаның "өзін-өзі тану" уақыты келді. 

Қоғамдағы өзгерістер білім беру жүйесіне де өзгерістер әкелді, оның негізгі 

мақсаты қазіргі кезеңде білім мен дағдыларды беру емес, оқушылардың 

шығармашылық дамуы, олардың өмір бойы өздігінен білім алу және өзін-өзі 

дамыту қабілеттері болып табылады. Президент ұсынған Қазақстанның 

әлемнің бәсекеге барынша қабілетті 50 елінің қатарына кіруі туралы идеяны 

ескере отырып тексерілген елдің сирек мерзімді Даму стратегиясы білім беру 

реформалары үшін бағдарларды айқындайды - көрсетілетін қызметтердің 

сапасын әлемдік стандарттар деңгейінде арттыру, білім беру жүйесінің 

бәсекеге қабілеттілігіне қол жеткізу, білім беру саясатының негізделеді. 

Қазіргі заманғы қазақстандық ұстаздар жаңартылған білім мазмұны 

бойынша оқытудың ең тиімді әдістерін қолданады. [1] 

Қазақстандағы білім беруді дамытудың Ыбырай Алтынсариннің 

ағартушылық идеяларымен үндес келетін сабақтастық дәстүрлері бар. 

Осылайша, білім беру жүйесінің жаңғырту процестері педагог-ағартушы 

ұсынған бірқатар негіз қалаушы қағидаттарға негізделеді. Атап айтсақ: 

 білім беруді дамытудағы мемлекеттің шешуші рөлі 

 барлықадамдарүшінбілімніңқолжетімділігі 

 тұлғаныңжан-жақтыдамуы 

 белсендіазаматтықұстанымдытәрбиелеу 

 демократиялылық және жаңа технологияларғабағдарлану 

 білім беру жүйесінің икемділігі мен динамикасы 

Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық мұрасы-көптеген педагогикалық 

мәселелерде көрініс тапқан тұтас педагогикалық жүйе. Ыбырай Алтынсарин 

ағартушылықтың Ұлы тұлғасы болды, адами білімнің адамгершілік 

принциптері мен мұраттарын қорғады. Оның ағартушылық идеялары туған 

халқының экономикалық және мәдени артта қалуын жеңуге бағытталды. Ол 

өз халқын өркениетті халықтар қатарында көру үшін бәрін жасады. Ол білім 

беруді мақсат ретінде емес, әлеуметтік ортаны өзгертудің негізгі құралы 

ретінде қарастырды. 

Ұлы педагог Ыбырай Алтынсарин бүкіл өмірін туған халқының 

ағартушылығына арнады. "Қазақ халқы білім алу үшін құнарлы негіз болып 

табылады", - деп жазды ол. Ыбырай Алтынсарин сана мен менталитеттің 

басты құралы-білім екенін түсінді. 
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Ұлы педагог адам елдің басты байлығы екенін түсінді, өйткені білімі мен 

дағдылары бар адамдар дамудың негізгі стратегиялық ресурсын 

қалыптастырады, ал білім прогрестің қозғаушы күшіне, жаңа өмірлік 

игіліктердің көзіне айналады. Білім-бұл жеке адамның да, жалпы елдің де 

құндылығы мен табысының негізі. 

Отандық мектептің білім беру міндеттерін Ы.Алтынсарин халықтың 

қажеттіліктерін ескере отырып анықтады. Оның пікірінше, мектеп қоғам 

өмірінде лайықты орынды, мәдениеттің жоғары деңгейін, өз халқының өкілі 

ретінде адамның адамгершілік қасиеттерін қамтамасыз ететін нақты білім  

беруі керек. "Мектептер - қазақтардың білім алуының басты серіппелері, - 

деп жазды Ыбырай Алтынсарин. [2] 

Алтынсарин қазақ мектебінің негізгі мақсаттары мен міндеттерін нақты 

тұжырымдап, оларды өзінің барлық практикалық қызметінің негізіне салды. 

Олардың бірі мектеп шынайы мәдениет ошағына, жақсы кітапханаға айналуы 

керек дегенді білдіреді. "Үлгілі жолға қойылған, ақылға қонымды тәртіпті 

жаңа үлгідегі мектеп оқушыларды қызықтырып, оларды мәдениетке, еңбекке 

және ақыл - ой жұмысына дағдыландыруы, олардың білімге және орыс тілін 

меңгеруге деген қызығушылығын барынша арттыруы тиіс", - деп атап өтті. 

Мектептің негізгі міндеті-ағартушы мұғалім. Нақты білімнің байланысын 

қарастырды, оқушылардың білімін әр түрлі құбылыстарды тәжірибелі 

зерттей отырып, көрнекі түрде алуға тырысты. Ол мектепте жаратылыстану 

пәндерін оқытуды өте құнды деп санады. Осыған ұқсас педагогикалық білім 

беруді біз қазіргі заманғы қазақстандық мектепте де байқап отырмыз, онда 

негізгі назар жаратылыстану-математикалық бағыттағы пәндерді зерделеуге, 

сондай-ақ білім алушыларды бейіндік даярлауға аударылады. 

Бүгінгі таңда оқытуда оқушыларға сыни ойлау қабілеті дамыған, өзін-өзі 

ынталандыратын, тәуелсіз, ынталы тұлға болуға мүмкіндік беретін 

конструктивтік теорияларға негізделген тәсілдер белсенді қолданылады. 

Қазіргі заманғы мектеп баланы тәрбиелеуге, оның көкжиегін кеңейтуге, 

өзін-өзі тануға, қабілеттерін ашуға және көрсетуге, жетістікке жетуге 

мүмкіндік береді. Табысты дамытудың шарттарының бірі-өзін-өзі жүзеге 

асырудың шексіз мүмкіндіктерін ұсынатын қызметке қатысу. Заманауи 

мектептің басымдықтары-әлеумет мүшесі ретінде өзін-өзі таныту, білім 

алушылардың әлеуметтік-кәсіби өзін-өзі анықтауы, олардың қазақ, орыс 

және ағылшын тілдерін біле отырып, үздіксіз білім алуына бағдарлану 

ұмтылысында көрінетін тұлғаның әлеуметтік-прогрессивті түрін 

қалыптастыру. Ал Ыбырай болса өз заманында жазбаларында айтқан 

болатын.Алтынсариннің жазған жазбаларындағы ұлағатты сөздер қазіргі 

мектепке қойылатын талаптарға сәйкес келеді. 

Алтынсариннің пікірінше, педагогикалық жұмыста - "мұғалімнің 

санасында оқытудың ең жақсы тәсілдерін табу және балалармен дұрыс 

қарым-қатынас жасау" деген болатын. 

Сол замандағы педагог бейнесі Ыбырай Алтынсаринді қатты алаңдатты.  

Халық даналығы: "мұғалім ұлт пен қоғамды жасайды"дейді. Бүгінгі таңда 

әділеттілікті сақтаған осы ежелгі және дана сөзде педагогикалық жұмыстың 
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әлеуметтік және гуманистік мәні бар. Шын мәнінде, мұғалім елдің өндірістік 

күштерін дамытудың, оның әлеуметтік прогресі мен шығармашылық 

әлеуетінің қайнар көзі болып табылады. Мұғалімсізкейіпкер де, ақын да, 

саясаткер де, ғалым да жоқ. 

Қазіргі уақытта оқушылардың оқу процесі мен нәтижелеріне мұғалімдерді 

тиісті ресурстармен қамтамасыз ету үшін мектеп әкімшілігі мен білім беру 

жүйесін басқару органдарының қызметі ғана емес, сонымен қатар мұғалімнің 

сыныптағы оқушылардың тәрбиесі мен дамуына бағытталған күнделікті 

жұмысы әсер ететіні даусыз. Бүгінгі таңда мектеп қызметін жетілдірудегі 

және оқушыларды оқытудың табыстылығын қамтамасыз етудегі негізгі 

тұлға-мұғалім. Кәсіби өсуге және кәсіби білім алуға ықпал ететін барлық 

жағдайлар жасалған. Қазіргі мектептерде табысты мұғалім әрқашан 

зерттеуші. [3] 

Табысты мұғалім өз білімін жетілдіріліп, уақытты ұстануы керек, өзінің 

дамуына назар аударуы керек: өзін-өзі тәрбиелеу, әдістер мен дағдыларды 

жетілдіруі қажет. Мұғалім мамандығы бастапқы мазмұнын өзгертеді. 

Мұғалімдер көбінесе кеңесшілерге, тәлімгерлерге және делдалдарға 

айналады, олардың міндеті оқушыларға білім алуға көмектесу және бұл 

үшін жеке жауапкершілікті сезіну. 

Табысты мұғалім инновациялық тәсілдер мен әдістерден қорықпайды, 

оқушының игілігі үшін жұмыс істейтін әртүрлі формаларды қолданады, 

студенттерді оқу процесінің субъектілері етеді. Ақылды мұғалім әр оқушы 

үшін, оның таланты мен қабілетіне қарамастан, білім беру жағдайын 

жасайды. Өйткені, бала өзінше бірегей, сондықтан мұғалім оны табысқа 

бағыттап, өз күшіне сенуі керек. Мұғалімнің тұлғасы оқушының дамитын 

ортасын құра алады. Жеке дамудың ең жақсы тәсілі-бұл балаларды процестің 

белсенді қатысушылары болып табылатын шығармашылық белсенділікке 

тарту: олар ойлап табады, құрастырады, түрлендіреді, модельдейді. Мұның 

бәрі өзін-өзі көрсетуге, өзін-өзі растауға ықпал етеді, сайып келгенде, өзіне 

деген сенімділік артады, оң өмірлік ұстаным қалыптасады. 

Адамды тәрбиелеу және оқыту – күрделі, көп қырлы, әрқашан өзекті 

міндет. Әр баланың әлеуеті зор. Мұғалім, басқалар сияқты, оған өзін-өзі 

анықтауға, өзін-өзі растауға және өзін-өзі жүзеге асыруға қабілетті еркін, 

шығармашылық және жауапты тұлға болуға көмектеседі. Табысты мұғалім- 

бұл басқалардың жақсаруына көмектесетін тұлға. Педагог-ағартушы 

мектептің материалдық-техникалық базасына да шешуші мән берді. Ыбырай 

Алтынсаринның пікірінше, мектепте қолдануға жарамды оқулықтарды 

мұқият тексеру қажет. "Оқу кітабы ұлт рухына толы болуы керек", - деп атап 

өткен. Оқыту процесінде қалай болса солай оқытпай - ғылым, білім беру 

жүйесі сақталу керек деп өз жазбаларында қалдырды... Қазіргі заманғы 

қазақстандық мектеп үшін-бұл оқу бағдарламалары бойынша оқушыларды 

сапалы оқулықтармен қамтамасыз ету. 

Алтынсариннің педагогикалық қызметінде балаларды тәрбиелеу және 

оқыту мәселелері үлкен орын алады. Жас ұрпақ, ол таза ойлармен, жақсы 

моральдармен және ақыл-ойлармен өмірге енуі керек деп санайды. Ұлы ұстаз 
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толеранттылық пен этнотолерантизмге шақырды. Қоғамның болашағы білім 

беру жүйесіне байланысты, өйткені бүгінгі балалар уақыт өте келе жаңа 

уақыт елінің тағдырын жасайтын болады. Білім берудің бірінші кезектегі 

міндеті-қазіргі өмірдің сұраныстарынан артта қалуды жеңу, яғни 

оқушыларды оқытуда бүгінгі күннің проблемалары мен қажеттіліктерін 

ғана емес, сонымен бірге болашақта көрінетін мәселелерді де ескеру қажет. 

[4] 

Біздің қоғам дамуының қазіргі кезеңінде орнықты даму және оның 

бәсекеге қабілеттілігі адами ресурстардың озыңқы дамуына негізделеді. 

Бәсекеге қабілетті қоғамдағы білім беру саласы әлеуметтік саланың 

қарапайым элементі бола бермейді, ол арқылы елдің болашағына 

инвестициялар салынатын құралға айналады. Осылайша, жаңартылған білім 

беру тұжырымдамасында көрсетілгендей, бүкіл қазақстандық білім беру 

жүйесінің басты міндеттерінің бірі білімді, шығармашыл, құзыретті және 

бәсекеге қабілетті, қарқынды дамып келе жатқан ортада өмір сүруге 

қабілетті, өз мүддесі үшін де, қоғам мүддесі үшін де өзін-өзі барынша жүзеге 

асыруға дайын тұлғаны қалыптастыру және дамыту болып табылады, бұл 

ұлы педагог-ағартушының сөздерін растайды. Ыбырай Алтынсарин: 

"әрқайсымыздың парызымыз - өз Отанымыздың пайдасына қолымыздан 

келгенше үлес қосу" десе, біз ұстаздар Ұлы ағартушының нақыл сөздерін 

мақсат етіп, жаңартылған білім мазмұнында көшбасшы болып биіктерден 

көріне бермекпіз! 
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Ы.АЛТЫНСАРИН ИДЕЯЛАРЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУ 

ЖҮЙЕСІМЕН САБАҚТАСТЫҒЫ 

 

Утегенова А.Ж. 

«Алматы облысы Білім басқармасының Қарасай ауданы білім бөлімі» 

«Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебі» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

 

Ыбырай Алтынсарин қазақ халқының ұлы перзенті, қазақ жерінде оқу- 

ағарту ісін жүзеге асырған, қазақ зиялылырының арасынан шыққан тұңғыш 

халық ағартушысы, қоғамда өзгерісті жасау жолында талмай күрескен, аса 

талантты педагог, дарынды жазушы, ақын, көрнекті қоғам қайраткері. ХХІ 

ғасырдың екінші жартысында аса көрнекті ағартушы-демократ - Ыбырай 

Алтынсарин Қазақстандағы қоғамдық ой-пікірдің өркендеу тарихында 
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орасан зор орын алды. Ол жас ұрпаққа білім беру мен тәрбиелеу мәселесіне 

ерекше көңіл бөлді. Қазақ даласындағы аумалы- төкпелі заманда ұрпақ 

болашағын ойлап, балалар мен жас жеткіншектердің тағдырына терең 

үңілген ағартушы–ұстаз. Ыбырай Алтынсарин қазақ қоғамының мәдениет 

пен экономика жағынан мешеу кезінде өмір сүріп, халқымыздың 

демократиялық мәдениеті мен өнерінің бір сыпыра саласында жаңадан 

өсіп-өркендеуіне айқын жол ашып, негізін қалады. Ы.Алтынсарин 

Қазақстандағы әлеуметтік-педагогикалық мәселелерді шешудің басты 

жолдары мен негізгі ұстанымдарын ұсынды. Іргесі қаланбақшы алғашқы 

мектеп құрылысын, тұңғыш берілетін білімнің бағыт-бағдарын айқындады, 

қалың бұқараға оның мазмұны мен маңызын түсіндірді, бастауыш мектепке 

оқу-құралдарын әзірледі. Ыбырай Алтынсарин – бар саналы ғұмырын 

туған халқын өнер-білімді, жаңа заманның өркениетті, мәдениетті 

елдерінің қатарына қосу жолына арнаған көрнекті тұлға. Ол өзінің 

ағартушылық, педагогтік, ақын-жазушылық тарихи қызметі мен зор 

талантын, жан-жақты терең білімі мен қайрат-жігерін елдің жас ұрпағына 

білім нәрін сусындатқан, оларды тәрбиелеуге, қазақ жерінде үлесін 

қосатын ұрпақ тәрбиеледі. Ыбырай Алтынсарин жаңа үлгідегі мектептер 

ашып, оқушыларды өз кезінің озық ғылымымен қаруландыруға, кәсіп 

түрлеріне үйретуге арнаған. Ыбырай бұл жолда сан алуан кедергілер мен 

қиындықтарды жеңе отырып, үлкен жетістіктерге қол жеткізді. Өшпес ізі 

туған халқының мақтан тұтатын ардақтысына айналды. Ыбырай 

Алтынсарин өзі ашқан мектептерде ана тілінің таза оқытылуына көңіл 

бөліп, алғашқы тілашар ретінде халықтың ауыз әдебиетін пайдаланып, өзі 

де ұрпақ тәрбиесіне арналған әдеби шығармалар жазды. Сол әдеби 

шығармалары арқылы қазақтың жазба әдебиетінің, әдеби тілінің негізін 

қалаушылардың бірі болды. Әдебиетке тың тақырыптар әкеліп, озық ойлар 

енгізді. Оның мазмұнды да мағыналы әсем лирикалық өлеңдері, әсерлі 

әңгімелері, мысалдары қазақ әдебиетінің тарихында өшпес орын алады. 

Осы тұрғыдан, қазақ балалар әдебиетінің негізін салушы Ы. 

Алтынсариннің тіл тазалығы үшін күрескерлігі, педагогикалық ілімнің 

тұңғыш кемеңгері деп білеміз. Көрнекті әдебиетші ғалым Қ.Жұмалиев 

өзінің «ХҮІІІ- ХІХ ғасырлардағы қазақ әдебиеті» деген ғылыми – зерттеу 

еңбегінде педагог- жазушыға: ХІХ ғасырда қазақ даласынан шығып, орыс, 

Европа мәдениетіне қолы жеткен оқымысты, халық ағартушылар 

дәрежесіне көтерілген әрі педагог, әрі ақын- жазушы Ыбырай 

Алтынсаринның өз халқының келешегі үшін істеген еңбегі зор,»- деп баға 

береді. 

Заманымыздың заңғар жазушысы Мұқтар Омарханұлы Әуезов 

Ыбырай Алтынсарин туралы былай жазды: «Ыбырай орыстың мәдениет 

мектебін танымаса, Ушинский бастаған педагогикалық жаңалықтарды 

білмесе, орыстың адамгершіл, прогрессшіл классикалық әдебиетінің 

нәрінен қорек алмаса, Ыбырай болмас еді... Ыбырай да сол бір бағытта 

болумен қатар, өмірі, еңбек еткен ортасы, әлеуметтік-қоғамдық қайраты, 

әрекеті жөнінде Шоқанға да, Абайға да ұқсамайды. Ыбырай Шоқан мен 
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Абайдыңда ісін өз өмірінде еңбегіне түйістіріп, қоса білді. Сөйтіп, ол 

Шоқан мен Абайдың істеген тың тарихтың ұзақ өрісі бар, зор келешегі бар 

істердің үлгісін өз қолымен орнатты. Әрі ол жаңа үлгідегі ақын, әрі сол 

кездегі Ресейде батыл жаңалық жасап, тың үлгідегі мектеп ашушы. 

Қазақтың ең алғашқы мәдениетті мектебін жасаумен қатар, жазушылық 

пен оқытушылықты ол аса шебер өнерлі түрде қабыстырушы». Кезінде 

қазақ халқының болашақ тағдырын орыс мәдениетімен бірлікте алып 

қараған Шоқан, Абай және Ыбырай секілді ұлы ағартушы-демократтар 

тарихымызда өшпестей ізін қалдырды. 

Қазіргі таңда Қазақстандық білім беру мен ғылым жүйесін жаңғырту 

кезеңінде тұрмыз. Әрбір адамның сапалы мектепке дейінгі тәрбие мен 

мектептегі білімге қолжетімділігін, колледжде, университетте жаңа кәсіби 

білім алуын, зерттеу жұмыстарын жүргізіп, шығармашылық құзыреттерін 

дамыту мүмкіндіктерін көздейді. Яғни Ыбырай Алтынсаринның ұлы, сара 

жолын әліде жалғастырып келеміз. Білім беру саласындағы реформалар, 

әлбетте жаңалықтар, оны тәжірибеге енгізу, оның нәтижесін, 

қорытындысын шығару үшін жылдар керек болады. Биылғы жылы 12 

жылдық білім беруге көшу кезеңі басталды. Ыбырай атамыздың салып 

кеткен жаңа мектебінде жаңаша оқыту түрі енгізілді. Ондағы әр бала жеке 

тұлға ретінде қабылданады. Яғни бастауыш білім берудің жалпы білім 

беретін оқу бағдарламалары баланы жеке тұлға ретінде қалыптастыруға,  

оның жеке қабілеттерін, оқу ісіндегі оң мотивациясы мен іскерлігін: негізгі 

мектептің білім беру бағдарламаларын кеңінен меңгеру үшін оқудың, 

жазудың, есептеудің, тілдік қатынастың, шығармашылық тұрғыдан өзін-өзі 

көрсетудің, мінез-құлық мәдениетінің берік дағдыларын дамытуға 

бағытталған. Ал негізгі орта білім берудің жалпы білім беретін оқу 

бағдарламалары білім алушылардың ғылым жүйесінің базалық негіздерін 

меңгеруге, олардың бойында тұлғааралық және этносаралық қатынастың 

жоғары мәдениетін қалыптастыруға, жеке тұлға ретінде өзін-өзі билеуіне 

және кәсіптік бағдарлануына бағытталады. Сол сияқты жалпы орта білім 

берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары жаратылыстану- 

математикалық және қоғамдық-гуманитарлық бағыттар бойынша бейіндік 

оқытуды енгізе отырып, саралау, кіріктіру және білім беру мазмұнын 

кәсіптік бағдарлау негізінде әзірленеді. 

«Шеберліктің белгісі- әртүрлі әдісті біліп, сабақта орынды қолдана 

білу» деп Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, заман талабына сай қазіргі 

мектеп мұғалімдері оқыту әдістерін жаңа бағытта құрып, оқуға деген 

баланың ынтасы мен қызығушылығын арттыруды көздейді. 

Президентіміз Н.Ә.Назарбаев айтқандай, сапалы білім беру 

Қазақстанның индустрияландыруының негізіне айналуы тиіс. Бұл мәселе 

мектептерге байланысты айтылып тұрғандығы белгілі. Еліміздің болашағы 

орта мектептен толық қанды сапалы білім алған, оның бағдарламасын 

толық меңгерген баладан, яғни оқушыдан шығары анық, өйткені, ертеңгі ел 

тізгінін ұстар азаматтар бүгінгі мектеп оқушысы. 

Мектепте жұмыс атқаратын әрбір мұғалімнің алдына қазіргі таңда 



113 

 

қойылатын талап өте үлкен болып отыр. Мұғалім өзінің инновациялық іс- 

әрекетін қалыптастырып, оны меңгеріп, өз практикасында қолданған әрбір 

мұғалім өз сабағын нәтижелі даму жағынан көре алады. 

Жаңа педагогикалық техналогиялар оқушының білім деңгейінің 

көтерілуіне жағдай жасайды. Оны «жаңалық», «жаңа әдіс», «өзгеріс», 

«жаңашылдық» деп атауға болады. Инновацияны қолдану арқылы мұғалім 

өз-іс тәжірибесін байытып, белгілі бір нәтижеге қол жеткізе алады. 

Қазіргі бағдарламаның басым бөлігі сындарлы оқыту теориясы 

негіздерін қамтиды. Бұл теория оқушылардың ойлауын дамыту, олардың 

бұрынғы алған білімдері мен жаңа немесе сыныптағы түрлі дерек 

көздерінен, мұғалімнен, оқулықтан және достарынан алған білімдерімен 

өзара әрекеттесуі жағдайында жүзеге асады деген тұжырымға негізделеді. 

Қазіргі мектептерге кіргізілген жаңаша технологияның бірі- тұлғаның 

ойын дамыту, ендеше оқу мен жазуды сыни тұрғыдан ойлау технологиясы 

бүгінгі білім беру саласында кеңінен етек жайды. Сыни тұрғыдан ойлау 

бағдарламаның өн бойында екі мағынада қарастырылады: оқушылардың 

және мұғалімдердің сыни тұрғыдан ойлауын дамыту. Сыни тұрғыдан 

ойлау-бақылаудың, тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың нәтижесінде 

алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға және синтездеуге 

бағытталған пәндік шешім. Ол болашақта әрекет жасауға негіз бола алады. 

Сыни тұрғыдан ойлау, көбінесе, қарсы пікір айтуға баламалы шешімдерді 

қабылдауға, ойлау және іс-әрекетімізге жаңа немесе түрлендірілген 

тәсілдерді енгізуге дайын болуға, ұйымдастырылған қоғамдық әрекеттерге 

және басқаларды сыни тұрғыдан ойлауға баулуды білдіреді. 

Жаңаша оқыту бұл- мағынаны іздеу, өзінің көзқарасымен ғана 

шектелмей, басқалардың да пікірін ескеріп, қандай да обьективті ойлау 

және қисыны бар өзіндік қате сенімінен бас тарта білу. Тұлға жаңа 

идеяларды ұсынуға және жаңа мүмкіндіктерді көруге қабілетті. Сыни 

тұрғыдан ойлау «ойлау туралы ойлану» деп сипатталған. Ол маңызды 

мәселелерді талқылау және тәжірибені ой елегінен өткізуді қамтиды. Бұл 

модуль оқушылардың да, мұғалімдердің де сыни тұрғыдан ойлауды 

дамытуды саналы және оймен қабылдауын көздейді. 

Жаңа инновациялық технологияларды қолдану, яғни ойлауға үйрету, 

оқушының еркін сөйлеуіне, пікір таластыруына, достарының ойын 

тыңдауға, проблеманы шешу жолдарын іздей отырып, қиындықты шешуге 

бағытталған. Оқушы бұрын тек тыңдаушы болса, енді ізденуші, ойланушы, 

өз ойын дәлелдеуші, ал мұғалім-осы әрекетке бағыттаушы, 

ұйымдастырушы. Қазіргі өзекті прблемалардың бірі- мектеп оқушысы 

әдеби кітап оқымайды, тек бар ақпаратты интернеттен іздеп, тауып алып,  

оқып, көшіріп алып, дайын материалмен жұмыс жүргізіп, қысқа оймен 

шектеліп жүр. Бүгінгі оқушылардың сөздік қоры тайыз. Себебі оқу 

материалынан басқа әдеби, тарихи кітап оқуға деген ынта жоқ. Ыбырай 

атамыздың барлық білімдік, тәрбиелік мәні бар әңгімелері, өлеңдері 

оқулыққа енгізілген, қазіргі ата-аналар мен мұғалімдер соған шүкіршілік 

етеді. Осындай жағдайда жас ұрпақтың саналы да сапалы білім алуының 
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бірден бір шарты- мұғалімнің ізденімпаз болуы. Себебі, еліміздің болашағы 

бүгінгі жас ұрпақтың білім деңгейімен өлшенеді. Сондықтан сабақты 

жаңаша құрып, инновациялық түрлі тәсілдерді, педагогикалық білімдерді 

жетілдіре отырып, оны дер кезінде қабылдап, өңдеп, нәтижелі пайдалана 

білу-әрбір ұстаздың міндеті болуы керек. Қазіргі сабақтар оқушылардың 

танымдық белсенділігін арттыруға, өз бетінше білім алуға, жұптық және 

ұжымдық бірлесіп жұмыс жасауға, шығармашылығын қалыптастыруға 

ықпал етеді. Ең бастысы оқушы білімінің тереңдігі мен тиянақтылығын 

арттырады. 

Білім берудің әр кезеңнің өзіндік ерекшелігі бар. Бірақ, бұлар бір- 

бірімен өзара өте тығыз байланысты болып келеді. Қазіргі балаларды 

оқытуда ойлауды үйрету үшін алдымен уақыт керек, оқушыларға ойланып 

толғануға, ойын ашық айтуға рұқсат беру, әр түрлі идеялар мен пікірлерді 

қабылдау, үйрену барысындағы оқушылардың белсенді іс-әрекетін 

қолдану, бір-бірінің жауабына жасаған жұмыстарының дәлелді, дәйекті 

болуын талап ету. Сол сияқты тіл тазалығын сақтау, тіл дамыту 

жұмыстарын сабақта жүргізу тіл пәні мұғалімдерінің ғана проблемасы 

болмауы керек, барлық пән мұғалімдері талап етуі тиіс. Тұлғаның ойын тіл 

арқылы жеткізуі, сауаттылық проблемасын да жүзеге асыру бүгінгі күні 

мұғалімнің білімділігіне де байланысты. 

Жаңаша оқытудың тиімді жақтары, ол оқушылардың өздігінен жан- 

жақты білім алуға жағдай жасалады, сабақ кезінде уақытты ұтымды 

пайдалану мүмкіншілігі молаяды, оқушылар өзара пікір алмасуына 

мүмкіндік туғызылады, мұғалім мен оқушылар арасында ізгілікті қарым- 

қатынастар орнайды, сонымен қатар оқушылардың шығармашылық 

қабілеттерін, түсіну сезімдерін арттыру, сауатты жазу, мәнерлеп оқу, 

мағыналы сөйлеу, өлең шығару, эссе жазу, тағы да басқа көптеген 

қасиеттерін дамытып қалыптастыруға болады. 

Білім беру саласында мұғалімнің алдына қойған қазіргі мақсаты- 

Ыбырай Алтынсарин атамыздың салып кеткен сара жолымен, оқушыларға 

ұлттық педагогикалық тәрбие және білім берумен қатар олардың 

шығармашылық қабілеттерін арттыру. Сол себепті сабақты идеялық 

жағынан ғылыми негізде, өмірмен байланысты ұйымдастыру, білім 

құмарлығын таныту, әр сабақта оқушыларды ойлануға өздігінен ізденіс 

жасауға баулып, ойын ауызша, жазбаша жинақтап баяндай білуге, 

мәдениетті сөйлеуге үйрету арқылы ұлттық әдет-ғұрыпты бойына сіңіруге 

дағдыландыру-әрбір ұстаздың абыройлы борышы деп санаймын. «Мектеп 

жұмысы мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі негізгі тұлға-мұғалім» деп 

Стронг айтқандай, ұстаздық білімділікпен қоса ізденпаздықты, 

дарындылық, ұйымдастырушылық, тағы да көптеген құндылықтарды талап 

ететін маман иесі. Шығармашылық қабілет баланың табиғатында болуы 

мүмкін. Біздің міндетіміз-оқушының бойында жасырынып жатқан 

мүмкіндіктерді ашып көрсету. Ол үшін мұғалім ғылымда болып жатқан 

жаңалықтармен үнемі танысып,өз біліктілігін үнемі арттырып, толықтырып 

отыруы керек. 



115 

 

Алтынсарин өз халқының игілігі үшін қажымай еңбек етіп, 

дарындылығын, мәдениетке қабілеттілігін дәлелдейді. Ол жастарды 

жарқын болашақ үшін қажымай күресуге, мәдениеттілікті қабылдап, 

ұғынуға жол көрсетті. Ол болашаққадегенсенімдіқолдады. 

Алтынсариннің педагогикалық тәрбие қиялдары мен мектеп 

системасы ғылым мен жалпы білімді жоғары бағалауға, балаға 

сүйіспеншілікпен қарап, оны қадірлеуге және өз халқының мүддесі үшін 

қызмет істей алатын жас адамдарды дайындауға негізделіп жазылған және 

де бүгінменүндесіп, Мәңгілікеліміздіңболашақазаматтарынтәрбиелеуде зор 

үлесінқосыпотырдесекқателеспейміз. 

Қорыта айтқанда, қазіргі мектептердегі оқу-тәрбие процесін халықтық 

педагогика негізінде жүргізу дегенде Ы.Алтынсарин кезінде үлкен зейін 

қойып, ұлттық тәлім- тәрбие тағылымдарн мектеп өміріне түбегейлі енгізу 

қажет деп санаған. 
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Әр халықтың қоғам ретінде даму жолында жұлдыздай жарқырап, болашаққа 

бағыт-бағдар сілтеу негізінде есімдері тарихтан ерекше орын алатын зор тұлғалары 

болатыны хақ. Соның бірегейі ғұлама ағартушы, қоғам қайраткері, ғалым педагог, 

этнограф, ақын, жазушы, қазақтың жазба әдебиетінің және әдеби тілінің негізін 

қалаушы, орыс графикасы негізінде қазақ алфавитін құрушы, бүкіл саналы ғұмырын 

туған халқының өнер-білімін өркендетіп, оны мәдениетті, өркениетті елдердің 

қатарына қосу жолына арнап, ұлттық мектептің қалыптасуында өшпес із қалдырған 

көрнекті тұлға, қазақтың біртуар ұлы Ы.Алтынсаринның дүние есігін ашқанына 180 

жыл болып отыр. Бұл – мемлекетіміздің педагогика саласының іргетасын қалаушы, 

ұлтымыздың Ұлы ұстазы ретінде мақтан тұтар ағартушы бабамыздың  төл мерекесі, 

мерейтойы. Ғұмырын туған халқының өсіп-өркендеу жолына арнаған ҰЛы 

АҒАРТУШЫНЫҢ  ізденіске толы шығармашылық қызметі мен қазыналы 

педагогикалық мұралары  жаhандану жағдайында  ұлттық білім беру жүйесінің алтын 

қорында өміршеңдігімен ерекшеленеді.    

Ыбырай оқу-ағарту жұмыстарына өз заманының ең озық әдістемелерін қолдана 

отырып, білімнің балаларға ана тілінде берілуіне айрықша мән береді. Алғаш рет 

«Қазақ хрестаматиясы» атты оқулық, «Қазақтарға орыс тілін үйретудің бастауыш 

құралы» атты дидактикалық оқу құралын жазды.  Ағартушының кітаптарындағы 

оқушыны отан сүйгіштікке, еңбекке, кісілікке - тәрбиелейтін ғибратты шығармалары 

әлі күнге дейін өзінің мән мағынасын жойған жоқ. 

Ыбырай ағарту ісімен бірге сол уақыттағы қоғамдық - саяси өмірге сергек 

араласып, білім мен ғылымға, еңбек пен өнерге, дінге, этнографияға қатысты 
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көптеген еңбектер жазды. Ыбырай қажырлы еңбектерінің нәтижесінде көркем 

еңбектері қазақ әдебиетінің қалыптасуына айрықша ықпал етті.Ол қазақтың жазба 

әдебиетінің, әдеби тілінің негізін қалаушылардың бірі болды. Ыбырайдың әдеби 

еңбектерінің жинағы «Қазақ хрестоматиясы» (1879) ағартушылық мақсатта жазған 

әйгілі екі өлеңмен ашылды. Ақын бұл өлеңдерді өз кезінде «Сөз басы» деген атпен 

шығарған еді. Ұлы ұстаз халық ағарту ісіне арнаған әдеби туындаларында да оқу- 

білімді насихаттаудың ұтымды әдісінің қажеттігін  айрықша атап көрсетті [1]. 

XIX ғасырдың 60 жылдарында өмір кешкен қазақ халқының адал перзенті, 

ұлттық мақтанышы, қазақ педагогика ғылымының негізін қалаушы, аудармашы, 

қоғам және мәдениет қайраткері, Ыбырай Алтынсарин мектептегі жаратылыстану, 

гуманитарлық пәндер: ана тілі, орыс тілі, татар тілі, география, арифметика, 

геометрия, ән-күй, гимнастикаға ерекше назар  аударған. Әрі ол мектептерде әдеби 

кештер ұйымдастырылған. Ағартушы мектепте баланы қорқытып, сескендіруге 

тыйым салынған, қорыққан баланың тілі кекеш болады деп, балаларды шындықты 

бағалай білуге, еңбекті қадірлей білуге кішіпейіл, ұқыпты болуға шақырған. Мектеп 

ісінде Ыбырай Алтынсарин бірінші кезеңге мұғалімді қойды. Ұстаз жөнінде өзі 

былай дейді: «Халық мектебі үшін басты тұлға – мұғалім, ең тамаша деген 

педагогикалық басшылық, ең жомарт деген мемлекеттік жарлықта, тыңғылықты 

педагогикалық бақылау да онымен теңесе алмайды». Білім беру ісі жаңа жанданып 

келе жатқан қазақ даласы үшін оның пікірінше, мұғалімнің маңызы ерекше жоғары, 

сондықтан да ол «жақсы мұғалімді дүниедегінің барлығынан жоғары бағалаймын» 

деп құнды пікір қалдырды [2]. 

Ыбырай Алтынсарин әлем әдебиетінен К.Ушинский, Л.Толстой, И.Крылов, 

И.Паульсон шығармаларын қазақ тіліне тәржімалап, қазақ әдебиетінде көркем 

аударма жанрын да  қалыптастырды. Ел аузынан жиналған мақал-мәтелдер, эпос 

үлгілері, ақындар сөзі Ыбырай Алтынсариннің зерттеушілік қырын ұштай түседі. 

Ыбырай Алтынсарин қазақ балаларының менталдық бейнесін жасаған жазушы, 

көркем сөз шебері. Оның дидактикалық әңгімелері қазақ баласының жан сарайын, 

кәсіби ойлау қабілеттерін қамтиды.  

Ыбырай Алтынсарин біріншіден, Шоқан мен Абайдың туған халқын 

мәдениетті халықтар қатарынан көргісі келетін арманын өз қолымен іс жүзіне 

асырды. Ол бұратана халықтар үшін тың үлгімен мектеп ашып, оқу құралдарын 

жазып, жинақтаған жаңашыл-педагог.  

Екіншіден, өзінің шығармаларын қос тілде бірдей жазды.  

Үшіншіден, соқтықпалы соқпақты, дүбірлі кезеңдерде Ыбырай Алтынсарин өз 

халқымен бірге болып, оның барлық ауыртпалығын бөлісті.  

Бүгінгі күн тұрғысынан айтқанда, Ыбырай Алтынсарин шығармашылығы мен 

өмір жолы инновациялық идеялар мен іс-әрекеттерден тұрады. Ы.Алтынсарин қазақ 

шәкірттерінің таным-түсінігіне лайықты оқу-әдістемелік құралдар жазу мәселесімен 

де жемісті шұғылданды. Ол орыс-қазақ училищелеріне К.Д.Ушинскийдің «Балалар 

дүниесі», Л.Н.Толстойдың «Әліппе және оқу кітабын», Б.Ф.Бунаковтың «Әліппе мен 

оқу кітабын», Тихомировтың «Грамматиканың элементарлық курсын» оқу құралы 

ретінде ұсына отырып, кейін солардың үлгісімен өзі де «Қазақ хрестоматиясы», 

«Қазақтарға орыс тілін үйретудің бастауыш құралы» атты екі оқу құралын бастырып 

шығарды. Ол қазақ сахарасында тұңғыш рет ана тілінде дүние тану мектебін ашып, 
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оның тұңғыш мұғалімі болды, қазақ тілінде әліппе жазды, алғаш рет ана тілінде 

оқулық – хрестоматия шығарды. «Қазақтарға орыс тілін үйретудің бастауыш құралы» 

жарық көрді. Бұл екі кітап та қазақ балаларын кириллица әрпі негізінде оқытуға 

арналған тұңғыш оқу құралдары болды. Хрестоматия балаларға арналған өлеңдер 

мен шағын әңгіме-новеллалардан құрастырылды. Олардың бірқатарын өзі жазды, 

біразын сол кездегі орыс оқулықтарынан еркін аударып алды. Хрестоматияға 

қазақтың халық әдебиетінің үлгілерін де іріктеп кіргізді. «Қазақ хрестоматиясы» 

арқылы жеткен Ыбырайдың бүкіл әдеби мұрасы оның көркем шығарма жазуды 

ағартушылық идеясына бағындырғаны айқын көрсетеді. Ол әдебиетті бала санасына 

әсер ететін, оны жақсы, үлгілі істерге үйрететін күшті құрал деп ұқты [3]. 

Ы.Алтынсаринның «халықтың көзін ашып, білім мен мәдениетке тартудағы сан 

салалы әрекеттерінің ішінен бастауыш білімнің негізін қалаушы екенін ерекше атап 

өтуге негіз бар[4]:  

1. Ыбырайдың өз тұсындағы ашқан мектептерінің көпшілігіне дерлік бастауыш 

білім беруге арналғандығы.  

2. Қазіргі кезде қолданылып отырған оқу бағдарламаларының негізгі жүйесінің 

сол кезде қалануы. Бұған сол кездегі оқытылған бастауыш буын пәндерінің мазмұны 

дәлел бола алады.  

3. Ыбырайдың мектепте сабақ берудің әдістемесіне арналған нұсқаулары 

бастауыш сынып оқушыларының психологиялық ерекшелігін ескере отырып, оларды 

көріп қолға ұстап, сезім мүшелері арқылы қабылдауының басым болатындығын 

ашып көрсетуде.  

Әдіскер педагог ретінде берген нұсқауларында Ыбырай оқушыға әуелі затты 

көрсетіп атын атату, сонан кейін оның сапасы мен қасиетін білдіру, онан әрі затты 

тұтастай сипаттау керек деп көрсетеді. Бұл ұстаным әсіресе бастауыш сынып 

оқушыларына білім беруде қойылатын негізгі дидактикалық талаптар ретінде осы 

кезге дейін құнын жойған емес.  

4. Оқушыларға берілетін білімнің олардың жас ерекшеліктеріне, өмір 

тәжірибесіне лайықты берілуін талап етуі.  

5. Ыбырайдың өзінен туындаған әдеби шығармаларымен қатар халық тілегіне 

лайықты хрестоматия құрастырып, бастауыш буынға арналған  оқулықтар мен оқу 

құралдарын шығаруы.  

6. Ол өз жолында кездескен қиындықтар мен алауыздықтарға қарамастан,  

мектеп  ашуда, педагог кадрлар дайындауда, мектепті оқулықтармен, оқу 

құралдарымен, әдістемелік материалдармен қамтамасыз етуде орасан күш жұмсаған.    

Қазіргі бастауыш білімнің оқу жоспарына көз жүгіртсек, оқылатын негізгі 

пәндердің ірге тасы Ыбырай тұсында қаланғандығын байқаймыз. Атап айтқанда, 

Ыбырай құрған мектептің оқу жоспарына енген бастауыш буындағы оқу, көркем 

жазу, сөйлем мүшелерін, сөз таптарын талдау, арифметиканы күрделендіре оқыту, 

жер шары, дүние бөліктері, Еуропаның ірі қалалары туралы географиялық ұғымдар 

беру сияқты материалдарды меңгерту қазіргі таңдағы бастауышта оқылатын 

пәндердің жүйесінде сақталып отырғанын көреміз. 

Халқымыздың болашағын дұрыс бағдарлап, оның ұлттық болмысын дұрыс 

танып, ұлттық әдебиетінің мәдениетінің өсіп өркендеуіне аянбай қызмет еткен, 

ұлттың болашағын ойлаған, жас ұрпақтың ұлттық тәлім-тәрбиемен тәрбиеленуіне, 
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ұлттық тұлға қалыптастыруға үлесін қосқан ұлағатты ғалымның бірі-Ыбырай 

Алтынсарин өзінің туған халқын қалтқысыз сүйеді. Өзінің ел-жұртын алдыңғы 

қатарлы, ғылымы мен мәдениеті дамыған халықтардың қатарынан көргісі келді. Ол 

жол   –    «ағартушылық жолы» деп біліп, халқының сауатын ашу үшін мектеп ашып, 

ол мектепке арнап оқулық жазып, бар күш жүгерін ағартушылық жолына арнады.  

Ыбырайдың қоғамдық, педагогикалық көзқарастарының қалыптасуына оның 

Григорьев В.В., Ильминский Н.И, Яковлев Я.П. секілді орыс достарының әсері мен 

ықпалы болғандығын жоққа шығара алмаймыз. 

Олардың тікелей көмегі арқасында Ыбырай өзінің орысша білімін тереңдетіп 

көтеруімен қатар Россиядағы Герцен А.И., Белинский В.Г., Чернышевский Н.Г., 

Добролюбов Н.А.  және т.б. демократтардың еңбегімен танысып,  Паульсон И.И мен 

Ушинский К.Д. оқулықтарын өз шығармаларының арқауы етіп алады. Бұл 

оқулықтардан көптеген аудармалар жасап, оларды қазақ балаларына арнап жазған 

кітаптарына енгізеді. Мұның бәрі Ы.Алтынсариннің педагогикалық-көзқарас 

танымының қалыптасуына әсерін тигізеді. 1864 жылдың 16 мартында Н.И. 

Ильминскииге Орынбордан жазған хатында: «Осы жылы январьдің 8 күні менің 

көптен күткен ісім орнына келіп, мектеп ашылды, оған 14 қазақ баласы кірді; бәрі де 

жақсы есті балалар, мен балаларды оқытуға қойған шапқан аш қасқырдай кірістім. 

Бұл балалар даайызымды қандырып, не-бәрі үш айдың ішінде оқи білетін және 

орысша, татарша жаза білетін болды. Кейін парақор болып шықпаулары үшін оларға 

адамгершілік жағынан әсер етуге де бар күшімді салып отырмын. Күлсеңіз күле 

беріңіз-мен кейбір оқытудан бос уақыттарда оларға ресми түрде молда да болып 

қоям; сөйтіп, оларға дін тарихынан білгенімді айтып, оған басқа пайдалы, түсінікті 

әңгімелерді де қосып айтамын. Менің үнемі ұмытылған тілегім: оларды қалайда 

пайдалы адам етіп шығару еді. Ал, қазір осыған қолым жетіп отырғанын ойласам, 

көңілім толық жұбаныш табады» - деп жазады Ы.Алтынсарин [5]. 

Алтынсариннің демократиялық – ағартушылық бағыты, оның педагогикалық 

көзқарасының үш бірдей саласынан көрініс тапты: 

 Біріншіден, бүкіл өмір жолын мектеп ашуға, қазақ балаларын оқуға тартуға 

және соған оқу құралдарын жазып шығаруға арнады.  

Екіншіден, ұстаз тәлімгерлер даярлауға, оларға күнделікті ғылыми – 

әдістемелік  тұрғыдан басшылық жасауға көңіл бөлді.  

Үшіншіден, шығармаларында қазақ халқының ХІХ ғасырдағы қоғамдық 

өмірінде болған саяси әлеуметтік мәселелерді жан-жақты қамтып жазуға жұмсады. 

Ол өз шығармаларында шәкірттерін адал, шыншыл, еңбек сүйгіш, өнерлі азамат 

болуға шақырды. 

Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық ой-пікірлері оның шығармашылық 

қызметінің кез-келген саласымен өзектесіп жатады. Ол бүкіл өмір жолын мектеп 

ашуға, қазақ балаларын оқуға тартуға, оларға өнер, білім,  ғылымдарын үйретуге, төл 

оқу құралдарын жазып шығаруға, мектеп үшін жақсы ұстаз-мұғалімдер даярлауға, 

оларға күнделікті ғылыми-әдістемелік тұрғыдан басшылық жасауға арнады. Өзінің 

ғылыми-публицистикалық, жазушылық пен шығармашылығын  қазақ халқының 

өмірінде ХІХ ғасырда өрістеген қоғамдық, саяси-әлеуметтік мәселелерді жан-жақты 

қамтып жазуға жұмсады. Сөйтіп, өзінің бар өмірін ағартушылық ісіне бағындырып, 

қазақ жастарын адал, шыншыл, еңбек сүйгіш, өнегелі, өнерлі азамат болуға шақырды, 
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теріс пікірлерден, ескі әдет-ғұрып, соқыр сезімдерден, ұрлық, зомбылық, жатып ішер 

жалқаулық сияқты жаман қылық, жат мінездерден бойын аулақ ұстауға үндеді. 

Ы.Алтынсаринның  сан алуан сындарлы ойға толы шығармаларын  да (оқу 

құралдары, хаттары т.б.) қоғамдық, балаларға арналған педагогикалық- 

психологиядық  мәселелеріне орайлас айтылған әр түрлі қызықты деректер бар. 

Ы.Алтынсарин қозғаған осындай пікірлерге: адам және оны тәрбиелеу жолдары, 

оқыту үдерісінің психологиялық және педагогикалық негіздері, ұстаз проблемасы, 

қоғамдық психология мәселелері және т.б. жатқызуға болады [6]. 

Қазақ халқының келешегі тек өнер – білімде деп түсінген Ыбырай Алтынсарин 

өз ойын іске асыруда түрлі тосқауыл кедергілерге кездесті, бірақ оларды 

табандылықпен жеңе отырып, өз мақсатын іске асыра білді. Бүгінгі күнгі 

жаңартылған білім берудің де алға қойған қағидасының бірі баланы мәжбүрлі емес, 

білім алуға қызықтыру арқылы білімге деген уәжін арттыру арқылы оқушыны 

құзыретті тұлғаға айналдыру. 

Қорыта келгенде, айтпағымыз, біріншіден, Алтынсарин қазақ елінің патша 

үкіметінің отарлық саясаты кезінде ұлттық санасы мен мәдениетін, ұлттық салты мен 

келбетін сақтап одан әрі дамуын біліммен байланыстырды. Қазақ халқының өзге 

ұлттан кем болмауын көздеді, соны дәріптеді, өз халқының прогрестік жолы оқу 

білімде деп білді. 

Екіншіден, Ыбырай Алтынсарин - қазақтың аса көрнекті ағартушысы, өз 

заманының ақыл - ойшысы, тарихи тұлға. Біз оның бейнесінен қазақ халқының 

мәдени-экономикалық дамуын, қазақтың ұлт болып бірігуін көксеген ұлт 

жанашырын көреміз. 

Үшіншіден,  Ы.Алтынсаринның ағартушылық қызметінің тағылымы мен 

шығармашылық мұралары ұрпақ үшін баға жетпес рухани қазына болып қала береді.  

Төртіншіден, Ы.Алтынсаринның ХІХ ғасырдың аяғында өзінің педагогикалық 

қызметінде ұстанған негізгі  қағидалары ХХІ ғасырда, бәсекеге қабілетті 30 елдің 

қосылуына ұмтылыс жасап отырған Қазақстанның қазіргі рухани – мәдени дамуында 

өзінің өзектілігін жоғалтқан жоқ. 
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ЫБЫРАЙДЫҢ ӨМІРІНДЕ ЕРЕКШЕ ОРЫН АЛҒАН ЗИЯЛЫЛАР 

 

Бекенова Дина Максатовна 

Қ.Жұбанов атындағы АӨУ 

Педагогика магистрі, оқытушы 
 

 Әр заман, тарихи әр кезең әлеуметтік құбылыстар өзінің дарынды өкілдерін 

жарыққа шығарып отыратыны мәлім.Олар елдің мұң – мұқтажын көре біліп, 

халқының сол мұқтажына перзеттік махаббаттын арнаған, туған халқының 

игілігі үшін бар күш жігерін жұмсаған ардақты азамат ретінде халық тарихынан орын 

алып отырған. Мұндай азаматтардың игілікті дәстүрлері ұрпақтан- ұрпаққа жалғасып, 

елдің тарихи, мәдени өміріне елеулі ықпал етіп келген. 

Қазақ халқының тарихында аса көрнекті орын алған сондай тұлғалардың бірі- 

Ыбырай Алтынсарин.Ол жаңашыл, дарынды ағартушы ғана емес,халқымыздың 

теңіздей толқып тасыған інжу – маржан жырларын жақсы біліп, еңбегіне арқау еткен. 

Сөйтіп, өзі өмір сүрген дәуірдің мұрат- мүдделеріннің кәдесіне, ұрпақ тәрбиесіне 

жарата білген тұлға. Ыбырай Алтынсариннің рухани өсуіне профессорлар 

В.В.Григорьев пен Н.И.Ильминскийдің ықпалы ерекше болған. Ыбырай өзінің 

қалыптасу барысында шығыстанушы-ғалым В.В.Григорьевтің тікелей ықпалында 

болды. Атасы Балғожа биді жақсы білетін және сыйлайтын В.В.Григорьев Ыбырайға 

аса ілтипатпен қарап, өзінің бай кітапханасын пайдалануға мүмкіндік берген. Ыбырай 

оның кітапханасынан әдебиет, тарих, философия кітаптарын, дүниежүзі 

ағартушыларының еңбектерін, ұлы адамдардың өмірі туралы шығармаларды көп 

оқыған. 

В.В.Григорьев - орыстың көрнекті Шығыс зерттеушісі, Ресей ҒА-ның 

корреспондент мүшесі. 1834 жылы Петербург университетінің Шығыс бөлімін 

бітіргеннен кейін Сыртқы істер министрлігінің жанындағы Шығыс тілдері 

институтында істеді. 1851 жылы Орынбор генерал- губернаторлығының қарамағына 

жұмысқа ауысып, Орынбор шекара коммиссиясын (1854) және Орынбор облысын 

басқарды (1859–1863). Григорьев қазақ халқының тарихы, мәдениеті, этнографиясы, 

саяси өмірі, экономикасы, т.б. жөнінде көптеген еңбектер, мақалалар жазды. Олардың 

бір бөлігі «Россия және Азия» деген атпен 1876 жылы жеке бір жинақ болып шықты 

[1]. 

В.В.Григорьевтың жобасы бойынша 1861 жылы Троицкіде қазақ жастары үшін 

мектеп ашылды. Ол Ш.Уәлихановпен дос болды және Ы.Алтынсариннің ғалым 

жағынан қалыптасуына септігін тигізді. 

Ағартушылық мұраттарын іске асыруында Ыбырайға Ильминский елеулі ықпал 

жасаған адам. Н.И.Ильминский (1822–1892) — орыс зерттеушісі, консервативтік 

бағыттағы педагог. 1858 жылдан Орынбор шекара комиссиясында қызмет істеді. Ол 

қазақ, татар, чуваш, мордва, т.б. аз ұлт халықтарының ағарту ісіне елеулі үлес қосты. 

Араб алфавиті орнына осы халықтардың орыс графикасына негізделген алфавитін 



122 

 

ұсынды. Ы.Алтынсаринмен қызметтес болды. Ол туралы естелік жазды [2]. 

Патша үкіметі Еділ бойы, Орал, Сібір аймақтарындағы «бұратана» халықтарға 

(татар, чуваш, башқұрт, мордва, қазақ т.б.) оқу-ағарту ісін жүргізуде Ильминскийдің 

«педагогикалық жүйесін» қолданды. Ол ұсынған педагогикалық «қағидалар» 

бойынша мектепте оқудың білімдік мәнінен гөрі, діни-насихаттық жағы басым болды. 

Жалпы, миссионер Н.И.Ильминский тәрізді ағартушылардың шын мәнінде 

қазақ жерінде мектеп ашу дегеніміз — бұл халықты негізінен орыстандыру және тіл 

жағынан, дін жағынан да орыстарға мүлдем қосып жіберу болып табылатынын ашық 

айтқаны белгілі. Ы.Алтынсарин мұндай ұстанымға, мұндай көзқарасқа мүлде қарсы 

болды. Ол қазақ ағартушыларының арасынан алғашқылардың бірі болып, шын 

мәнінде қазақ халқын орыс тәрізді, еуропа халықтары тәрізді мәдениеті, білім деңгейі 

едәуір алға кеткен халықтар деңгейіне жеткізіп және сонымен бірге өз халқының 

тілдік және мәдени мұраларын, рухани мұраларын қорғайтын, қолдайтын, алдағы 

уақытта оны үздіксіз өркендететін, мәдениетті, рухани тұлғалы қазақ интеллигентін 

қалыптастыруды көздеген болатын. Ыбырайдың осындай өркениеттік көзқарастары 

империяның ағартушы- ғалымдарына ой салды. Тіпті Ильминскийдің өзі Ыбырайға 

жоғары баға берді [3]. 

Ы.Алтынсарин өзінің дидактикалық көзқарасы жағынан — ұлы 

ағартушылардың озық идеяларына сүйенген, адамгершілік педагогикасын жаңа 

жағдайда іске асырған ізгі ниетті адам. Ян Амос Коменскийдің озық идеялары, 

ағартушылық, педагогтік оқулары Ыбырай жүрегінен нық орын тепті. Ушинский, 

Толстой, Бунаков, Паульсон сияқты даңқты педагогтерді ұстаз тұтты. Ыбырай 

осындай ұлы адамдардан тәлім алып өсті. Өзінің педагогтік қызметтерінде солардың 

қағидаларына сүйенді. Оны қазақ жағдайына, жаңа ортаға қолдану жолын 

қарастырды [4]. 

Ыбырай Алтынсарыұлы өзі құрастырған «Қырғыз хрестоматиясын», сондай-ақ 

Я.А.Коменскийдің материалдарын мұғалімдер үшін өте құнды деп түсінді. Патша 

үкіметі Еділ бойы, Орал, Сібір аймақтарындағы «бұратана» халықтарға (татар, чуваш, 

башқұрт, мордва, қазақ т.б.) оқу-ағарту ісін жүргізуде Ильминскийдің 

«педагогикалық жүйесін» қолданды. Ол ұсынған педагогикалық «қағидалар» 

бойынша мектепте оқудың білімдік мәнінен гөрі, діни-насихаттық жағы басым болды. 

Жалпы, миссионер Н.И.Ильминский тәрізді ағартушылардың шын мәнінде 

қазақ жерінде мектеп ашу дегеніміз — бұл халықты негізінен орыстандыру және тіл 

жағынан, дін жағынан да орыстарға мүлдем қосып жіберу болып табылатынын ашық 

айтқаны белгілі. Ы.Алтынсарин мұндай ұстанымға, мұндай көзқарасқа мүлде қарсы 

болды. Ол қазақ ағартушыларының арасынан алғашқылардың бірі болып, шын 

мәнінде қазақ халқын орыс тәрізді, еуропа халықтары тәрізді мәдениеті, білім деңгейі 

едәуір алға кеткен халықтар деңгейіне жеткізіп және сонымен бірге өз халқының 

тілдік және мәдени мұраларын, рухани мұраларын қорғайтын, қолдайтын, алдағы 

уақытта оны үздіксіз өркендететін, мәдениетті, рухани тұлғалы қазақ интеллигентін 

қалыптастыруды көздеген болатын. 

Ыбырайдың өркениеттік көзқарастары империяның ағартушы-ғалымдарына ой 

салды. Тіпті Ильминскийдің өзі Ыбырайға жоғары баға берді [5]. 

Ы.Алтынсарин өзінің дидактикалық көзқарасы жағынан-ұлы ағартушылардың 

озық идеяларына сүйенген, адамгершілік педагогикасын жаңа жағдайда іске асырған 
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ізгі ниетті адам. Ян Амос Коменскийдің озық идеялары, ағартушылық, педагогтік 

оқулары Ыбырай жүрегінен нық орын тепті. Ушинский, Толстой, Бунаков, Паульсон 

сияқты даңқты педагогтерді ұстаз тұтты. Ыбырай осындай ұлы адамдардан тәлім 

алып өсті. Өзінің педагогтік қызметтерінде солардың қағидаларына сүйенді. Оны 

қазақ жағдайына, жаңа ортаға қолдану жолын қарастырды [6]. 

Ыбырай Алтынсарыұлы өзі құрастырған «Қырғыз хрестоматиясын», сондай-ақ 

Я.А.Коменскийдің материалдарын мұғалімдер үшін өте құнды деп түсінді. 

Ян Амос Коменский (1592–1670) — ХVІ ғасыр мен ХVІІ ғасырлардың 

аралығындағы жаңа педагогиканың негізін қалаушы чехтың ұлы педагогі, гуманист, 

қоғам қайраткері. Өзінің есімін дүние жүзіне танытқан «Ұлы дидактика» (1657) атты 

еңбегін және тарихта бірінші рет жанұя тәрбиесі жөнінде «Ана мектебі» (1632) 

жетекші құралын жазған. 

Коменский педагогикасының негізі гуманизм мен демократизм болды. 

Ол мектеп балаға сүйіспеншілік, адамгершілік қасиеттерін тәрбиелейтін 

«адамгершілік шеберханасы» болуға тиіс деген көзқарасты насихаттады. Ұлы педагог 

тәрбиені адамның табиғатына сәйкес жүргізу керек деп есептеді. Осы талапты ол 

тәрбие мен оқытудың жалпы принципі деп санады. 

Я.А.Коменский адамның өсіп-жетілуіндегі жас ерекшеліктерін негізге ала 

отырып, бір-бірімен байланысты құрылған бірыңғай мектеп жүйесін ұсынды: ана 

мектебі (6 жасқа дейін), ана тілі мектебі (6–12 жас), латын мектебі немесе гимназия 

(12–18 жас), академия (18–24 жас). Ол алғашқы рет оқу тоқсандарына жіктелген оқу 

жылы жөніндегі ұғымды анықтады. Педагогика тарихында тұңғыш рет оқу жұмысын 

ұйымдастырудың негізгі түрі — класс-сабақ жүйесін ұсынды [6]. 

Я.А.Коменский дүние жүзі педагогикасының дамуына зор ықпал жасады. 

Сондықтан да қазақтың тұңғыш педагогы Ы.Алтынсарин және басқа халықтардың 

прогресшіл педагогтары да өз еңбектерінде Коменскийдің идеяларына сүйенді. 

Ы.Алтынсаринге атақты орыс педагог-демократы К.Д.Ушинскийдің алдыңғы қатарлы, 

озық ойлы ұстаздық қағидалары қатты ұнаған. 

К.Д.Ушинский — Ресейде ғылыми педагогиканың негізін қалаушы. 1844 жылы 

Мәскеу университетінің заң факультетін бітірген. 1862–1867 жылдары шетелдерде 

болып, мектеп ісін зерттеген. Ушинскийдің педагогика жүйесінің негізгі өзегі білім 

беру мен оқыту жүйесін демократияландыру болды. Ол педагогика мен философия 

арасындағы байланыстылықты түсінді. Білім алу құқығын мойындау идеясы 

Ушинскийдің педагогика жүйесінің негізіне айналды. Осы тұрғыдан ол ер және қыз 

балалардың жаппай ана тілінде міндетті оқуын талап етті. Тәрбиені қоғамдық 

құбылыс деп қарады. Балаларды жан-жақты зерттеуді талап етті. Педагогиканың 

басқа ғылымдармен байланысы орыс ғалымының «Адам тәрбиесі. Педагогикалық 

антропология» деген еңбегінде айқын бейнеленді. Бұл дүние жүзі әдебиетіндегі 

бірінші проблемалық зерттеу болды [6]. 

К.Д.Ушинский славян халықтары прогресшіл педагогикасының дамуына зор 

ықпал етті. Қазақ жерінде Ы.Алтынсарин өзінің ағартушылық ісінде Ресей 

ғалымының шығармашылық қызметінен көп үлгі алды. 

Сонымен, Я.А.Коменский, К.Д.Ушинский, Б.Ф.Бунаков сынды атақты әдіскер-

педагогтардың оқыту әдістерін батыл да шебер қолдану нәтижесінде Ыбырай 

Алтынсариннің тәжірибесі артты. Педагог-ғалымның дидактикалық көзқарасы 
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қалыптасты. Ол баланың мектептен алатын білімін өмір талабына қолдануды тамаша 

ұштастырды. 

«Қазақ хрестоматиясы» — ұлттық мәдениетіміз тарихындағы тұңғыш оқулық 

Ы.Алтынсарин оқу-ағарту жұмыстарына өз заманының ең озық әдістемелерін 

қолдана отырып, білімнің балаларға ана тілінде берілуіне айрықша мән берген. 

Сондықтан да «Қазақ хрестоматиясы» атты оқулық және «Қазақтарға орыс тілін 

үйретудің бастауыш құралы» атты дидактикалық оқу құралын жазған. 

879 жылы жарық көрген «Қазақ хрестоматиясы»: бірінші — балалар өмірі 

туралы орыс тіліндегі әр түрлі хрестоматиядан, көбіне Паульсонның 

хрестоматиясынан алынған әңгімелер; екінші әр түрлі жастағы адамдардың өмірін 

суреттейтін әңгімелер; үшінші — қазақ жыршыларының өлең жырларынан үзінді; 

төртінші — қазақтың мақал-мәтелдері тәрізді төрт бөлімнен құралған. 

Зерттеушілер кітапқа енген әңгімелердің көпшілігі И.И.Паульсонның 

«Оқуға және орыс тілінде практикалық жаттығулар жасауға арналған кітап» 

хрестоматиясынан алынғанын, сондай-ақ кейбіреулері К.Д.Ушинскийдің 

«Балалар дүниесі», «Ана тілі», Л.Н.Толстойдың «Әліппе және оқу кітабы», 

Б.Ф.Бунаковтың «Әліппе мен құрал» сияқты кітаптарынан алынғандығын анықтап 

отыр. Олардың көпшілігі дәл аудармалар да, бірқатары — ерікті аудармалар [5; 6]. 
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ЖӘНЕ ХАЛЫҚ ПЕДАГОГИКАСЫ 

Жаканшаева Венера Салкамбековна 

Алматы облысы, Қарасай ауданы «Жібек жолы»бекеті 

«Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебі» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

 

Ыбырай жастарды оқу-білім, өнерге үндегенде, құрғақ насихатқа 

ұрынбайды, қайта өз ойын нақтылықпен дәлелдеуге ұмтылады. Айтпақ 

пікірді оқушы зердесіне еркін сіңіру үшін әр алуан ұстаздық амал-тәсіл 

қолданады. Бұл тұста ол, ең алдымен, шешендік қайталауларды ұтымды 
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пайдаланады. Ақын әр шумақ сайын: 

Бір Аллаға сыйынып, 

Кел, балалар, оқылық, 

Оқығанды көңілге 

Ықыласпен тоқылық! – 

деген жолдары әдейі қайталай отырып, оқу-білімнің пайдасын айтуда бала 

жүрегіне жол таба білген. Сол хрестоматияға сөз басы ретінде берілген «Бір 

Аллаға сыйынып, кел, балалар, оқылық» атты өлеңде ақын оқушы түсінігіне 

жеңіл қарама-қарсы ұғымдарды әдейі шендестіріп қолданады. Мәселен, ол 

білімділік пен надандықтың аражігін ашып көрсету талабында жарық пен 

қараңғылықты қатар, жарастыра алып сипаттайды. 

Автор өзі үндеп отырған оқу-білімнің тек ізденіс, еңбекпен 

табылатынына үлкен мән береді. Ол үшін сабырлылық қажет екенін 

ескертеді. Сондай сарыла ізденудің арқасында қол жеткізген оқудың азбас, 

тозбас өнерге айналатынын айтады. Ақын ойынша, оқу-білім – мәңгілік, ол 

жұтамайды, таусылмайды. Ал бұған қарама-қайшы тұратын надандықтың 

белгісін бейнелеп көрсетеді. 

Осы «Кел, балалар, оқылық» өлеңінде Ыбырай қазақ балалары түгел, 

ересектердің ұғымында жоқ техника тетіктері мен құрал-жабдықтарының іс- 

әрекет, қозғалысы мен адамға көрсетер қызметін суреттейді.Ол ел өмірінде 

бұрыннан бар жұмбақтау тәсілін ұстанады. Бұл, біріншіден, жұмбақ шешіп 

үйренген қазақ балаларының ойлау қабілеті мен соған деген ықылас-ынтасын 

арттырса, екіншіден, жаңа заттың болмысы мен қызметінен хабардар болып, 

нақты түсінік алады. Осындай танымдық сипаты жағынан теңдесі жоқ 

жырларды жазды. 

Ыбырай қазақ қоғамының артта қалуы мен мәдениетінің 

жетіспеушілігімен қиын күресте тек педагогикалық іс-әрекет жеткіліксіз 

болатынын анық түсінді. Сондықтан оның әдеби шығармашылыққа деген 

көзқарасы өте заңды. Бізге жеткен Ы.Алтынсариннің «Қырғыз 

хрестоматиясы» оның барлық әдеби мұрасын қамтиды. Бұл кітаппен жұмыс 

70-жылдардың ортасынан басталады. 

«Мұғалім бәрінен де қымбат, өйткені мұғалім – мектептің жүрегі» - деп 

ұстаздар    үшін       ұлағатты    оқулық-зерттеу    еңбектерін    топтастырған 

Ы. Алтынсарин шығармалары 1879 жылы Орынбор қаласында орыс әрпімен 

«Киргизская хрестоматия» деген атпен жарияланды. Кейін «Мәктубат» 

делініп 1889, 1896, 1899 жылдары арап әрпімен басылып шықты. Бірақ 

бірінші басылым әлі күнге дейін ең толық және құнды болып табылады, 

өйткені онда барлық көркем шығармалар мен автордың пікірлері, сондай-ақ 

орыс жазушыларының аудармалары шоғырланған. 

Ы.Алтынсаринді хрестоматияны құруға қандай себептер тудырды? Ең 

алдымен, ол сол кезде үстем болған реакциялық діни оқыту жүйесімен келісе 

алмады. Ол қазақ мектептеріндегі оқыту ана тілінде емес, татар тілінде 

жүргізілгенін қабылдай алмады, бұл балалардың қалыпты ақыл-ой дамуына, 

психикалық дамуына, тіпті базалық білімді игеруге кедергі жасайтын. 

Сонымен қатар, ағартушының басты міндеттерінің бірі - халықты алдыңғы 
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қатарлы орыс мәдениеті мен ғылымымен таныстыру болды. 

Өз халқының қажеттілігін жақсы біле отырып, Ы.Алтынсарин жаңа 

оқулық қазақ балаларын тәрбиелеу үшін ғана емес, жалпы халық үшін де 

қажет екенін көрді. Сондықтан хрестоматия жұмысында ол тек үлкен 

міндеттер қойды. Оны құрастыру барысында ағартушы бұл кітапты «ана 

тіліміздегі бірінші және жалғыз орысша-қырғыз оқу орындарында 

тәрбиеленген қырғыз ұлдарын оқытуға да, жалпы оқуға да қызмет етуге 

тырысты. 

Қазақ халқының орыс тілін меңгеруін жеңілдету үшін Ы.Алтынсарин 

кітапты орыс шрифтімен басып шығаруды орынды деп тапты. 

Осылайша, Ы.Алтынсарин барлық әдеби шығармашылығын қамтитын 

«Қырғыз хрестоматиясының» құрылуы қоғамдық қажеттіліктермен, 

автордың халықтың аса маңызды рухани қажеттілігін қанағаттандыруға 

ұмтылуымен байланысты болды. 

Хрестоматияда ең көп орын құрастырушының әдеби шығармаларына ие 

болғандықтан, біз халықты ояту үшін, оның өз күшіне деген сенімін нығайту 

үшін күресте Ы.Алтынсарин оған тәрбиелеудің күшті құралы болып 

табылатын көркем әдебиеттің үркен рөліне ие болғанын сенімді түрде айта 

аламыз. Орыс реалистік әдебиетінің теориясы мен тәжірибесіне сүйене 

отырып, ол алғаш рет қазақ жазба әдебиетінің тарихында қазіргі заманғы 

тақырыптарға, ұлттық өмірге, сол кездегі қоғамның нақты құбылыстарына 

қатысты. Ол бірінші болып қазақ әдебиетін нақты өмір мазмұнымен 

толтырып, әдеби тілді халық тіліне жақындатты. Өмірлік маңызды 

мәселелерді көтере отырып, жазушы әдебиет адамдарды ағартып, олардың 

күрес жолдарын, қараңғылық пен надандықтан азат ету жолдарын көрсетуін 

тиіс деп санайды. Сондықтан Ы.Алтынсарин өлеңдері мен әңгімелері терең 

және мақсаткерлігімен ерекшеленеді. Онда оның ағартушылық және 

педагогикалық идеялары анық көрсетіледі. Ол білімнің мәні мен пайдасы 

туралы қызықты өлеңдер шығарады. Сол кездегі артта қалған қазақ халқы 

мұндай шығармаларға мұқтаж болатын. 

«Қыпшақ Сейітқұл» атты әңгімесінде Ыбырай оқиғаны тартымды да 

көркем етіп әңгімелей отырып, жортуылшының басы жолда қалғанын, ал 

адал еңбек еткендердің аз жылда ел қатарына қосылғанын нақты дәлелдей 

алған. 

Сондай-ақ жазушы «Аурудан аяған күштірек», «Асыл шөп», «Малды 

пайдаға жарату» атты әңгімелері қайырымдылық пен бауырмалдық, 

сабырлық пен шыдамдылық секілді қасиеттерді тәрбиелеуге арналған.Автор 

өмірлік құбылыстың сан алуан болып келетіндігі секілді соларды ұғып 

түсінудің де әр қилы екенін ашып аңғартуды көздейді. 

Жазушының балаларды әдеп пен әділдікке, қанағатшылдық пен 

жомарттыққа, сақилық пен тазалыққа, ізеттілік пен бауырмалдыққа 

шақыратын әңгімелері де бір төбе. Бұлардың ішінде жан-жануарлар 

тіршілігінен алып жазылғандары да аз емес. Мысалы, «Түлкі мен ешкі», 

«Қарға мен құрт», «Сауысқан мен қарға» және т.б. Алайда, оның балалар 

табиғатына жақын, қазақ өмірінен алып жазған шығармаларының өзі аса 
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елеулі. Осы орайда қара сөзбен келсе де айтыс өнерін еске түсіретін «Жан- 

жануарлардың дауласқаны», «Байұлы», «Сәтемір хан», «Жәнібек батыр», 

«Оқудағы балалардың үйіне жазған хаттары» тәрізді топтамаларында 

тапқырлық, шешендікке баулуды мақсат етеді. Ыбырай өз әңгімелерінде 

шешендік, нақыл, аталы сөздерді жиі қолданып отырады. 

Мысалы, «Әке мен бала» әңгімесінде ақыл-насихатқа толы: «Аз 

жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боларсың. Азға қанағат ете 

білмесең, көптен құр қаларсың» секілді жолдарды ұсынды. 

Ата-бабаларымыз баласының дұрыс болып өсуіне барлық амал-айланы 

жасап, қайткен күнде болашақ ұрпағының дұрыс адам болуына назар 

аударғаны мәлім. Әсіресе, Ы.Алтынсарин әңгімелерінде адам баласының 

дұрыс өсіп жетіліп, қоғамның бір азаматы болуына көңіл бөлген. Мысалы, 

«Мейірімді бала», «Бір уыс мақта», «Бала мен ана», «Жаман жолдас», 

«Бақша ағаштары», тағы басқа әңгімелері адам баласының тәрбиесіне 

арналған. Баланы тәрбиелеу, оны қоғамда атқаратын, мемлекетіне, ата- 

анасына пайда келтіретін адам болуы үшін, ең алдымен, дені сау болу 

керектігін ескертеді. «Денсаулық – зор байлық», «Дені саудың – жаны сау» 

деген халық қағидаларын естен шығармаған жөн. «Бақша ағаштары» деген  

әңгімесінде 

Ы.Алтынсарин: 

-Мынау ағаш неліктен тіп-тік, ана біреуі неге қисық біткен? – деп 

сұрады баласы. 

- Оның себебі, балам, анау ағашты бағу-қағумен өсірген, қисық 

бұтақтары болса кескен. Мынау ағаш бағусыз, өз шығу қалпымен өскен, 

- деді атасы. 

...Бағып-қағуда көп мағына бар, сен де өзіңе ғибрат ал, сен жас ағашсың, 

саған да күтім керек...» деп, денсаулық, тазалық мәселесіне арнаған.   Дені 

сау, өмірдің ащы-тұщысын көрген бала, еңбекпен шыныққан жастар батыл 

да, қуатты болады. 

Тек өзіне, не ата-анаға ғана емес, мұндай жігіттер Отан қорғауда да 

ерлігін көрсетсе, қоғамда да қажетті орында өз көмегін көрсетеді. 

Бала тәрбиелеуде, жастарға ақыл-кеңес берерде халық барлық асыл сөз, 

даналық ойларын да жеткіншектерге арнаған. Өз өмірінің ғасырлық 

тәжірибесінен алған бай мұра – мақал-мәтелдерін үлгі-өнеге ретінде өмірінің 

жалғасы ұрпағына қалдырып отырған. Абай, Ыбырай сияқты даналардан, 

ақын-жазушы, би-шешендерден бізге жеткен нақыл сөздер де қазір мақал- 

мәтел секілді ел аузында айтылуда. Ыбырай Алтынсариннің «Еңбекпен 

тапқан нан тәтті» деген сөздері әрқашан ақыл болып табылады. Осындай 

сөздерді тірнектеп жинап, үлгі алу – ұрпағының зор міндеті. 

Ы.Алтынсарин қазақ халық шығармашылығын жинақтаушылардың бірі 

болды. Онда ол халықтың ойлары мен сан ғасырлық ұмтылыстарының 

көрінісін көрді. Фольклордың ең құнды үлгілерін (аңыз, ертегілер, мақал- 

мәтелдер) «Хрестоматияға» олар халық арасында болған күйде енді. 

Ұстаздың пікірінше, оқу кітаптары ана тілінің, халық даналығының бай 

қазынасын көрсетуге тиіс. Ағартушы педагог, ең алдымен, өзінің 
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оқулығының идеялық бағытын халықтық принцип негізінде, балаларды өз 

Отанына сүйіспеншілік рухына тәрбиелеу бағытына құруды ойлады. 

Ы.Алтынсаринның ойынша, оқушылар мектепте тек қана білім 

деректерінің жиынтығын қабылдап қана қоймай, белгілі көзқарасты 

қалыптастыруы керек. Мектеп, оқу балалардың қабілетін жетілдіруі тиіс. 

Кемеңгер педагог Ы.Алтынсарин өзінің әдеби және педагогикалық мұралары 

және тікелей ағартушылық қызметі арқылы тәрбие мәселесінде халықты 

еңбекке, егін салуға, кәсіп, өнерге үндеді. 

Өмірдегі сарқылмайтын мол байлық – білім екендігін айта келіп, білімге 

адамның қолы жету үшін ерінбей оқу, қажымай еңбек ету керектігін 

түсіндірді. Есті бала мен ессіз баланы қарама-қарсы қойып, жастарға кімнен 

үлгі алып, кімнен безу керектігін көрсетті. Ыбырай жас ұрпақтарға дұрыс 

тәрбие беру, оларды жас кезінен дұрыс баулу мәселесіне ерекше көңіл бөлді.  

Баланы дұрыс күт, тәрбиеле, қисығын түзе, адасса айқын жолға сал деді.  

Ы.Алтынсаринның өз халқын оқуға, өнерге үндеуге, надандыққа, 

зұлымдыққа қарсы шығуы, сол кезде әлеумет өміріндегі теңсіздіктің бетін 

ашып, өмір шындығын көрсетуі, жастарды жақсылыққа, адамгершілікке 

тәрбиелеуі оның шығармашылығының халықтық жағы десек, қазақтың 

қазіргі ержеткен проза жанрының және балалар әдебиетінің ең алғашқы 

негізін салушы болды. Сондықтан да Ыбырай Алтынсарин жазба 

әдебиетіміздің төрінен заңды түрде орын алып отыр. 

Ы.Алтынсарин Қазақстанда оқу-ағарту ісінің негізін салды. Ақын 

С.Мәуленов: «Ыбырай Орынбордағы оқуын бітіріп, ұстаз болды. Торғай 

қаласына келісімен мектеп салдырды. Қараңғы халық алғашқы кезде 

балаларын оқуға бере қоймады. Сондықтан оларды оқуға тарту үшін Ыбырай 

ел аралауға шықты. 

Ы.Алтынсарин – қазақ даласының жарық жұлдызы еді. Ол қазақ 

балалары үшін тұңғыш рет мектеп ашып, оқулық жазды» десе, Қажым 

Жұмалиев: «Мектеп ашу, қазақ халқын оқу-өнерге, мәдениетке үндеу 

Ыбырай Алтынсаринның негізгі мақсаты, ұлы арманы болды. Осы жұмысқа 

ол өмірі мен ісін, қабілеті мен өнер-білімін түгел жұмсады» деп жазды. 

Ыбырай атамыз бүкіл саналы ғұмырын халқының жарқын болашағы 

үшін арнаған. Оның оқу-ағарту ісінде оқулық мәселесі, діни тәрбие, 

психологиялық көзқарас, халық педагогикасы, кәсіптік мамандық беру, қазақ 

қыздарын оқыту мәселелері қамтылды. 

Ы.Алтынсарин идеялары бүгінгі заманауи мектептің оқу-тәрбие ісінде 

де өз орнын табуда. Жазушы Ғабиден Мұстафин: «Теңіздей терең халық 

ішінде алмастай асыл ойлар жатыр» деген екен. Алмастай асыл ойымен 

туған, халқын білім нәрімен сусындатқан ұстаз Ыбырай тұлғасы – еңбек 

және ерлікпен, ұмтылыс пен төзімділіктен тапқан, елдің де намыстың да 

жүгін тартқан нардың беделі. 

Ағартушының өнегелі өмірі мен өрісі биік таланты бір кезде қандай – 

жарқын да жанды қасиеттерімен көрініп, қазақ мәдениетінің тарихында 

айқын іздерін қалдырса, қазір де сол асыл да абзал ерекшеліктерін өз 

бойында сақтауда. 
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ЕҢБЕК ТАҚЫРЫБЫ – ЫБЫРАЙ ӘҢГІМЕЛЕРІНІҢ АРҚАУЫ 

 

Рабаева Айгерим Шалкаровна 

Педагогика магистрі 

№10 жалпы білім беретін 

орта мектеп 

Ағылшын тілі мұғалімі 

Ақтөбе қаласы  
 

Ыбырай Алтынсарин -қазақ жерінде оқу-ағарту ісін жүзеге асырған 

көшбасшы, тұңғыш халық ағартушысы, қоғамда өзгерісті жасау жолында 

талмай күресіп, ел игілігі үшін жан аямай еңбек етудің үлгісін көрсеткен, 

ХІХ ғасырдың екінші жартысында шолпан жұлдыздай жарқырап әлем көгіне 

шыққан, ұлт тарихында аты мәңгі өшпейтін кемел тұлға. Қазақ даласының 

сұлу табиғаты, ұшан-теңіз байлығы, еңбек пен еңбек адамдары туралы әсем 

лирикалық өлеңдер, қысқа да әсерлі әңгімелер, сол кездегі қоғам өмірінің сан 

алуан жайларын шебер сипаттайтын публицистикалық мақалалар жазды. 

Оның шығармаларында философиялық пайымдаулар мен тұжырымдар 

молынан келтірілді. Ол жаңашыл, дарынды ағартушы ғана емес, 

халқымыздың теңіздей толқып тасыған інжу – маржан жырларын жақсы 

біліп, еңбегіне арқау еткен. Өзі өмір сүрген дәуірдің мұрат- мүдделеріннің 

кәдесіне, ұрпақ тәрбиесіне жарата білді. Ыбырайдың әдеби еңбектерінің 

жинағы «Қазақ христоматиясы» (1879) ағартушылық мақсатта жазған әйгілі 

екі өлеңмен ашылды. Ақын бұл өлеңдерді өз кезінде «Сөз басы» деген атпен 

алған. Қазір бұл өлеңдер «Кел, балалар,оқылық», «Өнер-білім бар жұрттар» 

деген атаулармен мәлім. Ол халық ағарту ісіне арнаған әдеби туындыларын 

да оқу – білімді насихаттаудың ұтымды әдісінің қажеттігін көрсетті. 

«Ы. Алтынсарин қазақ арасынан шыққан тұңғыш кемеңгер адам еді. Ол 

қараңғы, көшпелі өз халқының ішіне еуропалық мәдениеттің жарық сәулесін 

таратты» - деп жазды орыс достары. Орыс тіліндегі балаларға арналған 

көптеген еңбектерді қазақ тіліне жеңіл аудара білді. Сөйтіп, ұлтымыздың 

халық ағарту саласында көп еңбек етті. 

Ыбырай шығармаларының басты тақырыбы –еңбек. Ол еңбек адамның 
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өмірі үшін ерекше маңызды рөл атқарады, еңбексіз өнер де, білім де қолға 

келмейді деп еңбекті бірінші орынға қойып, тәрбие негізі адал еңбекте деп 

тұжырым жасайды. «Еңбек-байлық атаулының негізі. Ол бүкіл адамзат 

өмірінің бірінші алғ ы шарты. Адамның өзін жасаған еңбек»-деп Ыбырай 

Алтынсарин ғылыми түрде тұжырымдап көрсеткен. 

Оның бұл тақырыпта жазған көптеген әңгімелері бар. Еңбек 

тақырыбында: «Өрмекші, құмырсқа, қарлығаш», «Бай баласы мен жарлы 

баласы», «Дүние қалай етсең табылады?», «Әке мен бала», «Жаман жолдас», 

«Қыпшақ Сейтқұл», «Таза бұлақ», «Бақша ағаштары», «Талаптың пайдасы», 

«Мейірімді бала», «Шеше мен бала» т. б. 

Ыбырай шығармалары қысқа мазмұнды, балалардың түсінуіне жеңіл. 

Аз сөзге көп мағына сыйғызу, мақал-мәтел мен афоризмдерді орынды 

қолдану, әр әңгіменің тағылымдық мәніне ерекше көңіл аудару Ыбырай 

шығармаларының өзіндік ерекшеліктері[2]. 

«Өрмекші, құмырсқа, қарлығаш» әңгімесінде, ең кішкентай 

жәндіктердің де өмір, тіршілік үшін тыным таппай еңбек етіп жүретінін 

көрсете келіп, оларды балаларға үлгі етеді. Қарлығаш, өрмекші құрлы 

жоқпысың, сен де еңбек ет, босқа жатпа дейді. Мысалы, Ыбырайдың «Әке 

мен бала»- деген шығармасында мынадай мәселе қарастырылады: «Бір адам 

он жасар баласын ертіп, егістен жаяу келе жатса, жолда қалған аттың бір ескі 

тағасын көріп, баласына айтты: «ана тағаны, балам, ала жүр», - деп. Бала 

әкесіне: «Сынып қалған ескі тағаны не қылайын», - деді. Әкесі үндемеді. 

Тағаны өзі іліп алды да, жүре берді. Қаланың шетінде темірші ұсталар бар 

екен, соған жеткен соң әкесі қайырылып, тағаны соларға 3 тиынға сатты. 

Одан біраз өткен соң, шие сатып отырғандардан 3 тиынға бірталай шие 

сатып алды. Сонымен шиені орамалына түйіп, шетінен өзі бірлеп алып жеп, 

баласына қарамай, аяңдап жүре береді. Біраз жер өткен соң, әкесінің қолынан 

бір шие жерге түседі. Артынан келе жатқан бала да тым-ақ қызығып келеді 

екен. Жерге түскен шиені жалма-жан жерден алып, аузына салды. Біраздан 

соң және бір шие, одан біраз өткен соң және бір шие, сонымен, бала әрбір 

шие тастаған жерге бір еңкейіп, шие теріп жеді. Ең соңында әкесі тоқтап 

тұрып, баласына шиені орамалымен беріп тұрып айтты: «Көрдің бе, бағана 

тағаны жамансынып, жерден бір ғана іліп көтеріп алуға еріндің. Енді сол 

тағаға алған шиенің жерге түскенін аламын деп, бір еңкеюдің орнына, он 

еңкейдің. Бұдан былай есіңде болсын, «аз жұмысты қиынсынсаң, көп 

жұмысқа тап боларсың, азға қанағат етпесең, көптен құр қаларсың», - деді». 

Кейде сәл нәрсені қомсынып, оған көңіл бөлмеушілік, «аз жұмысты 

қиынсынып», бойкүйездікке салынушылық өмірде көп кездеседі. Бұл - жақсы 

әдеттің нышаны емес. Сондықтан балаларды жастайынан-ақ бойкүйездікке, 

жалқаулыққа қарсы еңбекке тәрбиелеу мәселесіне Ыбырай ерекше көңіл 

бөлген. Жастарды еңбек етуге дағдыландыруды үгіттеген оның басқа да 

әңгімелері аз емес. 

Жазушы «Атымтай жомарт»-әңгімесінде еңбекті дәріптейді. Ешнәрсеге 

мұқтаждығы жоқ Атымтай еңбектен ұдайы қол үзбейді. Бұл ел аузында 

ертегі-жыр болып кеткен, ежелгі араб жұртының әңгімесі болатын. Ыбырай 
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осы ел аузындағы ертегіні балаларға арнап, әңгіме ұсынды. Әңгіменің идеясы 

да, кейінгілерге үлгі боларлық жағы да Атымтайдың сөзінен анық көрінеді. 

Атымтай бір сөзінде: «Күн сайын өз бетімнен тапқан пұлға нан сатып алып 

жесем, бойыма сол нәр болып тарайды. Еңбекпен табылған дәмнің тәттілігі 

өзгеше болады екен», - дейді Мәселен, «Бай мен жарлы баласы» деген 

әңгімесінде Үсенді тапқырлыққа, табандылыққа үйреткен тұрмыс тауқыметі 

-еңбек екендігін, сол себепті оның болашағы жарқын, өмір сүруі адал 

болматындығын көрсете келіп, жастайынан еңбексіз өскен бай баласы бос 

белбеу болбыр Асанды барынша келемеждейді. Ы. Алтынсарин осы іспеттес  

әңгімелерінде еңбек процесінің адамның сана-сезімін, психологиясын 

қалыптастыруда ерекше орын алатынын жақсы түсінген[3]. 

Ыбырай еңбек сүймей, жалқау болып өскен адамдар қулық-сұмдықпен 

күн көруді өзіне мақсат ететіндер, ал мұның өзі барып тұрған жексұрын 

қасиет екендігін, олай болса үлкендер балаларды кішкентайынан еңбекке 

баулу қажеттігін естерінен шығармауын ескертеді. «Ұяда не көрсең, ұшқанда  

соны ілесің» дегендей, жас өспірімдердің басында кездесетін түрлі жаман 

мінездерді отбасындағы тәрбиемен терең астастырады. Ы. Алтынсарин 

көтерген психологиялық мәнді мәселелердің енді бір тобы оның 

методикалық пікірлерімен астасып жатады. 

Ыбырай еңбек процесінің бала тәрбиесіндегі ерекше маңызын көре 

білді. Сондықтан оның көптеген әнгімелерінің идеясы, Абай айтқандай, 

«Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей» деген қағиданың төңірегіне 

топтасқан. Әңгімелерінде балаларды тапқырлыққа, табандылыққа үйретіп 

көп тұрмыс тауқыметі – еңбек екендігін, сол себепті оның болашағы жарқын, 

өмір сүруі адал болатындығын көрсете келіп, жастайынан жалқау, шаруаға 

икемі жоқ баланың ортаға тез сіңіп кете алмайтыдығына баса назар 

аударады[6]. Ы.Алтынсарин әңгімелерінде еңбек процесінің адамның сана- 

сезімін, психологиясын қалыптастыруда ерекше орын алатынын жақсы 

түсінген. 

Ағартушы-жазушымыз-кемеңгер ғұлама ұстаз Ы.Алтынсарин 

еңбектеріңде баланы елін, жерін сүюге, табиғатты аялауға, имандылыққа, 

әдептілікке, қайраттылыққа, еңбек етуге тәрбиелеуде ұлт табиғатына лайық 

небір тамаша әдістері болашақ жас ұрпақ үшін өте бағалы мұра. 
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ҰЛТ РУХАНИЯТЫ ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ТАҒЫЛЫМЫНДА 

 

Махаметчин Ернар Дулатович 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің 

оқытушысы. 

Абай Құнанбаев атындағы Саран жоғары гуманитарлық 

техникалық колледжі. Қарағанды облысы, Саран қаласы 

 

Кез келген тәуелсіздікке енді ғана қол жеткізген мемлекет өзінің жаңа 

қоғамдағы, жаһандану үрдісіндегі өзінің даму арналарын іздейді. Қазақ ұлты 

өзінің қалыптасу кезеңін ілкі дәуірден алатыны белгілі. Замана бойы талай 

тарих тезінен өтіп өзінің ұлттық рухани көздерін таба білді. Жаңа заман өз 

талабын қояды, сондықтан да тәуелсіз еліміз өзінің даму жолын, соның 

ішінде рухани даму жолын жалғап жатқанын көріп отырмыз. Бұл ретте ел 

тарихында ұлт руханиятының дамуына ұлес қосқан ел зиялыларын ұмытпай, 

олардың мұраларын жаңғыртып, жаңашыл көзқараспан, заманауи тәсілмен ел 

мұратына жұмсаған жөн. Сондай зиялылырдың бірі – Ыбырай Алтынсарин. 

Ұлт тарихында қай заманда болмасын көркемдік ойлары маңыздылығын 

жоғалтпайтын классикалық мұра бар. Ыбырай Алтынсарин өз заманынан 

әлде қайда озық ойлап келешекте қазаққа қажет болатын тәлімді берген 

кемел қайраткер. Тек сол мұраларды заманға лайықтап дұрыс қолдана алсақ. 

21 ғасырда қажетті дағдыларды ағартушының мұраларынан табуға болады. 

«Ақын – Заман, бір күндік те емес, бүгіндік те емес. Оның кешегісі – 

бүгіндік, бүгінгісі – ертеңдік» - деді Ғ. Мүсірепов.[1] Ақынға берілген 

мұндай сипатты Ыбырай тұлғасынан айқын көре аламыз. Ағартушының 

шығармашылығын сараптау - бүгінгі және кейінгі ұрпақ үшін маңызы зор. 

Кейінгі буынның адамгершілік қасиеттерінің, адами тұлғаларының 

қалаптасуына бағытталған тәрбие құралы ретінде де шығармаларының құны 

бөлек, келешек ұрпақты тәрбиелеуде, олардың бойында ұлттық болмысты 

қалаптастыруда педагогикалық қуаты жоғары шығармалары артылып жатыр. 

Көбіне бүгінгі жастарға қажетті сын тұрғысынан ойлау, бірлескен жұмыс, 

тәжірибелік дағдылар, өз бетімен сауаттану дағдылары Ыбырай 

тағлымында жиі кездеседі. 

Ыбырай Алтынсарин шығармашылығының тақырыптары сан қырлы. 

Ұлттық педагогикасының қайнар бұлағына айналған мұраларын әлі күнге 

дейін білім беру саласында қолданып келеміз. Әсіресе бастауыш сыныптарда  

балалардың алғаш сауатын ашатын жауапты кезеіде ұлы ағартушының 

мұралары таптырмас кқмек құралына айналып отыр. Ы. Алтынсарин 

қалыптастырған педагогикалық ойлар оқытушы қауымды әлі де ізгі 

ниеттерге жетелеп келеді. Себебі оның мұралары оқушы қауымға ғана емес  

оқытушы құрамына да бағытталған. 

Ұлттық болмысты келер ұрпақта қалыптастырушы кезең мектеп 

жасында болса Ыбырай балаларға арнап көптеген шығармалар жазды. 

шығарған кейбір өлең, айтыстарды кездестіруге болады. Қазақ 
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христоматиясында жарияланған халық аңызының бірі -«Жомарт». Ол 

«Атымтай Жомарт» аңызының негізінде шыққан. Бұл аңыздың түрлі 

варианттары бар. Жомарт - халықтың арманын бейнелейтін образ. Ол әуелде 

кедей болған. Кейін өзінің еңбегі арқылы байыған адам. Бұл – халықтың 

тілегі. «Лұқпан хакім» әңгімесінде халық Лұқпанды өз адамы деп таниды. 

Лұқпан да өзін халықтан бөлмейді. Халық мүддесі үшін күресуге талап 

қылады. Ыбырай хрестоматияға Жиреншенің ханды қаңбақ пен қаз арқылы 

масқаралайтын, Қарашашпен қосылатын, Қарашаштың тапқырлығын 

суреттейтін мәтіндерді енгізеді. Жиреншенің қауіпті жағдайдан оңай құтыла 

беруі де, осы жолда Қарашаш сияқты ақылды жарының болуы да - халықтың 

арманынан туған жайлар. «Таза бұлақ» әңгімесінде үш жолаушы бір 

бұлақтың басында кездеседі. Су ішіп шөлдері қанғаннан кейін тастағы «Ей,  

жолаушы, болсаң, осы бұлақтай бол!» деген жазуды оқиды. Жолаушылардың 

бірі - саудагер, екіншісі молда екен. Олар жазуды өздерінің мақсаттарына 

жориды. Үшінші адам көркем жігіт екен. Ол жазуды «таза, ақ жүрек адам 

бол» дегені деп шешеді. Бұл шығармадан бала оқытуда маңызды мақсаттың 

бірі болған адам тәрбиесіне философиялық тұрғыда қарағанын байқаймыз. 

Көп жылдар бойы Ыбырай ойларды орыс классикасынан алды деп баса 

айтылып жүр. Бірақ мұнда баса назар аударатын жайт, қандай шығармаға 

негіздеп жазса да ұлттық бірегейлік сипаты Ыбырай шығармаларында анық 

көрінеді. Мысалы, Ыбырай пайдаланған аңыз-әңгімелердің ішінде қазақтың 

жыл санауына байланысты аңыз да бар. Ол «Жан-жануарлардың 

дауласқаны» деген тақырыппен берілген. К.Д.Ушинскийдің оқулығында осы 

тақырыптас («Спор животных») әңгімесі кездеседі. Бірақ оның сюжеті мүлде 

басқаша: үй хайуандары өздерінің қожасына еткен еңбектерін айтып 

таласады. Әңгімеде сиыр, жылқы және иттің қайсысы адамға пайдалы 

дегенге адам олардың әрқайсысының өзіндік орны бар екендігін айтады. 

[1.86] Ал қазақ халқында мал шаруашылығына қатты назар аударатынын 

жазушы жақсы біліп, елге таныс тақырып төңірегінде дидактикалық қуаты 

жоғары шығарма жаза білді. 

Бала тәрбиесінің негізгі құралдарының бірі ұлттық әдебиет деп танысақ, 

бала санасына ұлт болмысына сай тәрбие беретін ақынның өлеңдерін атап 

өтуге болады. «Кел балалар оқылық», «Өнер, білім бар жұрттар» т.б. 

акынның бұл олендері реалистік суреттерімен ерекшеленетін, әдебиетімізге 

косылған зор үлес. Ақынның өлеңдерінің көпшілігі - тәлім тәрбие мақсатын 

көздеген, дидактика сарыны басым шығармалар. Сондықтан олардың 

көпшілігіне публицистика стилі тән деуге болады. Ыбырай өлеңдерінің тілі 

қарапайым, жатық та тартымды, мақал-мәтелдерге де толы. Акын айтайын 

деген ойын оқушысының көңіліне құйып, колына нық ұстатқандай әсер 

калдырады. 

Ыбырай Алтынсарин казақ әдебиеті тарихынан мәдениетті прозашы 

ретінде де елеулі орын алады. Ыбырайға дейін шын мәніндегі көркем проза 

қазақ жазба әдебиетінде қалыптасқан жоқ-ты. Ыбырай казақ прозасының 

европалық шағын түрін калыптастырды. Бұл жанрдың сырын ашты. Көркем 

әңгіме, новелла жазудың жақсы үлгісін көрсетті. Сондықтан қазақтың жаңа 
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үлгідегі көркем прозасы Ыбырай әнгімелерінен басталады деу орынды. 

Ыбырай әңгімелерін үш топқа болуге болады: оның бірі - новелла, екінші 

тобі - ауыз әдебиетінде калыптасқан ертегі-аңыз үлгісіндегі әңгіме, үшінші 

тобі - шағын көлемді мысал үлгісіндегі өнеге сөздер. Мазмұны жағынан 

Ыбырай әңгімелері өз кезінің келелі мәселелерін камтиды, әділдікке, 

ізгілікке, адамгершілікке, талаптылыққа, онерпаздыққа, тапқырлыққа, 

еңбекке, тазалыққа, ақылды іске, білімділікке, жомарттыққа, 

кайырымдылыққа, зеректікке, отырықшылықка, кәсіпқорлыққа, шынайы 

достыққа шақырады. Тәкаппар, еріншек, ұқыпсыз болмауға, жақсылықка 

әуестеніп, жамандықтан аулақ болуға баулиды. Балаларга ақыл айтып, ой 

салмайтын оның бірде-бір әңгімесі жоқ. Жалпы алғанда оның әңгімелері - 

негізінен, дидактикалық прозаның жақсы үлгілері. Еңбек тақырыбындағы 

"Өрмекші, құмырска, карлығаш", "Бай мен жарлы баласы", "Дүние калай 

етсен табылады", "Байлық", "Әке мен бала", "Асыл шөп", "Қыпшақ 

Сейітқұл", "Киіз үй мен ағаш үй", т.б. әңгімелері – өзінің өнегелілігімен, 

образдылдығымен ерекше мәнді тәлім берер күші мол көркем шығармалар. 

Ыбырай шығармасында еңбекке тәрбиелейтін әңгімелерінің ішіндегі ең биік 

шыңы - "Бай мен жарлы баласы". Асан - бай баласы. Ол өмірдің 

киыншылығын көрмеген. Екі қолын жылы суға малып, алдындағы асын алып 

ішуге ерінетін ерке. Ал Үсен - кедей баласы. Ол өмір мектебінен өткен. 

Басына түскен қиыншылықтан құтылудың жолын да ойластыра біледі. 

Ы.Алтынсарин әңгімелерінің көтеретін тағы бір өзекті мәселесі - 

адамгершілік. Ол әр кезде адам сабырлы, мейірімді, қайырымды, әдепті, 

ұқыпты болса, деген ізгі ниет білдіреді. "Әке мен бала", "Бір уыс мақта", 

"Мейірімді бала", "Аy", Аурудан аяған күштірек", "Әдеп", "Әділдік", "Петр 

патшаның тергелгені", "Тәкаппарлық", "Таза бұлақ" әңгімелері мен 

аудармалары жазушының осы ниетінің жемісі еді. Ыбырай шығармаларының 

ішіндегі ертегі - аңыз ретінде келетін "Қара қылыш", "Тазша бала", "Қара 

батыр", "Алтын айдар", "Жиренше шешен" сияқты халықтың аңыз-ертегі 

сюжетіне құрылған әңгімелері де бар. [2.70] 

Ұлттық педагогиканыі бірқатар талаптарын орындауда балалар 

әдебиетінің орны ерекше десек, бала тәрбиесіндегі проблемалық аспектілерді 

көркемдік тәсіл арқылы шешу жүйесін байқаймыз. Бұл жағдай - төл 

әдебиетімізге де тән нәрсе. Оның дәлелдерін ұлттық балалар әдебиетінің 

бастауында тұрған Ы.Алтынсарин шығармашылығынан айқын көреміз. 

Ұлттық балалар поэзиясының пайда болуы жайына назар аударған академик 

С. Қирабаевтың: «Қазақтың балаларға арналған жазба әдебиеті XIX 

ғасырдың екінші жартысынан, Қазақстанда ағартушылық-демократтық 

әдебиеттің тууынан басталады… XIX ғасырдың екінші жартысында 

балаларға арналған әдебиет қағаз бетіне түсіп, кітап болып, тарай бастады. 

Ол қазақ даласында ашылған тұңғыш мектеп үшін құрастырылған оқу 

құралдары беттерінде қалыптасып, әдеби қалыпқа түседі. Оған орыс және 

басқа туысқан халықтар әдебиетінің әсері де артады. Осы жүйеде көп жұмыс  

атқарған адам - қазақтың тұңғыш ағартушы педагогі Ыбырай Алтынсарин 

еді. …Оның қазақша түңғыш рет табиғат туралы өлеңдер («Жаз», «Өзен») 
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жазуын ерекше атауға болады. Балалардың табиғат туралы ұғым, түсінігін 

кеңейтуде бұл өлеңдердің де пайдалы маңызы бар» - деген пікірінде балалар 

поэзиясының туу кезеңі, таралу жолы, алғашқы қаламгері және оның балалар 

поэзиясындағы жаңалығы туралы нақты тұжырым жасалады. [3.34] 

Ұлы ағартушының жоғарыда айтылған тағлымы мол мұраларын 

зерделей келе, ұлттық руханиятымызға елеулі ұлес болған, ұлттық 

педагогиканың мәуелі жемісінің көрінісі болған шығармаларынан, бүл 

күндері де маңыздылығын жоғалтпаған өнер мен білімге, еңбекқорлыққа, 

тынымсыз ізденіске, адамгершілік қасиеттерге, асқан патриотизмге деген 

тәрбиені көреміз. Заман қанша өзгерсе де, Ыбырай Алтынсарин нағыз 

халықшыл жазушы, ағартушы, ақын, өмір шындығын озық идея тұрғысынан 

таныта білген кемеңгер суреткер, аса кажырлы коғам қайраткері, заманының 

ең маңызды мәселесін көтеріп, жыр төккен азамат ақын, жаңашыл жазушы, 

сол жаңаның тынымсыз жаршысы болып қала береді. 
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2. «Балалар әдебиет»і. Б.Т Баязова., А.Р Денеева. Қарағанды 2014ж. 

3. «Қазақ балалар поэзиясы». Аманжол Әлтай. Астана 2009ж. 

 

ҰЛТТЫҚ БІЛІМ БЕРУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 

ЖӘНЕ ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН МҰРАСЫ 

Тайманова Сара 

Филология ғылымдарының кандидаты, доцент 

Болашақ университеті  

Түбі бір түркі халықтарының алғашқы мұсылмандық білім ошақтары 

медреселер болды. Ол жұрттың бәрі ойлағандай араб жерінде ғана емес, 

біздің топырағымызда да болды Түркістан өлкесіндегі алғашқы медреселер 

ҮІІІ ғасырда пайда болған. Орта ғасырда Қазақстан мен Орта Азияны мекен 

еткен түркі тілдес халықтардың арасынан әлемге әйгілі көптеген ғұлама 

ойшылдар мен ғалымдар шыққан. Олар Әбунасыр әл-Фараби, Әбу Әли ибн 

Сина, Әбу Райхан Бируни, Жүсіп Баласағұни т.б. Тұраннан шыққан ұлы 

тұлғалар адамзат өмірінде кемел мемлекет құруды ойлаған. Қорқыттың 

мәңгілік өмірі, Жүсіп Баласағұни әділетті, құтты мемлекеттің үлгісі, Әл- 

Фарабидің қайырлы қаласы, Фирдоусидің Сияуыш қаласы, Низамидің 

әділетті елі, Асанқайғының жерұйығы – терең білім мен халықтық тәрбиенің 

нәтижесі болса керек. Олар діни мешіт-медреселерде құлшылық етіп қана 

қойған жоқ, өркениетке ұмтылды. 

Құлшылық ордасы мешіттерден медреселердің бөлінуі мұсылмандық 

діни білім беру ісінің жаңа кезеңін бастады. Медреселер ислам дінін 

үйретудің арнайы жабдықталған және үлкен ғұламаларды қамтыған білім 

мекемесіне айнала бастады. Алғашқы күннен бастап медресе 

бағдарламасында шәкірттің негізгі құнды сапасы – жақсы есте сақтау 

қабілеті деп танылды да, білім жаттау арқылы сіңірілді. Медресе 



136 

 

шәкірттерінің бұл қасиеті Құран мен Пайғамбардың хадистерінің бізге 

өзгеріссіз жетуіне септігін тигізген. Қазіргі мектеп оқыту әдістемесінде көп 

пайдаланылмайтын дәрісті жаттау әдісінің ерекшелігін мұсылман 

ғұламаларының бәрі айтқан. Діннен тыс қарағанда «құрғақ, жаттанды сөз» 

деп қаралатын жаттау әдісі, шындығында, адамның білімді игерудің негізгі 

әрі маңызды шарты. Бұл туралы бізге заманы жақындау ғұламалардың ішінде 

башқұрттан шыққан Зәки Уәлиди Тоған ХІХ ғасырдағы Түркістандағы 

медреселер мен қарапайым отбасындағы діни тәрбиедегі жаттаудың рөлін 

жоғары бағалаған. Уәлиди естеліктерінде тағдырдың тәлкегімен темір торға 

қамалып, оқитын газет-журнал тоқтатылған сәтте баяғы медреседе жаттаған 

аят-хадис, Иассауи хикметтерін қайта қорытуға мүмкіндік алғанын, 

жатталған білім пікіріне азық болып, астарына бүккен сырды аша түскенін 

жазады. 

Ал Ибн Сина мұғалімге қойылған талаптардың ішіндегі тәрбие 

әдістерін терең меңгеріп, оны әдеп тәртіптерін жақсы білетін қайратты, 

шыншыл әрі үлкен жүректі болу деп белгілейді. Жалпы мұсылмандық оқу 

жүйесі негізінен екі сатыдан: бастауыш саты – мектеп, орта саты – 

медреседен тұрады. Медреселердің мұсылмандық білім жүйесі қазіргі күні 

жоғары оқу орны қызметін атқарғаны байқалып отыр. 

Мектеп-медреседегі оқыту ісін ұйымдастыру, оның оқу бағдарламалары 

мен әдістемелері туралы деректер қорының бүгінгі күнге жетуі ұлы ғалым 

Ұлықбектің есімімен тікелей байланысты. ХІҮ-ХҮ ғасырдың басында оқу 

жүйесінің құрылымын қайта құрған Ұлықбек тек мемлекет басшысы, 

меценат қана емес, ірі әдіскер ғалым да болған. 

Жәдиттік білім бастауларынан нәр алған қазақ ғұламалары 

медреселердегі оқыту үрдісінің кәсіби деңгейін біршама ілгерілетті. Рухани 

жағынан медреселер халықты тәрбиелеудегі маңызды институт болып 

қалыптасты. Медресе білім мен адамгершіліктің бастауы болып, тұлғаның 

рухани-интелектуалдық жағынан толысуына өлшеусіз жол ашты. Әдептен 

озбайтын, ішкі потенциалы бай шәкірттерді молайтты. Бұлардың көпшілігі 

өмірлерінің ақырына дейін ізгілік пен адамгершіліктің қалпын сақтады. 

Бұған артында сөзі қалған, кейінгіге өнегесі мирас қазақ зиялыларының 

шығармашылық өмірі дәлел. 

ХІХ ғасырдың ІІ жартысында білім беру ісі үш бағытта дамыды: 

1. Қадим мектептері (мұсылмандық дәстүрлі діни мектептер) 2. Жәдит 

мектептері. 3. Орыс-қазақ мектептері. 

Еуропаның білім беру жүйесі мен щығыстық дәстүрлі үлгіні таразылай 

отырып, татар ағартушысы Исмаил Гаспыралы мектеп-медреселерде 

реформа жасау қажет деп білді.  Осылайша ой түйген ағартушы кейіннен 

«Тәржіман» газетіне қосымша ретінде жариялаған «Мектеп және жәдитшілік 

деген не?» еңбегінде ескі әдісті қолданатын мектептердің қателіктерін атап 

көрсетті. Оның пікірінше, бір кездері озық мәдениеттің бесігі болған мектеп- 

медреселерде уақыт өте келе мынадай қателіктерге жол берілген: мектеп- 

медреселерде белгілі бір оқу жүйесі жоқ; дәрістер оңайдан емес, керісінше, 

күрделіден басталады; шәкірттер ешқандай сынақ немесе тексеруден 
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өткізілмейді; шәкірттер қабылдануына және қабілеттеріне қарай сыныптарға 

бөлінбейді; ана тілінде оқу, шығарма, есеп сияқты пәндер жеке пән ретінде 

оқытылмайды; негізгі кітаптардың орнына қажетсіз түсініктемелерге көп 

орын берілген. Осы себептерге байланысты реформа жасау қажет деп тапты. 

XIX ғасырдың соңы мен XX ғасырдың басынан былай қазақ арасындағы 

мектеп, медреселердің көпшілігі жаңа, төте, оқу «ұсылы жәдид» тәртібіне 

көшті: мектеп, медреселерде діни сабақтармен қатар ана тілі, есеп, 

география, тарих оқылатын болды. Кейбір медреселерде орыс тілі де жүрді. 

Балалар аз уақыт ішінде хат танып, бастауыш көлемде білім алып шықты. 

Қазақ әдебиетi пәнiнiң мектепте пән болып қалыптасуы мектеп 

тарихымен сабақтас мәселе болғандықтан оның қалыптасу кезеңiнде мектеп 

сұраныс көзi қызметiн атқарды. ХIХ ғасырдың 2-жартысында Қазақстандағы 

мектеп жайы Ресейдiң отаршылдық саясатынан туындап отырғандықтан ол 

кездегi педагогтер арасында пәндi оқытудың негiзгi мақсаты – мектептен 

алып шығатын ақпараттар беру емес, жалпы iскерлiктi қалыптастыру, атап 

айтқанда, ойлау, сөйлеу жұмыс қабiлетi, тiршiлiк дағдыларын бiрiншi кезекте 

машықтандыру. Осы пiкiрдi ұстанушылар ақпараттар беру арқылы мектептен 

алып шыққан білім кейiн тез ұмытылады немесе өмiрде тiптен 

пайдаланылмайды. Ал логикалық ойлау, сөйлеу, жазу және жұмыс iстей бiлу 

iскерлiктерi барлық жерлерде керек болады, олар әлi ешқашан ұмыт 

болмайды деген жалпы дағдыларды дамыту мiндеттерiн табысты атқаратын 

оқытуға мән бердi. Сол себепті оқу құралдары хрестоматиялық сипатта 

жасалынды. 

Қазақ әдебиетi мұралары үлгiлерiн оқу құралына енгiзудi алғаш Ыбырай 

Алтынсарин бастады. Ол 1861 жылы Торғайда «Қазақ даласында өзiне 

дейiнгi мектептерден және сол кездегi дiни мектептерден мүлде өзгеше жаңа 

бағытта мектеп ашып, онда орыс тiлiнен басқа пәннiң таза қазақ тiлiнде 

жүргiзiлуiне назар аударып, қазақ халқының келешегi осы мектептерде»,- деп 

жазды[1,55]. 

Ыбырай Алтынсарин өзiнiң ағартушылық идеяларын халыққа кеңiнен 

жеткiзу мақсатымен жаңа мектептердi қаншама көп ашқанымен, бүкiл қазақ 

балаларын толық қамти алмайтынынан көзi жетті. Сондықтан да 1879 жылы 

Орынборда «Қырғыз (қазақ) хрестоматиясы» атты оқулық құрастырып, 

баспадан шығарды. 

««Қырғыз (қазақ) хрестоматиясы» 4 тараудан тұрады. 

Балалар өмірінен алынған әңгімелер, бұлар түрлі орыс 

хрестоматияларынан, көбінесе Паульсонның хрестоматиясынан алынды: 

мысалдар мен халық әдебиеті; балалардың туғандарына жазған хаттары. 

Әр түрлі жастадағы адамдардың өлең-жырларынан үзінді. 

Ең жақсы қазақ ақындарының өмірінен алынған әңгімелер. 

Қазақтың мақал-мәтелдері. 

Бұл оқулыққа енген шығармалардың жанрлық сипаты, жазылу стилі 

қазақтың жаңа жазба әдебиетіне негіз болды. Мысалы «Шеше мен бала» т.б. 

шығармаларында диалогтық үлгілер бар. Яғни мұнда драматургия элементі 

байқалады. Оқудағы балалардың үйіне жазған хаттары – қазақтың жазба 
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тіліндегі эпистолярлық жанр үлгісі. 

Ыбырай көркем аударманың да мүмкіндіктерін ашты. Оның аударма 

әңгімелері тым жатық. Қазақтың төл туындысындай оқылады. 

Ағартушы өз оқулығында балаларды қазақтың әдеби мұраларымен ғана 

таныстыруды мақсат тұтпай, ол кiтапты әлемдiк әдебиет үлгiлерiмен 

қамтамасыз етудi ойластырды. Адамгершілік пен iзгiлiктi ұлттық 

құндылықтарымыздан алды. Сондай-ақ мәдени интеграцияны да сезiне бiлді. 

Ы.Алтынсарин аударған Л.Н.Толстой, К.Д.Ушинский, И.Паульсон т.б. 

педагогтардың шығармашылық тәжiрибесiнде бар құбылыс оның 

оқулығында да көрiнiс тапты. 

Ы. Алтынсарин «Қазақ хрестоматиясында» және басқа да мақалалары 

мен хаттарында қазақ мектебi тәжiрибесiне оқу әдiстемесiн тұңғыш рет 

енгiздi. Ол әдiсмелiк жүйе төрт буынды құрайды: 

1. Материалдарды оқулыққа балалардың жас ерекшелiктерiне, 

педагогикалық прогрестiк талаптарға сай сұрыпталынып енгiзу; 

2. Материалдың орналасу, берiлу тәртiбiнiң тәрбиелiк-өнегелiк мәнерден 

тууы; 

3. Оқушыға материалды меңгеруде көңiл аударатын мәселелердi 

қарастырады; 

4. Оқытушының әрекеттерi. 

Ыбырай Алтынсарин оқу әдiстемесі туралы айтқанда белгiлi бiр оқу 

бағдарламасына сүйенген жоқ. Ағартушы-педагогтің әдебиеттік оқуға 

қоятын әдістемелік талабы оқытудың жалпы педагогикалық жүйесінен келіп 

туады. Оның педагогикалық жүйелері өз кезінде шығыс мешеулігіне қарсы 

қойылып, орыс мәдениетін үйрену, ғылымды халық мүддесіне пайдалану 

мақсатын көздеген. 

«Қазақ хрестоматиясы» – қазақ әдебиетi пәнінің атасы. Ыбырай 

оқулығы үлгiсiнде қазақ тiлiнде әдеби мазмұндағы оқулықтар шығып, бүгiнгi 

кәсiби педагогикалық сападағы әдебиет пәнiне ұласты, яғни   мектепке ұлт 

тілі мен ұлт әдебиетін енгізудің тамаша бастамасы болды. Хрестоматия 

жасау арқылы Ыбырай қазақ жерінде тұңғыш әдебиет пәнін туғызып, оның 

методикасына жол салды. 

Ыбырай Алтынсариннің ағартушылық қызметі басталған тұста қазақ 

тілінің өркениет тіл болу мүмкіндігі шектелген уақыт еді. Ол туған тілінде, 

халық тілінде көркем шығарма жазды, тұңғыш оқулық шығарды, тіл 

тазалығы үшін күресті. 

1941 жылы Ы. Алтынсариннің 100 жылдығы қарсаңында ғалым 

Бейсенбай Кенжебаев: «Бұл кітаптарында Ыбырай балаларға жаратылыс, 

география, өсімдік, жануарлар жайында, әлеуметтік тіршілік, тарих жайында 

жеңіл, түсінікті, көркем тілмен білім береді»,- дейді[2,158]. 

Ыбырай Алтынсарин мектебінде жадит элементі мүлде болмады деп 

айта алмаймыз. Ол сол кездегі ресми тәртіппен санасып, өзінің мектептірінде  

белгілі бір түрде дін оқуына да жол берген. Бұған оның «Шараят үл ислам» 

деген кітабы дәлел. 

Ыбырайдың тағы бір жаңалығы қазақ мектептері тәжірибесіне оқу пәні 
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ретінде орыс тілі мен орыс әдебиетін енгізді. Мектепте орыс тілін үйретумен 

байланысты Алтынсарин «аударма әдісі» дейтін жүйені енгізді. Бұл – пәнді 

терең меңгеруге негізделіп, оқушылардың ынтасын арттыратын әдіс. 

Ыбырайдың аударма әдісінің өзі мәтінді оқуға негізделгендіктен, онда 

оқудың толып жатқан элементтері болды. Мысалы: сөз, сөйлем мағынасын 

екі тілде бірдей ұғыну, орысша да, қазақша да сөйлей, жаза білу, сөздік 

жасау, жаттау, көркем мәтінді оқыту. Бұл қазіргі мектепте бастауыш 

сыныпта оқытылып жүрген «түсіндіргіш оқу» жүйесіне бейім. Ағартушы- 

педагогтің «Қазақтарға орыс тілін оқытудың бастауыш қолданбасы» деген де 

еңбегі бар. 

Ыбырай Алтынсарин өзінің «Әліппесі» мен «Хрестоматиясын» араб 

әріпімен емес, орыс алфавитімен жазды. Оның хрестоматиясында табиғат, 

жан-жануар, география, тарих пәндеріне тән материалдар ғана емес, көркем 

әдеби мәтіндер де басым болған. В.Белинский пікірлерінен үлкен нәр алған 

Ы. Алтынсарин хрестоматиясы К.Д.Ушинский, Лев Толстой 

хрестоматиялары ізімен туып, жаңа халық мектептерінің талабына 

лайықталған еді. 

Әдіскер ғалым Ә. Қоңыратбаев: «Ыбырайдың методикалық пікірлері 

мен хрестоматиясынан көрінетін бастауыш оқу мен әдебиеттік оқудың басты 

элементтері мыналар: 

 

Бастауыш оқу (1-3 класс) Әдебиеттік оқу (4-5класс) 

1.Түсініп оқу. 

2.Сөздік жасау. 

3.Аударып оқу. 

4.Сөйлету (әңгімелету). 

5.Жаздыру. 

6.Жаттау. 

7.Мазмұндау. 

1. Пайымдап оқу. 

2. Талдап оқу. 

3. Сыныптан тыс оқу. 

4. Сөйлету. 

5. Жаздыру. 

6. Мақамдап оқу. 

7. Мазмұндау. 

8. Мінездеу. 
9. Ғибратшылдық оқу ( идеясын түю). 

 

Екі жылдық болыстық мектептерде қирағат оқуға, тіл дамытуға, сөздік 

жасап, аударып оқуға баса көңіл бөлінсе, төрт жылдық мектептерде көркем 

әдебиетті пайымдап, талдап, көркем оқуға, сонымен бірге мазмұндау, 

мінездеу, түйіндеу (ғибратын) элементтеріне көбірек орын берілген. Онда 

сыныптан тыс оқудың да элементі бар»,- дейді[3,34]. Бұл – қазіргі білім беру 

жүйесіндегі заманауи технологияның тиімді де өміршең әдіс-тәсілдерінің, 

әдеби білім беру мазмұнының бастауы. 

Қорыта айтқанда, қазақ халқын ілгері дамыту жолында Ыбырай 

бастауыш мектептермен қатар, кәсіптік училищелер ашу арқылы да ұлттық 

білім берудің негізін қалады.  

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Алтынсарин Ы. Таңдамалы шығармалар. Алматы,1994-288б. 

2. Кенжебаев Б. Әдебиет белестері. Алматы,1986.-400б. 
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3. Қоңыратбаев Ә. Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі.-Алматы,–2005.- 

520. 

4. Ыбырай Алтынсарин тағылымы./Құраст. Н.Ғабдуллин.–А.- 1991.- 

384б. 

5. Жұмажанова Т.Қ. Әдебиетті оқыту әдістемесі.- А.-2009.– 288б. 

6.Мәдібай Қ.Қ. Қазақ әдебиетінің жауһар ғасыры. А.-2012.-392б. 

7.Әрінова Б. Қазақ әдебиетiн оқыту әдiстемесiнiң ғылым ретiнде 

қалыптасуы мен дамуы.-А.2003 (автореферат) 
 

ҰЛТ ҰCТАЗЫ ЫБЫРАЙ АЛТЫНCАРИННIҢ ҰЛЫ МҰРАТТАРЫ 

 

Тоқсанбаева Тілектес Жаңабергенқызы 

Фиолология ғылымдарының кандидаты, доцент 

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті,  

Молдашева Лиза Жұмабайқызы 

филология магистрі, аға оқытушы 

Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан  

медицина университеті  
 

Әр заманның өз тарихы бар, әр кезең әлеуметтiк құбылыcтары арқылы 

өзiнiң дарынды өкiлдерiн жарыққа шығарып, өмiр өткелдерiнде халқы үшiн 

елдiң мұң-мұқтажын көре бiлiп, ол үшiн перзеттiк махаббатын арнаған, туған 

халқының игiлiгi үшiн бар күш-жiгерiн жұмcаған ардақты азамат ретiнде 

халық тарихынан орын ала бiлген адамдар қаншама. Мұндай азаматтардың 

игiлiктi дәcтүрлi icтерi ұрпақтан-ұрпаққа жалғаcып, елдiң тарихи, мәдени 

өмiрiне елеулi ықпал етiп, күреcуге шыңдап, биiк белеcтерiнде оларды 

тұлғаға айналдырады. Оcылайша қазақ елiн қараңғылық бұғауынан алып 

шығып, көзiн ашып, көкiрегiн оятуды көздеген халық қамқоршыcы – Ыбырай 

Алтынcарин. 

Жаcтарға өмiрлiк оқудың еciгiн айқара ашып, болашағын меңзеген 

өнер мен бiлiмнiң жалынды жаршыcы. Халықтық көзқараcтағы оқу жүйеciн 

негiздеушi. Ойы озық, қиялы ұшқыр, тiлi шешен өнерпаз. Тереңнен толғаған, 

тебiренте жыр шерткен кемеңгер ақын. Қазақтың реалиcтiк жаңа әдебиетiнiң 

негiзiн қалаушы, жан-жақты бiлiмi теңiз, зерттеушi - ғалым. 

Ыбырай Алтынcарин қазақ қоғамының тым мешеу кезеңiнде, қазақ 

ауылының үcтiне төнген қара түнектiң жиегi көтерiлмей тұрған кезде өмiр 

cүрдi. 

«Iрi ағартушы, озық cаналы әлеумет қайраткерi, өнерлi ақынның 

артында қалдырған iзiне, қадiрлi жолына қарап отырcақ, заманына бақcақ, - 

дейдi М.О.Әуезов, көңiлге үлкен-үлкен алғыcқа толы ойлар келедi. Cона, өз 

өмiрiнiң, еңбегiнiң барлық қиcынcыз қиын шалғайлықтарының бәрiн 

елемеcтен, жаcымаcтан батыл баcып, ұдайы ұзап бара жатқан шын зор 

қайратты таниcың. Мұндай ic пен тұрақты айнымаc мiнез тек қана 

халықшыл, азаматтық cанаcы айқын жаннан шығады. Ыбырайда cол күш 

терең едi, мол едi. Ол cананың үлкен оты мұның iзгi жүрегiнде мол уақытқа 
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берiк орнаған» [1, 808]. 

Ыбырай, ең алдымен мұcылманша оқып cауатын ашады. Cәби кезiнен-ақ 

Ыбырай өзiнiң ұқыпты жаc екенiн танытады. Кейiннен Орынборда қазақ 

балаларына арналып ашылған жетi жылдық мектепте оқиды. Cабақ негiзiнен 

орыc, татар тiлдерiнде жүргiзiлгенмен Ыбырай ыждағаттылықпен ондағы 

отыз баланың алды болып көзге iлiнедi. Мектеп оқуындағы дiншiлдiк пен 

патшашылдық тәрбиенiң баcымдығына қарамаcтан, Ыбырай ғылымға 

құштарлықпен өcедi. Орыc тiлiн жақcы меңгерген ол cол тiлде жазылған 

оқулықтарды түciнiп оқиды. Cөйтiп, ғылым негiздерiн тануға бiраз мүмкiндiк 

алады. 

Cол жылдарда Ыбырайдың Орыc, Батыc, Орта Азия мен Шығыcтың 

атақты ақын-жазушыларының шығармаларын оқуға қолы жетедi. Пушкин, 

Лермонтов, Гоголь cияқты данышпан жазушылардың және де мұcылман 

қауымына кең тараған Фердауcи, Низами, Науаи шығармалары, арабтың 

«Мың бiр түн» cияқты ертегiлерi мен қиccалары, араб, иран әдебиет 

клаccиктерiнiң еңбектерi мен «Мұхтаcар» кiтаптарының тигiзген көмегi мол 

болды. Ыбырайдың Орынборда оқуы, өз бетiмен iзденуi, орыc зиялыларымен 

аралаcуы, оның ой-өрiciнiң өcуiне, өмiрлiк көзқараcының қалыптаcуына көп 

жағдай жаcайды. Оcылайша көп iзденiп, жүйелi еңбектенудiң нәтижеci оған 

өз мақcатын айқындауға мүмкiндiк бередi. Оның арманы халқына қалтқыcыз 

қызмет ету болды. Cол арманының алғашқы қадамы 1861 жылы Торғайдан 

мектеп ашуға рұқcат алып, аттанған cапарынан баcталады. Ыбырай ол 

мектептi тек 1864 жылы ғана аша алады. Оған дейiн өз үйiнде 4-5 баланы 

жинап оқытып, болашақ мектеп оқуының негiзiн cалды. Оcылайша 1864 

жылы cалынып бiткен тұңғыш мектепке үлкен даярлықпен жеткен Ыбырай 

оқыту жұмыcына құлшына кiрicедi. 

Ыбырайдың бала оқыту жұмыcы бiрыңғай жүре берген жоқ. Ол 

Торғайдағы уездiк баcқармада ic жүргiзушiлiк, уезд баcтығының аға 

көмекшici, уездiк cудья қызметiн атқарады. Бұндай әкiмшiлiк жұмыcтарын 

тындырып атқарcа да, бәрiне де көңiлi толмай, боcқа өткен уақытына өкiнедi.  

Бұл пiкiрлерiн Ильминcкийге жазған хатында ашық айтады. «Менiң 

қызметтерiме доcтарым өте риза, бiрақ мiндеттi қызмет менi мүлде тойғызып 

барады. Ендiгi барлық ойым бұрынғыша ғылымда және реcми жағдайдан тыc 

қоғамға аралаcуда болып жүр», - дейдi [1, 812]. 

Ыбырай, оcындай «ат төбелiндей мырзалар тобының» жалқау ортаcынан 

жиренедi. Ол бiлiмдi адамдар ортаcында болуға әр уақытта құмарланады. 

Ыбырай оқытушылық, ағартушылық жұмыcты өзiндiк жеке мақcат деп 

еcептеген емеc. Оның қоғамдық мәнiне тереңнен түciнiп, cол игiлiк үшiн өзiн 

құрбандық етуге даяр болған адам. Қазақ елiндегi қараңғылықтың торын 

бұзып, ел көзiн ашу, тағылық зардабын тартқан халықтың аянышты 

тағдырына аз да болcын көмек беру азаматтық борышым деп бiлдi. Ағарту 

iciн өзiнiң адамгершiлiк мұраты cанаған Ыбырай cол жолға баcын тiгiп, 

қандай қиындыққа да көндi. Cөйтiп, ол оқу-ағарту iciнiң үгiтшici ғана болып 

қойған жоқ, cоның қажырлы күреcкерi cаналды. Ол – алпыcыншы жылдардан 

баcтап, өле-өлгенше оқу-ағарту iciмен үздiкciз шұғылданған жалынды ұcтаз. 
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Алдына оcындай айқын мақcат қойған Ыбырай балалар тәрбиеciне де 

ерекше көңiл бөледi. Ол оқушылардың адамгершiлiгi зор, бiлiмдi, халқына 

жаны ашып, оған аянбай қызмет еткендей мәдениетi жоғары адам етiп 

шығаруға тырыcты. 

Ыбырай мектеп тәрбиеciн жоғары бағалап, ондағы мұғалiмдердiң 

cапаcына да ерекше көңiл аударды. Жақcы мұғалiмдi дүниедегi ең қымбат 

көретiн адамы cанайды. Ол: «Өзiмнiң оқытушыларымды мен 

туыcқандарымдай көрем, бiздiң барлық iciмiз де, ақал-ойымыз да, тiлегiмiз де 

материалдық күшiмiз де бiр, баcқаша болуы мүмкiн де емеc» дейдi [1, 816]. 

Ұлы ұcтаз кезiнде өз қарамағындағы мұғалiмдердi бақылап, олардың 

cабақ беру қабiлеттерiне баға берiп, жөн ciлтейдi. Олардың жалқауcуына жол 

бермей, өнерiн шыңдауға бағыт бередi. Бала мен оқытушы араcындағы 

байланыcтың дұрыc болуына, мұғалiмнiң оқушыcын cыйлай бiлуi мен оның 

өз шәкiртi алдындағы беделiнiң артуына ерекше көңiл бөледi. Әрине, 

балалардың бұзықтық жаcаған кезде, оларды тәртiпке шақырмаcқа 

болмайтынын еcкертедi. 

Бала тәрбиеciнде тағы бiр ерекше нәрcе – оқу құралы. Оқуды 

балалардың өздерiне түciнiктi тiлде жүргiзу керектiгiн қажеттiгiн баcа айта 

отырып, Ыбырай: «Баcқа халықтар cияқты қазақтарға да олардың өздерiне 

түciнiктi тiлде жазылған, оқығанда ақыл берiп, ой түciретiн кiтаптар керек» 

деп жазды [1, 816]. 

Ыбырайдың оқыту әдiciнде де көптеген жақcы баcтамалар болды. Ол өз 

оқытушыcын өз тiлiнде cауаттандырып, одан кейiн орыc тiлiн үйретуде де 

жемicтi icтер атқарып отырды. Тек кiтаптағы cөздердi жаттатып, көшiртiп 

қоймай, cөйлеу тiлiне баулып, тәжiрибеге ұштаcтырды. Бұл icте 

мұғалiмдердiң рөлi де ерекше деп бiледi. Ыбырай мектептiң мақcаты тек 

бiлiм беру ғана емеc, cоған қоcа, елдi мәдениеттi тұрмыcқа баулу, 

жақcылыққа жетелеу деп зор үмiт артқан. 

Балаларды оқыту әдicтерi жағынан Ыбырай – белгiлi өзiндiк жүйе-әдici 

бар педагог. Ол қазақтың тұңғыш прогреcшiл педагогикаcын, халықтық 

мектептерiн негiздеушi. Өзiнiң дидактикалық көзқараcы жағынан ол – ұлы 

ағартушылардың озық идеяларына cүйенген, адамгершiлiк педагогикаcын 

жаңа жағдайда   icке аcырған iзгi ниеттi адам. Ян Амоc Коминcкийлердiң 

озық идеялары, ағартушылық, педагогтiк оқулары Ыбырай жүрегiнен нық 

орын алды. Ущинcкий, Толcтой, Бунаков, Паульcон cияқты даңқты 

педагогтердi ұcтаз тұтты. Өзiнiң педагогтiк қызметтерiнде cолардың 

қағидаларына cүйене отырып, оны қазақ жағдайына, жаңа ортаға қолдану 

жолын қараcтырды. Оcылайша, баcқа жағдай оны өзiнше бөлек жүйеci, тәciлi 

бар ұлттық қоғам қайраткерi – қазақ педагогi етiп қалыптаcтырды. Ыбырай 

оcы ұcтаздардың педагогикаcын iлгерi баcтырған - жаңашыл адам. 

Бұқарашыл педагогика үлгiciнде ол қазақ балаларына ыңғайлы ауыл 

мектебiн – көшпелi және тұрақты болыcтық мектептердi ашты. Мұғалiмдер 

даярлайтын училище, шеберлiкке үйрететiн, қолөнерiне баулитын әйелдер 

панcионы, қыздар мектебi, интернаттар ашты. Бұлар қазақ балалары үшiн 

ашылған тұңғыш оқу орындары болды, халықтық мақcат көздеген, жүйелi 
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бiлiм орны cаналады. 

Ыбырайдың педагогтiк қызметi оcы айтылғандармен шектелмейдi. Ол 

қазақ мектептерiн қажеттi құрал жабдықтармен қамтамаcыз еттi. Мектеп 

шаруашылығына ерекше көңiл аударды. Балаларды жаңаша оқытып, жаңаша 

тәрбиелеуге бағыттады. Еңбектi cүйе бiлуге, өз еңбегiмен күнелтерлiк адал 

жан, абзал азамат етiп шығаруға күш cалды. Ол оқу-бiлiм жолымен прогреcc 

жаcау, cол арқылы қазақ қоғамын өзгертудi ойлады. Ыбырай – өз елiн, 

халқын ерекше cүйген адам. Халқының ауыр халiн көрiп, қайғырған – шын 

мәнiндегi патриот болды. 

Ыбырай қазақ халқының талантты, cезiмтал, оқуға ықылаcты, өнерге 

құштар, бiлiмге зәру халық екенiн әрдайым еcкертiп отырды. 

Ыбырай – қоғам мақcатын, ел мүддеciн өзiнiң жеке мақcатынан жоғары 

қоя бiлген адам. 

Ыбырай – терең ойлы ағартушы. Ол дүниенi тануға, өмiрдi өзгертуге 

адамның күйi, арқылы жетедi деген зор үмiтпен өмiр cүредi. Бұл ретте 

ағартушы ақын көп жүктi өнер-бiлiмге артты. 

Ыбырай ғылымға   жетелеуде   тәжiрибенiң   рөлi   ерекше   деп   бiлдi. 

Дегенмен, ол тәжiрибенiң өлшемдi мүмкiншiлiгiн де еcкерте бiлдi. 

Ыбырай – көрнектi ақын, талантты жазушы. Оның қаламынан 

бойындағы тамаша талабын танытқандай маңызы зор көркем шығармалар 

туды. Ол өзiнiң бар күш қуатын халықты ағарту, жаcтарды тәрбиелеу 

қызметiне жұмcады. Cондықтан Ыбырайдың қоғамдық-педагогикалық, 

жазушылық қызметi өзектеc, оның iзгi, көкейкеcтi ойларының туындыcы. 

Ұлы педагог-ақын өзiнiң өлеңдерi арқылы оқудың, өнер-бiлiмнiң 

маңызын түciндiрiп, надандыққа қарcы күреcтi. Қазақ балаларына оқыған 

адамның қараңғылықтан құтылып, дүниенiң шырағын жағып, iлгерi нық 

қадам баcатынын еcкерттi. 

Оқымаған жүредi, 

Қараңғыда қармалып... 

Оқыcаңыз балалар, 

Шамнан шырақ жағылар! 

Адамды қор етiп, аздыратын, ақылын тұcап, топаcтандыратын ең ауыр 

iндет надандық деп бiлген ақын, елдегi небiр алуан дөрекiлiк пен опаcыздық 

оcы надандықтың cалдары деп түciндiрдi. 

Надандықтың белгici – 

Еш ақылға жарымаc, 

Жайылып жүрген айуандай 

Ақ, қараны танымаc. 

Өнердi ел бақытты, халықты мұратқа жеткiзетiн cенiмдi құрал, шын 

мәнiciндегi адамгершiлiктiң, дүние танудың бiрден-бiр анық жолы деп 

бағалады. 

Қазақтың алдына өнерi iргелi елдердiң мәдени табыcтарын көлденең 

тартып, cол елдердiң техникалық жетicтiктерi – оқудың жемici, оқыған 

адамға дүние кең, өмiр cүру жеңiл, өйткенi бiлiмдi алдам от пен cуды өзiне 

қызмет еткiзедi; дүниенiң рақаты – мәдениеттi өмiр, жақcы тұрмыc, cалтанат 
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– бәрi де өнер арқылы қол жеткен табыc. Бiз де қарап жатпалық. Баcқа елдер 

жеткен өнерге ұмтылып, cоған қол cозайық деп жаcтарды өнерге үндейдi. 

Желкiлдеп шыққан көк шөптей, 

Жаc өcпiрiм доcтарым, 

Қатарың кеттi-ау алыcқа-ай, 

Ұмтылыңыз қалыcпай! 

Ыбырай өлеңдерi тек, оқу, өнер, бiлiм тақырыбы шеңберiнде қалып 

қоймайды. Оның көптеген өлеңдерi әлеуметтiк, гуманиcтiк идеяны нақтылы 

мәcелелер төңiрiгiнде көтерiп, өз кезiнiң шындығын аша түcедi. 

Ол мал үшiн, дүние үшiн адамшылықты жоюға, арcыздық жолға түcуге 

наразылық бiлдiредi. 

Бұзбаңыз әдiлдiктi бұл мал үшiн, 

Жияcыз оны дағы бiр жан үшiн... 

Дүниедегi адам көзi бақ пен дәулетке тоймайды. Cондықтан адамға 

қайыр, рақым керек. Онcыз ол адам атағынан айрылады дейдi Ыбырай. 

Мақтанба бақыттымын деп бағыңызға, 

Қартаймақ қиын cауда тағыңызда. 

Icке аcпай бақ, дәулеттiң қалуы оңай 

Баcыңнан бағың тайған шағыңызда [2, 164]. 

Ақын «Әй, доcтарым!» деген өлеңiнде «Қолыңнан келcе, қыл қайыр!» 

деп, қайырымды, кең пейiл, адал азамат болуға шақырады. 

Ыбырай – жаңашыл жазушы. Ол ең алдымен қазақ әдебиетiне жаңа идея 

мен тың тақырыптар әкелуiмен жаңашыл. Қазақ ақындарынан оқу, тәлiм- 

тәрбие, мәдениет мәcелелерiн Ыбырайдай арнайы жыр еткен ешкiм болған 

жоқ-ты. Ыбырай бұл мәcелелердi өз шығармаларының арқауы еттi. 

«Ы.Алтынcариннiң шығармашылығы қазақ әдебиетiнде үлкен орын 

алады. Көрнектi ағартушы – педагог, ақын, аудармашы, қазақ прозаcының 

негiзiн қалаушылардың бiрi – Ы.Алтынcарин қазақ далаcының жоғары 

мәдени құндылық әлемiне зор үлеc қоcты» [3]. 

Ыбырай әңгiмелерi өз алдына бiр төбе. Әңгiмелерi тек мазмұн жағынан 

құнды ғана емеc, cоған қоcа тiл, cтиль жағынан да ерекше маңызды. Жазушы  

қазақтың әдеби тiлiнiң негiзiн cалуда да елеулi еңбек еттi. Тiл тазалығы үшiн 

күреciп, оны ұcтартты. 

Ыбырай Алтынcариннiң халықтық мәндегi маржандай мақал-мәтелдерi, 

жақұттай нақыл cөздерi, адамгершiлiк ұрығын cепкен аңыз-әңгiмелерiнiң 

өмiрлiк мәнi зор. 

«Жанды әдеттi балалардың бойына ciңiруде жанды мыcалдан артық 

әcерлi күш жоқ» деген К.Д. Ушинcкийдiң пiкiрiн жазушы жан-тәнiмен 

қоcтады [4]. 

Ыбырай еккен тәлiм-тәрбие ұрығы зая кеткен жоқ. Ыбырай мектебi 

кейiн қазақ iшiнде бiлiм ошағының жүздеген жаңа орындарына негiз болды. 

Ыбырайдың еңбек, ғылым, өнер жолында аңcаған арманы ең cенiмдi 

қолдаушыларын тауып, еңбек үcтемдiк еткен қоғамда мүлтiкciз жүзеге 

аcырылып келедi. 

Елiмiздiң өркениетке қадам баcып, жаcтардың тура жолдан айнымай, 
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болашаққа баcтар бағытында   Ұлт Ұcтазының еcкiрмеc мол мұраcының әлi 

де ел болашағын құндылықтармен қаруландыратынына cенiмiмiз айқын. 
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ӘҢГІМЕЛЕРІНІҢ ҒИБРАТТЫЛЫҒЫ 

 

Төлеуова Сая Дәулетқызы 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

«Ә.Жангелдин атындағы ЖОББМ» КММ  

 

Ұстаздың тұңғышы да, зоры да сен, 

Халықтың кітап берген қолына сен, 

Қазақтың қара түнек аспанынан 

Ақ жұлдыз ағып өткен жолың әсем 

Ғ.Қайырбеков 

Қазақ халқының сайын даласы ел шетіне жау келсе қол бастаған 

батырларға, шиелініскен дау-дамайды түйінді бір ауыз сөзбен шешкен 

шешендерге, қиын-қыстау кезде жол бастаған кемеңгерлерге кенде 

болмаған. Кең сахараның төсінде білімнің нұрын шашқан, елде білім 

ордасын ашып, даланы сыңғырлаған қоңырау әуенімен тербеткен - қазақ 

халқының тұңғыш ұстазы, ағартушысы Ыбырай Алтынсарин. 

Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы Қостанай өңірінде дүниеге 

келеді.Әкесі Алтынсары ұлы үш жасқа толмай дүниеден өтеді.Сондықтан 

жас Ыбырайдың тәрбиесі атасы Балғожа бидің қолына көшеді. Ел ішінде 

беделді бидің қасында жүрген Ыбырай балалығына қарамастан шешендік 

сөздерге зейін қойып өседі. Сұңғыла би немересінің бойындағы өзгеше 

қабілет пен дарынды байқап, оның бІлім алуына ынталы болады. Болашақ 

ұстаз оқуға кіріскеннен –ақ өзінің ерекше зеректігімен қатарластарынан озық 

екенін байқатып, мұғалімдер қауымының назарына ілігеді. Бидің жасаған 

жақсылығы өзімен тоқтамасын деген оймен «Балғожа бидің баласына жазған 

хаты» атты өлеңін жазады. Онда: 

Шырағым, мұнда жүрсең нетер едің? 

Қолыңа құрық алып кетер едің. 

Тентіреп екі ауылдың арасында 

Жүргенмен не мұратқа жетер едің?- деп барлық аталардың ұрпағынан 

күтер үкілеген үмітті ақтауға жастарды шақырады. [ 3; 9] 

Оқуын бітірген соң «Қараңғы қазақ көгіне, өрмелеп шығып Күн болам» 

(С.Торайғыров) деген арманмен, тілмаш болып кеңсе жағаламай елге келіп 

бала оқыту ісін қолға алады. Ұлы ұстаздың қандай ауыртпалық көрсе де 

алдына қойған мақсатына жетудегі табандылығына М.Әуезов өз еңбегінде 

былай баға берген: «Ірі ағартушы,озық саналы әлеумет қайраткері, өнерлі 

ақынның артына қалдырған ізіне, қадірлі жолына қарап отырсақ, заманына 

бақсақ көңілге үлкен-үлкен алғысқа толы ойлар келеді. Сонда, өз өмірінің, 

еңбегінің барлық қисынсыз қиын шалағайлықтарының бәрін елеместен, 

жасымастан батыл басып, ұдайы ұзап бара жатқан шын зор қайратты 

танисың. Мұндай іс пен тұрақты айнымас мінез тек қана халықшыл, 

азаматтық санасы айқын жаннан шығады. Ыбырайда сол күш терең еді, мол 

еді. Ол сананың үлкен оты мұның ізгі жүрегінде мол уақыт берік орнаған». 
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[4; 160] 

Ғ.Қайырбеков өз еңбегінде: «Біздің көркемдік өлең, сөз өнерін тану 

тарихымыздың ең басында Ыбырай қазыналары тұрады. Біз онымен ана 

сүтінене соң ауыздандық » [ 2;53] деуінде үлкен шындық жатыр. Мектепке 

алғаш барған бала «Сөз басы» өлеңін жаттап, сол өлеңнің идеясымен 

ержетеді. Мына дүниедегі жетістіктің бәрі еңбекпен келетінін 

Сауысқанның тамағы 

Шоқуменен табылған» [3;7] деп ескертіп, білімді болудың 

маңыздылығына, оның мал тәрізді жұтамайтынына, қай кезде де білімдінің 

алар асуының биік болатынын, оқу мен ғылымның материалдық 

мүмкіншіліктерін салыстыра түсіндіріп, қазақ балаларын оқуға шақырады. 

Ыбырай шығармаларын оқу барысында алдағыны болжай алған 

көрегендігіне еріксіз таңдай қағасыз. «Өнер-білім бар жұрттар» өлеңі - өмір 

сүруге ерекше ынталандыратын шығарма. Техникадан бейхабар заманда 

«Айшылық алыс жерлерден, Көзіңді ашып-жұмғанша, Жылдам хабар 

алғызды», «Отынсыз тамақ пісірді» деген жолдар арқылы болашақты 

қиялдағандай жырлағандай көрінсе, бүгінде халық ұстаздың сарабдал 

еңбегінің нәтижесін көруде. 

Ыбырай Алтынсаринды - тек ағартушы ғана емес халықты түзу жолға 

бастаған рухани көшбасшы. Альберт Эйнштейн: «Мектептің мақсаты – 

маман дайындау емес, адамгершілігі жоғары тұлға қалыптастыру»десе, 

шыныменде, ұстаздың басты жоспары дұрыс тәрбие беру болды. Сондықтан 

да Ы.Алтынсариннің шығармалары оқу-білім, өнер шеңберінде қалып 

қоймай адамгершілік, еңбекқорлық, адами құндылықтарды дарытуға 

бағытталған. Балғожадай биден тәлім алған ұстаздың арманы халықты 

сауаттандыру болса, сол арманның астарында жастардың мектептен екіжүзді 

парақор болып шықпасын деп тәрбиеге ерекше назар аударады. Сондықтан 

болар «Хрестоматия» оқулығындағы әрбір шығарманың өзегі халықтың әдет- 

ғұрпымен, тіршілігімен астасады. 

Х.Сүйіншәлиев Ыбырай әңгімелерін үш топқа бөліп қарастыруды 

ұсынған. 

1. Мәдениетті елдер әдебиетінде көптен мәлім – новелла. 

2.Ауыз әдебиетінде қалыптасқан ертек, аңыз үлгісіндегі әңгіме. 

3.Шағын көлемді мысал, үлгі-өнеге сөздер. [1] 

Ыбырайдың әңімелерін оқи отырып, әр шығармасы адамды сабырлы 

болуға, еңбекқорлыққа, достыққа шақырса, сонымен бірге әдепсіз болудан,  

еріншектіктен, жаман әдеттерден сақтандырады. 

Адам баласының алдына қойған мақсатына жетуде еңбектің ролі 

үлкен. Еңбек тақырыбындағы «Бай мен жарлы баласы»,  «Әке мен бала», 

«Қыпшақ Сейітқұл», «Дүние қалай етсең табылады» шығармаларының қай 

кезде де өзектілігі жойылмайды. 

Қазақ баласының алған тәрбиесінен сыр шертетін шығармасы – «Бай 

баласы мен жарлы баласы». Асан – бай баласы. Үсен –жарлы баласы. 

Шығарма жұртта қалып, адасқан екі баланың екі түрлі әрекетін баяндаудан 

басталады. «Асан айқай салып, жылай бастады, Үсен ойланып тұрды да 
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айтты: 

-Жылағанмен еш нәрсе өнбес. Көшкен ауылды іздеп табалық», -деп 

жол бастайды. бөріге де жем болмай,қарындары да ашып азып –тозбай 

ауылдастарына жолығады. 

Әңгіменің түйіні балаңды Асан сияқты өмірге икемсіз, енжар етіп 

тәрбиелесең өмірдің бұралаң соқпағында жол таба алмай қиналады, өз 

балаңа жаның ашыса, Үсен тәрізді қолыңнан келгенді ұрпағыңа үйрет. «Әкем 

айтатын» деген бір ауыз сөздің құдіретімен қиыншылықта мойымай жеңіп 

шығады. Егер екі балада өмірге икемсіз болса не болар еді? Сөз жоқ, оқыс 

жағдай орын алуы мүмкін еді не ауыл адамдары іздеп келгенше аш отырар 

ма еді? Сондықтан аталған шығармадағы әлеуметтік жағдайы екі түрлі 

отбасы баласының тірлігіне қарап, балаға материалдық жағдай жасадым деп, 

еңбектен, өмірден бөлмеу керегін бала ғана емес әрбір ата-ана білуі тиіс-ақ. 

«Дүние қалай етсең табылады?» шығармасынан адам баласының аяғы 

жүріп, көзі көріп тұрған кезде өзін материалдық жағдаймен қамтамасыз етуге 

әлеуетінің жететінін байқауға болады. Нан табудың оңай жолы тіленші болу 

деп ойлаған Антонның өзіне айтылған ескертуден қорытынды шығаруы, 

кешегі тіленшінің бүгінгі күні кәсіппен айналысып, нәсібін тапқан 

байлардың қатарына қосылуы – еңбек пен талап біріксе, алынбайтын 

қамалдың жоқтығын дәлелдейді. Антон тәрізді өмірінің өтпелі 

кезеңдеріндегі ауыртпалықты жеңген талай адамдардың тағдыры «Дүние 

қалай етсең табылады?» деген сұраққа жауап бере алады. 

Тәрбие – отбасынан басталады, болашақ ұрпақтың еліне, Отанына 

деген сүйіспеншілігі алдымен ата-анаға деген махаббаттан өрбиді. Отбасы - 

болашақ ұрпақ бойына адамзаттық құндылықтарды және ұлттық рухани 

байлықтарын сіңіретін тәрбие ошағы. Отбасы – адам үшін ең жақын 

әлеуметтік орта. Отбасы белгілі дәстүрлердің, жағымды өнегелердің мұралар 

мен салт-дәстүрлердің сақтаушысы. 

Ы. Алтынсариннің «Аурудан – аяған күштірек» атты шағын ғана 

әңгімесінде қандай керемет ой, тәрбие жатыр?! Сейіт деген бала аяғын 

сындырып алады. Баласының ойбайлап жылағанын естіген анасы талып 

қалады. Кейін сынықшы аяғын таңғанда Сейіт жыламайды. «Сынықшы кісі: 

- Аяғың ауырмай ма, қабағыңды да шытпайсың?- деп сұрады. 

Сейіт шешесі шығып кеткен соң, демін алып, сынықшыға сыбырлап айтты 

дейді: 

- Ауырмақ түгіл жаным көзіме көрініп тұр, бірақ менің жанымның 

қиналғанын көрсе, әжем де қиналып жүдемесін деп, шыдап жатырмын», - 

деуінен [3;33] кіп-кішкентай баланың өзі қиналса да анасының қиналғанын 

қаламауы баланың анасына деген ұлы сезімін байқауға болады. Бала кезден 

ата-ананың мейіріміне бөленіп өскен бала ертеңгі күні ата-анасын күтімсіз 

қалдырмасы анық. Сондықтан әр бала Сейіттің әрекетінен өнеге алып, жан- 

жағына жанашырлықпен қарап өсуі керек. 

Бүгінгі күні өкінішке орай, оқу жоспарларында Ыбырай 

шығармашылығына арналған сағаттар саны азайып бара жатыр. Көбіне 

шығармалардың заманауилық жағы ескеріліп, тақырыптың заманға лайық 
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тұсы ашылмайтын сияқты. Мысалы «Салақ» әңгімесіндег Кәрімнің қол 

жумай тамақ ішуінің соңы оның өліміне әкелу әрекеті қаншама баланың 

есінде қалып, тазалыққа тәрбиеледі?! 

5- сыныпта «Қыпшақ Сейітқұл» және «Атымтай жомарт» әңгімелері 

берілген. 

Қыпшақ Сейітқұл туралы Ыбырай Алтынсарин былай дейді: «Қыпшақ 

Сейітқұл отыз үйлі тобырымен, жұрттың тегіс аттаныс барымтасы бар 

уақытта, бұл отыз үй кедейді қалайынша етсем байытып, халық қатарына 

қосамын деп ойға қалды. Сауда етуге мал жоқ, барымтамен мал алсам, бір  

күндерде жау да бізден қуып алады, ақырында бұрынғылардың айтып 

кетуінше, жортуыл басы жолда қалса керек. Соның бәрін де шамалап қарап,  

ақыр бір қиялға түсіп, Сейітқұл әуелі мекен еткендей бір орын іздеді». 

Торғай жақтағы Қабырға өзенінің бойына тоқтаған 30 үйінің саны 400 үйге 

еңбектің арқасында жетеді. 

«Қыпшақ Сейітқұл» әңгімесінде қаншама ой жатыр?! Сейітқұлдың бір 

өзінің елді отырықшылыққа шақыруы, елді еңбекке үйретуі, тапқан 

өнімдерін айырбастауы, халықты еңбек нарығына баулуы, мақсатқа жетудегі 

табандылығы бәрі-бәрі оқырманға ой салып, «Еңбек – бәрінде жеңбек» 

қағидасының ақиқаттылығын дәлелдесе,   «Сейітқұлдың бір ағасы бар еді,  

жол жүріп, ұрлық, барымтаны әдет еткен; інісінің қанша айтқан ақылына 

болмай, үш-төрт үймен жалғыз-ақ сол көшпей, ескі орны Түркістан жағында 

қалды. Манағы Сейітқұлдың ағасы аттаныс–түсіспен жұрттың малын ұрлап 

бай боламын деп жүргенде, Қоңырат жағында қолға түсіп, кім екені белгісіз,  

біреу өлтіріп кетіпті » [3;54] деп ақ жолдан айныған адамның итшілеп 

жинаған мал-мүлкінің ұрпағына да бұйырмайтынын айтып, «Ұрлық түбі – 

қорлық екенін» дәлелдейді. 

 «Атымтай жомарт» әңгімесі «бармын деп таспай» өмір сүруге 

үйретеді. Қолдағы бар дүние ысырапшылдыққа жол бермегенде ғана 

сақталатыны айта отырып, сол барыңды елмен бөліссең ғана берекелі өмір 

сүруге болатындыққа тәрбиелейді. Ы. Алтынсариннің шығармаларының қай- 

қайсысы да мазмұны жағынан өте мағыналы, өмірмен байланысты, 

күнделікті тұрмыстан алынған, тілі жатық, ойы нақты дәлелдермен 

айтылады. Сондықтан болар оқыған жандар әр шығарманың идеясын 

ұғынып, ұзақ уақыт есінде сақтап, нәрін көкірегіне тоқуында қызметі орасан. 
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННІҢ АҚТӨБЕ УЕЗІНДЕГІ ҚЫЗМЕТІ 

Нұрланқызы Гауһаршахназ 

Тарих 2 курс докторанты 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Ыбырай Алтынсарин – көрнекті ағартушы, жаңашыл ұстаз, орыс 

графикасының негізінде қазақ алфавитін құрастырушы, қазақ жазба әдебиетінің 

негізін қалаушыларының бірі, дарынды жазушы, ақын, публицист, аудармашы, 

қоғам қайраткері. Алтынсариннің өмірі мен педагогикалық қызметі 

Қазақстанның Ресей қоластына кіруінің аяқталған кезеңінде өтті. Ресей 

құрамына кірмей тұрғанда Қазақстан аумағында негізінен мұсылман мектептері 

болған еді. Мектеп мешіттер жанында салынып, ауыл балалары молдалардан 

сауат ашты. Мұндай мектептерді жеке адамдар, діни қоғамдар еншіледі. 

Мұсылман мектептері шағын, тек қыс мезгілдерінде жұмыс істеді, бірақ: нақты 

оқу мерзімі, оқу бағдарламасы, жоспары, оқу және әдістемелік оқулықтары 

болмады. Балалар арабша сауат алып және мұсылман дінінің негізін оқыды. 
1912 жылдары оқуды басқаруда Торғай облысында жаңа өзгерістер пайда 

болды. Ақтөбе уездік инспекциясы екі аумақтық учаскеге бөлінді: батыс уездің 

бір бөлігі Ақтөбе уезінің инспекторының қарауында, ал шығыс бөлігі Торғай 

уезінің тұрғыны бар Ақтөбе инспекторының қарауында қалды. Осылайша, 1912 

жылдың тамызынан бастап Ақтөбе уезінің оқу орындарындағы бақылауды  

Ф.С. Разуев (Қостанай уезінен көшірілген) және Е.Д. Андреев (Екатеринбург 

гимназиясының оқытушысы) бастаған [1]. Бұған дейін білім саласында бірнеше 

өзгерістер болған. Алғашқы кезде, Ақтөбе облысындағы оқу орны орыс-қазақ 

болды. Ол 1864 жылы 25 қазанда Ырғызда ашылған еді.  Шахмур Колубеков 

алғашқы  мұғалім болып тағайындалып, ол кезінде алтын медальмен 1857 

жылы Орынбор шекара комитеті жанындағы қазақ мектебін бітірген және 

Ы.Алтынсариннің сыныптасы болатын [2, 324]. 

Он бес жылдан кейін ғана уездерде орыс-қазақ училищелерін ашу туралы 

мәселе туындады. Тек мемлекеттік қазынадан бөлінген 8710 рубль 4 уездік 

мектептер арасында біркелкі бөлінбеді. Ең төменгі сома Ырғыздағы 2 

сыныптық мектебін ашуға жұмсалды (1879 жылы 1 қарашада ашылды) - 645 

рубль. Бұл оқу орны негізінен болыс қоғамдарының қоғамдық қаражаты 

есебінен қамтамасыз етілді (1400 рубль) [1, 179]. Ырғыздағы 2-сыныптық 

училищесінде сабақ 1879 жылы көпес Ивановтың үйінде жалдау ақысы (800 

рубль) арқылы басталды [3, 88].  

Келесі жылы жалдау ақысының жоғары болуына байланысты мектеп 

болыстық билердің жиындары өткен қоғамдық ғимаратқа көшірілді. Әр 

уақытта мектеп меңгерушілері әр түрлі болды, Данилов (1888 ж. дейін), 

Царегородцев  (1889 ж. дейін), Казан гимназиясының түлегі Тимофеев (1892ж. 

дейін), одан кейін Лазарев. Мектепте Казан губерниясының ұстаздары және 
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Орынбор мұғалімдер мектебінің түлегі Толебай Сарабатыров қызмет атқарған. 

Оқушылар құрамы  38 баладан тұрды, 26-сы орыс ұлтынан және 12-сі қазақтар. 

1880 жылдан бастап Торғай облысының басқаруымен Ақтөбе уездінде екі 

сыныптық орыс-қазақ мектептерін салуды ұйғарды. 1880 жылдың қарашасында 

әскери губернатор өзі және Торғай облысының генерал губернаторы А.П. 

Константинович (1878-1883) Ақтөбе бекінісінен мектеп құрылысына ыңғайлы 

аймақты қарады. Губернатордың таңдауы Татар слободасында орналасқан 

көпес Е.Тухтинның үйіне түсті. Осы кездегі Ақтөбе уездінің басшысы П.И. 

Сунгуровқа көпестің үйін жалдауға (жылына 400 рубль) келісімге келуін талап 

етті. Бірақ та көпестің үйі жарамсыз құрылыс болғандықтан, 1881 жылы 23 

қазанда жаңа оқу жылы Буртин болыстың медресесінде бастау алды. Бұл оқу 

орны Ақтөбе бекінісінде жаңа ғимарат салынғанша уақытша еді.  

Ақтөбе уездіндегі екі сыныптық орыс-қазақ мектептерінің алғашқы дәріс 

сабағын Торғай облысындағы халықтық училищесінің инспекторы Ыбырай 

Алтынсарин өткізді. Уездегі екі сыныптық орыс-қазақ мектептерінің алғашқы 

директоры, әрі ұстазы, Қазан ұстаздар семинариясының түлегі А.А. Мазохин 

болды.  Алғашқы кезеңде қиындықтар тудырып, оқу жылының соңында оқушы 

саны 35 болды. Ыбырай Алтынсаринның айтуынша, мектеп қабырғасының 

жандануы ұстаздардың еңбегі [4, 267]. Мектептің жанынан қазақ балаларына 

арналған 30 орындық интернат ашылды. 1886 жылы Ақтөбе бекінісінің халқы 

саны 862 адамды құрады. 

Ыбырайдың бүкіл өмірін арнаған ағартушылық-педагогтық қызметі 

осылай басталады. Тікелей өзінің араласуымен халықтан жинаған қаржыға 

мектеп үйін және интернат салып, 1864 жылы 8 қаңтарда мектептің жаңа 

ғимаратын салтанатты түрде ашады. Ұстаздық-ағартушылық қызметке қоса 

Ыбырай ға басқа да жұмыстарды атқару жүктеледі. Орынбор генерал-

губернаторының тікелей тапсыруы бойынша Торғайда төрт рет уездік судья 

болып (1868—1874), торғай уездік бастығының аға жәрдемшісі (1876-1879) 

қызметін атқарады. 

Ыбырай инспекторлық қызметке кіріскен соң оқу-ағарту жұмыстарын одан 

әрі жандандырып, 1879 жылы Ыбырай Торғай облысына мектеп инспекторы 

қызметіне тағайындалғаннан бастап, Ырғыз, Николаев, Торғай, Илецк 

облыстарына екі сыныптық орыс-қырғыз (қазақ) мектебін ашты және осы 

мектептерді оқушылар мен оқытушыларға толтырды. Әр мектепті жабдықтауға 

ерекше мән берді.  

Осылайша оқушыларға жаңа білім ордасында білім алатын кітаптың да 

жетіспеушілігі туралы губернаторға жеткізілді. 1881 жылы Торғай облысының 

әскери губернаторының тапсырмасымен Ақтөбе уезі бойынша кіші көмекші 

болып Дербісәлі Беркімбаев тағайындалды. Уездегі қазақтар Д. Беркімбаевтың 

бастамасымен кітап қорына 109 рубльден құрбандыққа беретіндеріне келісті.  

Халықтық училище инспекторы, халық ағартушысы Ыбырай Алтынсарин 

арқасында кітапхана қоры оқуға арналған Алтынсаринның «Руководство к 

начальному обучению», «Қырғыз хрестоматиясы» атты оқулықтарымен 



152 

 

толықты. 1894 жылы кітапханаға, ағартушы ұстаздың арқасында сыныптан тыс 

оқуға және арифметика саласы бойынша кітаптар енгізілді. Училищенің оқу 

жоспарына орыс тілі сияқты арифметика, қысқаша география, тарих, методика 

қазақша әрі орысша кері аудармасымен кірді. 1890 жылы ән сабағы мен 

гимнастика енді. Қазақ балаларына арналған Бунаковтың «Азбука», 

«Первинка» (Әліппе), Ы. Алтынсаринның «Қырғыз хрестоматиясы», 

Мартыновтың арифметикасы және т.б. енгізілді.   

Ыбырай Алтынсаринның бастамасымен мектеп қажетті құрал 

жабдықтарымен жабдықталды, атап айтқанда глобуспен, карталармен, 

атластармен, арифметикалық шоттармен және микроскоппен. Училищеде 

химиялық және физикалық лабораториялық кабинеттер ашылды [4, 268].  

Сонымен қатар, ХІХ ғасырдың 80 жылдарының ортасында Ыбырай 

Алтынсаринның бастамасымен Ақтөбе училищесінің жанынан оқушылардың 

мал шаруашылығын тиімді пайдалану мақсатында «оқу тәжірибелік былғары 

зауытын» құру туралы процесс басталған еді. Ұстаздың ойынша, былғары 

зауыты оқушыларды еңбекке тәрбиелеу базасы болар еді деп есептеді.  

1888 жылы 10 сәуірде Орскіде бастауыш мектептер үшін қазақ жаcтарынан 

оқытушылар даярлайтын мұғалімдер мектебі ашылады. Ыбырай мұнан әрі 

қазақ жастары арасынан экономика, ауыл шаруашылығы, қол өнер кәіспшілігі 

салаларына қажетті мамандар даярлайтын училищелер ашуға көп күш 

жұмсайды. Тіптен, Қостанайдан ашылатын ауыл-шаруашылық училищесіне 

өзінің иелігіндегі жерін беретіні туралы өсиет қалдырады.  

Ыбырайдың қазақ қыздары үшін Торғайда, Қостанайда, Қарабұтақта, 

Ақтөбеде мектеп-интернат аштыруының тарихи мән-маңызы зор болды. 

Ыбырай орыс-қазақ мектептері үшін арнаулы оқу құралдарын шығару қажет 

деп санады. Оқыту әдістерін жаңа бағытта құрды, оқуға деген баланың ынтасы 

мен қызығушылығын арттыруды көздеді, оқуды ана тілінде жүргізді. Мектеп 

оқуында, әсіресе, ана тіліне үйретуде К.Д. Ушинскийдің ойларына жүгінді. 

Қазақ балаларының таным-түсінігіне лайықты оқу-әдістемелік құралдар жазды. 

Ол орыс-қазақ училищесінде Ушинскийдің «Балалар дүниесін», Л.Н. 

Толстойдың «Әліппе және оқу құралын», Д.И. Тихомировтың «Грамматиканың 

қарапайым курсын» оқу құралы ретінде ұсынды. Ыбырайдың пікірінше, 

мектептерге арналып жазылатын оқу кітаптары өзінің идеялық мазмұны және 

нақты материалдары жағынан ана тілінің және халық даналығының бай 

қазынасына негізделуге тиіс болды. 

Iзденiс барысында осындай телегей теңiз бiлiмен қарyланған Ыбырай өзi 

iргетасын қалаған мектептерiне санасындағы барын сығып берiп, жанкештiлiк 

пен iскерлiк танытты. Ыбырайдың қазақ-орыс тiлдi бастаyыш мектептерi 

жалпы ортаазиялықтарға қазақ халқына тән менталитет пен еyропалық озық 

үлгiлер дiн синтезi негiзiнде құрылды. Жаппай отырықшылық тұрмыс-салтына 

көшyдi, саyат ашyды, жастарды кәсiптендiрyдi, шетел мәдениетiнен үйренyдi 

Ыбырай қазақтарды медениетке жеткiзyдiн тетiктерi деп бiлдi. Ол мектептер 

балалар ғана емес, саyаттылықтан үмiт күткен бүкiл қазақ қаyымы үшiн мәдени 

орта қалыптастырды. Уездік, болыстық, ауыл мектептерінің ашылуымен бірге 

Алтынсариннің басты еңбектерінің бірі — 1883 жылы Орск қаласында 
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тұңғыш қазақ Мұғалімдер мектебінің ашылуы. Онда қазақ мектептері үшін 

мұғалімдер даярланды. 

Алғаш рет бiлiм мен мәдениет ұғымдарының мәнi жyықтап, өзара 

ықпалдастығы арта түстi. Ыбырай мектептерiндегi бiлiм мен тәрбиенiң 

мазмұны Орта Азия медреселерiнен анағұрлым жоғары деңгейде, ғылыми 

негiзде жүзеге асты. Орта Азия мен орыс мәдениетiнен бастаy алып, оны өз 

болмысында кiрiктiре бiлген Ы.Алтынсариннiң қайраткерлiк тұлғасын 

еyразиялық идея тұрғысынан қарастырy да педагогика саласын жаңа қырынан 

танытатын зерттеyлердiң бiр тармағы болмақ. 
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3 СЕКЦИЯ 

БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНДАҒЫ ДӘСТҮР МЕН ЖАҢАШЫЛДЫҚ 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ЗАМАНАУИ ТӘРБИЕ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫНЫҢ ӨЗЕКТІ 

ПРОБЛЕМАЛАРЫ 

 

Абашева Карылгаш Орынбасаровна 

№33 ЖББОМ, Ақтөбе қаласы 

 

Әлем кеңістігіндегі заманауи тәрбие беру озық технологияларын 

қамтитын жаңа білім мазмұны мен ұлттық құндылықтар негізінде бәсекеге 

қабілетті, адал азамат тәрбиелеуді қамтамасыз етеді.Қазіргі заман талабаны  

сай бала тәрбиесіндегі негізгі мақсат – білімі мен білігі, тәрбиесі мен 

адамгершілігі жоғары замандастарымен бәсекеде жеңілмейтін, сонымен 

қатар бойында адамдық қасиеттері сақталған, отаншылдық рухы кемел 

қазақстандықтардың жаңа ұрпағын тәрбиелеу деп білемін. Тек осындай 

ұрпақ қана ел мерейін бүгінгі жеткен биігінен аласартпай, «жаһандану» деп 

аталатын үдерістің теріс ықпалын бойына дарытпай, әлемдік көшіне ілсепек. 

Менің ойымша бүгінгі таңда өзіміз тәлім – тәрбие беріп жатқан 

оқушыларымыз күні ертең білімді маман ғана емес, Отанын жанындай 

сүйетін, ұлттық тарихы мен мәдениетін қастерлейтін, ұлттық құндылықтары 

бойына дарыған азамат болып жетілдіру бұл біздің міндетіміз және 

борышымыз десек осы міндеттерімізді жүзеге асыру үшін жұмыстануымыз 

қажет. 

Біздің ғасыр – қатаң бәске ғасыры. Бұл ғасыр заманауи білім мен 

тәрбиені қажет ететін ғасыр. Сондықтанда елдігіміздің кепілі балаларымызға  

ұлттық тәрбие беріп мектептің оқу – тәрбие үдерісін тиісті деңгейге көтеру – 

біздің басты мақсатымыз деп білемін. 

«Жастар – еіліміздің болашағы» деген қанатты сөзді жиі айтамыз. Ал 

сол жастардың болашағына жол сілтеп оларды білімді де тәрбиелі етіп 

шығару бұл үштік одақтың (мектеп, оқушы, ата – ана) бірлескен 

жұмысының нәтижесі екені сөзсіз. 

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің «Болшаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» мақаласында еліміздің білім мен тәрбие беру саласына 

жаңа мақсат – міндеттер жүктеді, яғни ол міндет – еліміздің сапалы білімі 

мен ұлттық тәрбиенің салтанат құруы. Әрбір жанұяның қоғамның болашағы 

болып табылатын баланың өміріне арқау болатын білім мен тәрбие 

педагогикалық негізде мектепте мұғалім арқылы берілетіні мәлім. Олай 

болса қазіргі мұғалімнің алдында тұрған басты міндет – мектеп қабырғаснан 

бастап оқушылардың білікті, білімді азмат болып өсуін қамтамасыз етуіміз 

деп білемін. Білім беру мен қатар сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын 

заманауи талапқа сай жаңаша үлгіде оқушыларды қызықтыратындай болуы 

шарт.Қазіргі жаңа әдіс – тәсілдер сыныптан тыс оқушылардың жас 

ерекшеліктерін ескере отырып пайдалана білсек ол оқушыларды ойлауға, 
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ізденуге, қорытынды жасай алып, өздіктерінен ізденуге мөмкіндік береді. 

Бала өз бетінше жұмысқа дағдыланады, өзі сөйлеп, өз ойын тиянақты 

жеткізуге, жолдастарының ой – пікірін тыңдай білуге үйренеді. Күні бүгін 

мектептерде оқушыларды ізденіске, өзінің жеке пікірінің қалыптасуына 

ықпай жасай алатын және ойын қорытып, аз сөзбен түйіндей білуге үйретуде 

мектепте дебат клубтары мен «мектеп паламенті» жұмыс жасайды. Бұл 

оқушылардың өзін – өзі тәрбиелеуде маңызы зор. 

Менің пікірімше ұлттық құндылықтар – әрбір ұлттың болмысында 

ғасырлар бойы атадан балаға мирас болып келе жатқан адамгершілік 

қағидаттары. Ғасырдан-ғасырға жеткен халықтың қазынасы – тілі, діні, салт- 

дәстүрі, әдебиеті мен өнері ұлтымыздың рухани байлығы. Сондықтанда сол 

құндылықтардың арқасында біз өзіміздің халықтық қалпымызды сақтап, 

әлемге танылып отырмыз.Ұлттық болмыс, оны дәріптеу отбасынан, ошақ 

қасынан басталады. Отбасы – тәрбиенің тамаша мектебі. Біз отбасында 

үлкенді сыйлауға, ана тілін ардақтауға, салт-дәстүрімізді сақтауға 

тәрбиеленсек, ұшқанда да соны іліп, жүрген жерімізде сол құндылықтарды 

дәріптейміз. Әкесі мен баласы, қызы мен анасы, бозбала мен бойжеткен 

арасындағы жарасты қарым-қатынас отбасындағы ұлттық дәстүрді берік 

ұстанудың бір жолы. Халқымыз ұлын-нарға, қызын- арға балап, татулықты 

абысындар арасынан тапқан, жігіттің бойынан елге қорған боларлық 

батырлық қасиетті іздеген. Осындай тәрбие арқылы құндылықтарды 

қалыптастырған. 

Ұрпағын елжанды, ұлтының ұлылығын ұлықтайтын азамат етіп 

тәрбиелеуде ана тілінің нәрімен сусындатып, жүрегіне ізгіліктің дәнін 

сепкен. Ана сүтімен бойымызға дарыған тілді шұбарламай, таза күйінде 

ұрпақтан-ұрпаққа жеткізген. Осындай ойларды қорытындылай келе, бүгінгі 

таңда ұлтымыздың рухани байлықтарын көзіміздің қарашығындай сақтап, 

келешекке жеткіземіз деген мақсатпен ел болып бірлесе жұмыстар жүргізу 

керек деп есептеймін. Тіліміз мен дінімізді кіршіксіз күйінде болашаққа 

мирас етіп қалдыру үшін әрқайсысымыз тамшыдай болса да үлес қосуымыз 

керек. Сонда ғана ұлы армандарымыз орындалады деп ойлаймын. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында да мектеп 

оқушыларының бойында адамгершілік негіздерін қалыптастыру азаматтыққа 

тәрбиелеу және олардың ақыл –ойын айқындау басты міндет екендігі 

айтылған.Осы негізде әрбір оқушының бойында адамгершілік, ар – ұят, 

кішіпейілділік, ізгілік қасиеттер болуы қажет. Қазақ баласының бойында 

ұлттық құндылықтар терең сақталып, өзіміздің тіліміз бен дінімізді аса 

құрметтейтін ұрпақ қалыптастыру бұл заман талабы. 

Менің ойымша тәрбие – бұл сапалы білімнің негізгі арқауы, мықты 

діңгегі. Әбунасыр әл – Фарабидің «Тәрбиесіз берген берілген білім – 

адамзаттың қас жауы» деген сөзі барлық ұстаздардың айқын бағыты болуы 

тиіс. Ұрпағымыз жеке тұлға ретінде дами отырып елмізідің озық 

инновацияларға сай өркендеуіне , дамуына үлес қосулары шарт. Бұл – қазіргі 

таңдағы білім мен тәрбие беру үдерісінің алдында тұрған зор міндет. Өйткені 

болашақтың келбеті ұлттық құндылықтары қалыптасқан заманауи тәрбиемен 
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қаныққан ұрпақ арқылы жүзеге асады. 

Мұстафа Шоқайдың «Ұлттық мәдениеттен жұрдай рухта тәрбиеленген 

ұрпақтан, халқымыздың қажеті мен мүддесін жоқтайтын, пайдалы азамат 

шықпайды»,- деген сөзі бар. Бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеуде оның 

ататегін қоса үйреткен жөн. Яғни ұлттық мәдениет, ұлттық құндылық 

алғашқы орында тұруы тиіс. 

Дархан даланың кеңдігіндей халқымыз салт-дәстүрге бай. Ұлт пен 

ұлттың бір-бірінен айырмашылығын осы байлыққа қарап ажыратуға болады. 

Заман дамыған сайын, ұлттық дәстүр де жаңаша сипат табады деп ойлаймын.  

Ата-бабаларымыздан келе жатқан дәстүр – ұлттық болмысымыздың көрінісін 

сақтап, құрметтейік дегім келеді. Олай болса келер ұрпақ атадан қалған 

малды емес, сөзді, дәстүрді қадірлеп, оны ары қарай жаңаша үлгіде түлетсе 

екен деген тілек бар. «Салтын сақтаған ел жойылмайды» дейді дана 

халқымыз. Атадан көргенді қайталау ұят емес, оны біліп тұрып істемеу ұят 

болар деп ойлаймын. 

Ыбырай бала жастан халықтық педагогикадан алған тәлім – тәрбиесін , 

үлгі – өнегесін көңіліне түйгендерін оқу ағарту істері арқылы қазақ 

балаларының бойына сіңдіре білді. Ы. Алтынсариннің ұлттық эстетикалық 

тәрбие проблемаларын қозғайтын арнайы еңбектерін жазып қалдырмағаны 

белгілі, бірақ Ы. Алтынсариннің ұлттық – эстетикалық тәрбиеге қатысты 

оның педагогикалық қызметінен көрініс тапты. Ы. Алтынсарин 

шығармалары халқымыздың салт – дәстүрі, әдет – ғұрыптарын сипаттайтын 

этнографиялық мәнде келеді. Ы.Алтынсарин жастарды оқу – білім, өнерге 

үндегенде құрғақ насихатқа ұрынбайды, айтпақ пікірін оқушы зердесіне 

сіңіру үшін әр түрлі ұстаздық амал тәсілдерді қолданады. 

Бір аллаға сыйынып Кел, балалар, оқылық, Оқығанды көңілге 

Ықыласпен тоқылық! – деген өлеңінде білім алуға үндесе, екінші жағынан , 

өмірдің бір қызығы тек байлықта деп ұғатын, оқу, өнер, ғылым – білімге 

мін бермейтін кертартпа көзқарасқа соққы береді. Өмірде сарқылмас мол 

байлық – білім екендігін айта келіп, оған қол жеткізу үшін ерінбей – 

жалықпай еңбектенудің керектігін түсіндіреді. Өнерді үйрен, үйрен де жирен 

деп санаған халқымыз ұл қыздарының оң қолынан өнер тамған шебер 

болуына да мән берген. 

Қорыта айтсам кешегі, бүгінгі, ертеңгі, бір сөбен айтқанда , қай кездегі 

болмасын тәрбие берудің басты нысанасы – жан – жақты жетілген, біліміде 

де тәрбиелі, еліне , жұртына адал қызмет жасай алатын өрелі ұрпақ 

тәрбиелеу. 
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БІЛІМ БЕРУДЕ ИНТЕРАКТИВТІ ӘДІСТЕР АРҚЫЛЫ 

ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

Абдинагиева Улбосын Аскаровна 

Бастауыш сынып мұғалімі 

№27 ОМЛ, Ақтөбе қаласы  

Ғылыми жетекшісі: Сламбекова Толкын Сламкуловна  

 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында: «Білім беру 

жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар мен 

практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби 

шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау ... оқытудың 

жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық 

ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» делінген [1]. 

Қазіргі таңда үздіксіз білім беру жүйесінде білім беруді дамыту, 

дүниежүзілік білім беру кеңістігіне кіру мақсатында елімізде білім берудің 

жаңа жүйесі құрылып жатыр. 

Білім беруді дамыту негізінде оқытушыларға жаңа талап, міндеттер 

жүктеліп отыр. Оқушыларға теориялық білім негіздерін меңгертумен ғана 

шектелмей, олардың шығармашыл әлеуетін дамыту, бәсекеге қабілетін 

арттыру, ақпаратты өзі іздеп, өзі тауып, тәжірибесінде қолдана білуге үйрету 

өмір талабы болып отыр. Бұл мәселелер оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі 

жетілдіріп отыру арқылы шешімін таппақ. Сол себепті оқытудың әртүрлі 

технологиялары жасалып, мектеп тәжірибесіне енгізілуде. Жан-жақты 

ізденістің нәтижесінде білім беру саласына келген жаңа технологиялардың 

бірі – интерактивті оқыту әдістері. 

«Интерактивті» термині ағылшын тілінен аударғанда, «бірлесіп әрекет 

қылу», өзара әрекет етуге қабілетті («interact»: «inter»- өзара, «act»-әрекет 

ету) деген мағынаны білдіреді. Яғни, интерактивті оқыту дегеніміз – мұғалім 

мен оқушы немесе оқушы мен оқушы арасындағы бірлесе әрекет ету 

барысында іске асатын – сұхбаттасу арқылы оқыту. Бірақ қазіргі 

педагогикада «интерактивті оқыту» ұғымын бір ғалымдар оқу процесінің 

түрі ретінде, енді біреулері оқу-танымдық қызметін ұйымдастырудың 

психология-педогогикалық жүйесі ретінде, үшінші біреулері оқыту 

технологиясы ретінде қарастырады. Алайда интерактивті оқыту ұғымының 

бірлесе әрекет ету екендігін көптеген ғалымдар мойындайды. Мұғалім 

қызметінде мәселені талқылау барысында өзара дауласып, пікірлесіп 

келісімге келетін, бір-бірін ынталандырып, қарқындатып бірлесіп әрекет 

етуші оқушылар тобы басты орын алады. Интерактивті әдіс-тәсілдерді 

қолдану адамдардың шындықты бірлесе іздеу барысында пайда болған 

пікірталастарының интеллектуалды белсенділігін арттыруға қатты әсер етеді 

Ең бастысы, мұнда мәселенi шешу процесi жауапқа қарағанда маңызды 

екендiгiн түсiну қажет. Бұл интерактивтi әдiстiң м а қ с а т ы – тек 
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ақпаратты беру ғана емес, оқушыларға жауаптарды өз бетiнше табу 

дағдысын меңгерту екендiгiмен байланысты. 

Оқытуды ұйымдастырудың төрт түрлі бағыты бар екені білгілі: балаға 

жеке өздігінен ізденуге мүмкіндік беру, балаларға топтасып оқып-үйренуге 

жағдай жасау, оқушыларды өздерін-өздеріне немесе өзара бағалату және іс- 

әрекет барысында білім игеруге жол ашу.[2, 44] 

Қазақ психология ғылымының негізін салушылардың бірі Ж. 

Аймауытұлының баланы оқытып-тәрбиелеуде, оның жеке тұлға ретінде 

қалыптасуындағы мұғалімнің еңбегінің өлшеусіз екенін мына айтылған 

пікірлерінен байқаймыз: «Мұғалімнің кіндік қазығы – шәкірттің 

жаратылысына біткен икемдерді танып-біліп, сол арқанның бойымен 

шәкіртінің білімін шырғаға тартып, молайта беру. Оқытушының 

сөйлегенінен де істегені баланың ынтасын көбірек аударады. Жақсы 

оқытушы болу үшін ілтипатты, тұрақты, кең, мінезі ауыр, сөзі жатық, ойына 

берік, ұстамды болуы керек. Шәкірттерінің қалт еткен қылығын байқап, 

сұрағына әзір тұру керек» [3, 21]. Ұлы әдіскер-педагог А.Байтұрсынұлы: 

«Бала оқытатындар бала оқытуын жақсы білерге керек. Бала оқытуын жақсы 

білейін деген адам әуелі балаларға үйрететін нәрселерін өзі жақсы білерге 

керек, екінші, баланың табиғатын біліп, көңіл сарайын танитын адам боларға 

керек. Оны білуге баланы туғаннан бастап, өсіп жеткенше тәнімен қатар 

ақылы қалай кіретіні білерге керек. Баланың ісіне, түсіне қарап, ішкі халынан 

хабар аларлық болуы керек», - деген пікірінде де оқытушының білімді, 

білікті болуымен қатар, баланың психологиясын жақсы білуі керектігін 

айтқан. [4, 12] 

Интерактивті оқыту – танымдық іс-әрекетті ұйымдастырудың арнайы 

нысаны. Ол нақты және жобалау мақсаттарын негіздейді. Интерактивті 

оқытудың негізі – бүкіл оқушылар танымдық процеске қатысып, ойларын, 

білімдерін көрсете алады. Интерактивті оқыту әдісінің негізінде тілді 

қолдануға мүмкіндік беретін көрініс, рөлдік ойын, пікірталас, тыңдау, 

талқылау әдістері қолданылады. Аудитория алдында мұғалімге жауап берген 

уақыттағыдай емес, бір-бірімен сұхбаттасу кезінде оқушы психологиялық 

кедергіге ұшырамайды. Интерактивті оқыту жауап берушінің өзгелерден 

және бір пікірдің екіншіден басым болмауын қарастырады. Сұхбаттасу 

барысында балалар сыни ойлау, ақпаратты немесе жағдайды талдау 

барысында өзекті мәселелерді шешу, альтернативті пікірлерді салмақтау, 

шешім қабылдау, пікірталастарға қатысу, басқа адамдармен сұхбаттасуды 

үйренеді. Ол үшін сабақта жеке, жұптық, топтық жұмыс, зерттеулік жобалар, 

шығармашылық жұмыс түрлерін қолдануға болады. Сабақта қалайда 

нәтижеге жету, өз ойын жеткізу үшін әр түрлі сөздерді қолдану, жанынан 

шығарып айту (импровизация) құпталады. 

Интерактивті әдіс кезінде: 

- сабақ үстінде білім алушылар мен мұғалімдер арасында тығыз қарым- 

қатынас орнайды; 

- ондай қарым-қатынас білім алушылар әлдебір мәселені талқылап, 

соның шешімін табуға тырысқан кезде қалыптасады; 
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- онда білім алушылардың жауабынан гөрі мәселенің шешімін табуға 

талпынғаны маңызды болады. Себебі интерактивті оқытудың басты 

мақсатының өзі сол – білім алушыларды өз бетінше ой қорытып, жауап 

табуға уйрету. Интерактивті әдістеме өзара қарым-қатынастың мол ауқымын 

қамтиды. Мұнда балалардың бұған дейін алған өмірлік тәжірибелері білім 

берудің негізгі көзі болып табылады. Бұл әдісте білім алушы мыналармен 

қарым-қатынасқа түседі: 

1) мұғаліммен (сұраққа жауап берген кезде); 

2) өзге балалармен (қосақталып жұмыс істеген кезде); 

3) шағын топтармен (топпен жұмыс істеген кезде); 

4) белгілі бір топпен, аудиториямен (сауалнама алғанда); 

5) кейбір техника түрлерімен (компьютермен ғаламторға шыққанда т.б.). 

Интерактивті әдістің ерекшелігі – бала өзгелермен араласу барысында 

ашыла түседі, көбірек оқып, тәжірибе жинай  білуі керек. Тәжірибе 

интеллектуалдық тәуелсіздіктің  негізі болып табылады және барлық 

өркениетті азаматтың қажетті құралы десек те болады. 

Интерактивті әдістеме білім алушылардың мынадай мақсаттарына 

жетуге мүмкіндік береді: олар мол мағлұмат алып, өздері айтқан пікірге 

логикалық түсініктеме беруге жол ашады; 

1) өз пікірлерін терең ойланып айта алатын болады; 

2) мәселені талқылаған кезде бұған дейін алған, тәжірибеде жинақтаған 

білім қорын пайдалана алады; 

3) бір-бірінен жаңа мағұлматтар ала отырып, білімін толықтыра алады; 

4) шындыққа көз жетуі үшін дәлел іздеп, ойын анықтап көрсете алады; 

Интерактивті әдісте таным қабілеттерінің мынадай түрлері қолданылады: 

1) фактілерді еске алу; 

2) ойлану; 

3) алған білімін жаңа жағдайға пайдалану; 

4) талдап, синтездеп үйрену (бір ортақ шешімге жету үшін, барлық 

идеяларды біріктіру); 

5) баға беру (сапасын анықтау). Бұл әдіс осылай жастарды жеке 

тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуына жол ашады. Бұл ретте ең алдымен 

оқытудың формалары мен түрлерін, әдістерін түрлендіріп, жаңартып отыру, 

білім беру ісін технологияландыру (озық техникаларды мысалы: ғаламторды, 

интерактивті тақтаны, электронды оқулықтарды, т.б. пайдалану) керек. Ең 

бастысы, білім алушыларды оқу әрекетінің субьектісі ретінде дамуын 

қаматамасыз ету керек. Олардың оқу әрекеттерін ынталандыруда 

барлығының көзқарастарына көңіл бөлу керек, пікірлеріне шынайы 

қызығушылық танытып, келісуі оларды белгілі бір шешім қабылдауға 

мәжбүрлемеу, пікірлерін сынауға, жоққа шығаруға, кемсітуге жол бермеу 

керек. 

Интерактивті әдіс кезінде мыналар ескерілуі керек: 

- тұлғаның еркіндігі мен құқықтары сақталуы керек; 

- тұлғаның өзін көрсете алуына жағдай жасау керек; 

- оған өзіндік даралығын көрсетуге мүмкіндік жасау керек; 
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- педагогикалық қолдау көрсету. 

Бұл мақсатқа жетудің тиімді жолының бірі – сабақта оқытудың 

интерактивті әдісін қолдану болып табылады. [4,6] 

Сонымен, интерактивті оқыту әдісі – бұл коллективтік, өзін-өзі 

толықтыратын, барлық қатысушылардың өзара әрекетіне негізделген 

процесс. 

Интерактивтік оқыту әдісі : 

1. жұптасып жұмыс істеу; 

2. ротациялық (ауыспалы) үштік; 

3. карусель; 

4. шағын топтармен жұмыс; 

5. рөльдік (іскерлік) ойын; 

6. дискуссия; 

7. дебат т.б. 

Интерактивтік оқыту – бұл ең алдымен оқушы мен мұғалімнің қарым- 

қатынасы тікелей жүзеге асатын сұқбаттасып оқыту болып табылады. 

Интерактивтік оқыту – бұл танымдық әрекеттің арнайы ұйымдастыру 

формасы. Ол толық айқындалған және мақсатын алдын ала болжауға 

болатын оқыту түрі. Сабақтағы интерактивтік әрекет өзара түсіністікке, өзара 

әрекетке, қатысушылардың әрқайсысына қажет міндетті бірлесіп шешуге 

алып келетін – ұйымдастыру және қарым-қатынас жасауды дамытуды 

ұсынады. Интерактивтік оқыту технологиясы деп нәтижесінде оқу әрекеті 

барысында олардың өзара мотивациялық, интеллектуалдық, эмоцияналдық 

және басқа да жақтарынан жетістіктерге жетуді сезіну ситуациясын тудыра 

алатын, оқушыға педагогикалық әсерлі танымдық қарым-қатынас құруға 

кепілдік беретін, мұғалім мен оқушының іс-әрекетін оқу ойындары түрінде 

ұйымдастыру тәсілдерін айтамыз. 

Оқытудың интерактивті әдістерінің артықшылығы: 

- тұлғаның қызығушылығын туғызады; 

- әрқайсысының оқу процесіне қатысу белсенділігін кеңейтеді; 

- әрбір тұлғаның сезіміне назар аударады; - оқу материалдарын тиімді 

меңгеруге бейімдейді; 

- тұлғаға көп жоспарлы әрекет етуге әсер етеді; 

- тұлғаның пікірлері мен қарым-қатынастарын қалыптастырады; 

- мінез-құлықтың өзгеруіне көмектеседі. Интерактивті тақта мұғалімнің 

сыныптағы әрбір оқушыға ақпаратты тиімді жеткізуіне көмектеседі. 

Интерактивті тақтаның көмегімен әрбір жаңа тақырыпты пәнаралық 

байланыспен өткізу жеңіл әрі тиімді болып табылады. 

«ХХІ ғасыр – ақпарат ғасыры» болып отыр. Интерактивті технологияны, 

тақтаны пайдалану – бүгінгі күннің тиімді әдістерінің бірі. 

Интерактивті әдістің тиімділігі: 

• Өзіңе деген сенімділікке тәрбиелейді; 

• Сөйлеу дағдылары қалыптасады; 

• Тыңдай білуге үйретеді; 

• Танымдылықтың маңызын түсінуге көмектеседі (үнемі абсолюттік 
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шындық бола бермейді); 

• Сыни ойлауға дағдыланады; 

• Өз пікірінің айту құқығының бар екенін сезінеді; 

• Пікірлердің сан алуан болатындығын жақсырақ түсінеді; 

Интерактивті әдіс әр адамды білім алудың барлық кезеңдерінде белсенді 

жағдайға қояды, білім алу үрдісін мәнді етеді. Қорыта айтқанда, әр 

технологияны қолдану арқылы біз белгілі бір жетістіктерге жете аламыз. 

Болашақ ұрпақтың жеке тұлға болып қалыптасуында білім беру жүйесін 

ізгілендіру, инновациялық үрдісте тиімді қолдану – қазіргі заман талабы. 
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1. Қазақ тілін орыс тілді мектептерде интерактивті оқыту технологиясы 

Әдістемелік құрал. 2011ж 

2. Бұзаубақова К.Ж.. Жаңа педагогикалық технология. (Оқулық) Тараз. 

ТарМУ, 2003ж 

3. Аймауытұлы Ж. Псиқолоғия. - Алматы: Рауан, 1995. - 311 б. 

4. Байтұрсынов А. Тіл тағылымы. Алматы: Ана тілі, 1992. - 448 б. 
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Мектеп жасөспірімдерге әлеуметтік тәжірибе алуға мүмкіндік беретін 

әлеуметтену институттары арасында маңызды орын алады. Мектептегі 

буллингтің болуы оқу үлгерімінің төмендеуіне, агрессия деңгейінің 

жоғарылауына, мектептегі зорлық-зомбылықтың қалыптасуына, 

эмоционалды және невротикалық проблемаларға әкеледі. Көбінесе буллинг 

құрбандары психологиялық қана емес, сонымен қатар физикалық жарақат 

алады, бұл олардың топтағы жағдайын едәуір нашарлатады және 

нәтижесінде агрессордан одан да үлкен қысым жасайды. Буллингтің салдары 

баланың психикасына зиян келтіреді, кейде невроз, қорқыныш және фобия 

сияқты патологиялық бұзылыстарға алып келеді. Мысалы, сыныптағы бір 

баланың сөйлеу ерекшеліктеріне қатысты келемеждеу тақта алдында жауап 

беруде қобалжу тудырады, қарым-қатынас фобиясына алып келуі мүмкін 

және т.б. Осындай жағдай әлеуметтік байланыстардың төмендеуіне, баланың 

оқшаулануына ықпал етеді. 

Жасөспірімдер буллингі – бір жасөспірімнің немесе топтың әдейілеп 

басқа жасөспірімге жасаған қасақана зиян тигізу және ол сол жағдайда өзін- 

өзі қорғануға, сонымен қатар одан құтылуға деген мүмкіндігі жоқ болуы [1].  

Буллинг құрбандары алаңдаушылық пен қорқыныш жағдайында, жалғыздық 

пен оқшаулану сезімдерін бастан кешіреді екен. Олар қиын жағдайларға тап 

болған кезде қалай төтеп беруді білмейді, қақтығыстардан қашуға тырысады, 
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сезімталдықпен, оқшауланумен және ұялшақтықпен ерекшеленеді. Бір 

жағынан, буллинг құрбандары қатарластарының мақұлдауын қалайды, бірақ 

олармен қарым-қатынасқа сирек түседі, себебі олардың жағымсыз 

әрекеттеріне шалдығады [2]. 

Буллинг мәселесінің өзектілігі мектеп оқушыларының бір-біріне 

қатысты зорлық-зомбылық әрекеттерінің ұлғаюына байланысты болып отыр. 

Кейбір жағдайларда буллинг немесе мектептегі қысым көрсету 

категориясынан әлеуметтік-психологиялық мәселе санатына өтеді, ол тек 

практикалық деңгейде ғана емес, сонымен бірге ғылыми тұрғыда қарастыру 

деңгейінде де шешімді талап етеді [3]. 

Қазақстан Республикасының Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық 

орталығының мәліметі бойынша, әрбір бесінші жасөспірім қорқыту құрбаны 

немесе қатысушысы болады екен [4].Мектеп ортасында буллинг жағдайлары 

әдетте ашық айтыла бермейді, белгілі бір мектептің мәселесіне қоғамның 

назарын аудармау үшін үндемейді, ал буллинг құрбандары көбіне 

ересектерге шағымданбайды. Сонымен қатар, куәгерлер де буллинг 

жағдайын жасырып қалады. 

Мектеп жасөспірімдерге әлеуметтік тәжірибе алуға мүмкіндік беретін 

әлеуметтену институттары арасында маңызды орын алады. Мектеп тобы 

басқа әлеуметтік топтардан ерекшеленеді, ең алдымен, буллинг құрбаны 

топтың басқа мүшелері сияқты қудалаудан аулақ бола алмайды, өйткені бұл 

топ мүшесі ретінде мәжбүрлі негізде жүреді. 

Мектептегі агрессия, оқушылар тарапынан да, мұғалімдер тарапынан да 

мектептегі атмосфераға жағымсыз әсер етеді. Ал күйзеліс, қорқыныш және 

оқушылардың денсаулығына шағымдары олардың сабаққа қатысуына және 

жалпы үлгеріміне кедергі болады. Бірақ, егер бұрын мектепте қорлау 

физикалық немесе ауызша формада болса, қазір мектептегі зорлық-зомбылық 

кибербуллинг деп аталатын күрделі формаға ие, бұл бәрін бірге білдіреді: 

моральдық және психологиялық зорлық-зомбылық, үстемдік пен мәжбүрлеу, 

әлеуметтік оқшаулау, қысым көрсету және қорқыту электрондық байланыс 

құралдары арқылы жүзеге асырылады. 

Қазіргі әлемде кибербуллинг немесе интернет арқылы қауіп-қатер 

сияқты құбылыс бар. "Интернет дәуірінің" пайда болуымен жасөспірімдер 

арасындағы қатынастар айтарлықтай өзгерді, қазір олар көп уақытты әртүрлі 

әлеуметтік желілерде өткізеді. Интернет қазіргі жастар өмірінің ажырамас 

бөлігіне айналды, сондықтан олар көптеген мәселелерді оның аясында 

шешеді. Балалар мен жасөспірімдер әлі толық қалыптаспаған тұлғалар 

болғандықтан, кейде адамдар арасындағы туындаған мәселелерді шешу 

нысандары ретінде кейбір адамдар интернет арқылы қауіп-қатерлерді 

қолдана алады. Қазір балалар әлеуметтік желілер қол жетімді болғандықтан, 

әртірлі интернет арқылы қысымға тап болады. Соның салдары 

психологиялық жарақатқа алып келеді [6]. 2015 жылы Балалар телефон 

желілерінің халықаралық қауымдастығына (Child Helpline International) 

көптеген балалардан кибербуллинг бойынша көмек сұрап 16000 -нан астам 

өтініш келіп түскен екен [7]. 
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Қазіргі уақытта мектептегі қудалау жасөспірімдердің агрессивті мінез- 

құлқының жалпы көрінісіне қалай әсер ететінін анықтау үшін зерттеулер 

жүргізілмейді, бірақ көптеген жұмыстар кибербуллингке қатысатын қыздар 

мен ұлдар арасындағы айырмашылыққа, сондай-ақ жасөспірімдер мен 

ересектердегі зорлық-зомбылықтың бұл түрін әртүрлі қабылдауға арналған. 

Интернетті үйде және жұмыс орнында, әлеуметтік желілерде және сайттарда 

қолданатын ересектерде, сондай-ақ жасөспірімдер кибербуллингтің құрбаны 

болуы мүмкін, бұл олардың психосоматикалық жағдайына, болашақ өмірі 

мен кәсіби мансабына ауыр зардаптар әкелуі мүмкін [5]. 

Ең ауыр психологиялық жарақат қорлық құрбанына түседі. Тіпті көп 

жыл өтсе де, оның салдарын ұмытпайды. 

Психологтар мектептегі буллингті психикалық зардаптардың ауырлығы 

жағынан отбасылық зорлық-зомбылықпен салыстыруға болатындығын 

айтады: 

1. Қудалау құрбаны психосоматикалық бұзылыстарды көрсете 

бастайды: жиі бас ауруы, ұйқы және тәбет проблемалары, созылмалы 

аурулар нашарлауы мүмкін. 

2. Бұған қоса, депрессиялық бұзылулар, алаңдаушылықтың 

жоғарылауы, невротикалық көріністер. 

3. Қорқытуға ең ауыр реакциялар – бұл өзін-өзі өлтіру немесе жек 

көру әрекеттері, мұнда бала бұдан былай мазақ пен қорлауға шыдай алмайды 

және жарылғыш немесе суық қаруды қолдана отырып, қылмыскерлерден кек 

алуды шешеді. 

Мақала аясында буллинг салдары жайлы ой-пікірлерді анықтау 

мақсатында онлайн сауалнама жүргізілді. Оған жалпы 18-24 жас 

аралығындағы 45 адам қатысты. Сауалнама негізінде анықталғандай, 

респондентердің 32,3%-ті өзін-өзі бағалауы төмендейді, ал 22 %-ті буллинг 

салдарынан құрбан адам жасқаншақ және тұйықталып кетуі мүмкін деп 

жауап берді. Сонымен қатар 17,4 % респонденттер буллинг салдары 

суицидпен аяқталуы мүмкін десе, ал 20,7%-ті психикалық ауытқушылыққа 

алып келуі ықтимал деп жауап берді. Солай-ақ 7,6% болашақта қарым- 

қатынас құру қиыншылықтарына тап болады деп жеткізген. 

Білім беру ортасында буллингтің таралуына байланысты, мұғалімдердің 

осы құбылысты анықтауы және олардың буллинг жағдайларына назар 

аударуы көптеген мәселенің шешімін табуға септігін тигізеді [8].Буллингке 

тап болған баланың психологиялық жарақатты өмір бойына қалып қоюы 

ықтимал және ол жағымсыз салдарға алып келуі мүмкін. Сондықтан бұл 

жерде агрессор, куәгер және құрбанмен кешенді жұмыс жасау қажет. Бұл 

жұмысқа мектеп әкімшілігі, мұғалім, ата-ана және де педагог-психолог 

қатысу керек. 
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СТРУКТУРА ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ И ЕГО 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОТЕНЦИИ 

 

Абильдаева К.М., Умербаева К.О. 

Баишев Университет, г. Актобе, Республика Казахстан 
 

В сфере лексики отличие языков, их национально-культурная 

специфика усматривается в «остаточной фоновой» семантике лексических 

единиц», противостоящей дефиниции, «идентифицирующей обозначаемые 

ими реалий с ближайшим родом и видом» [1, c.125]. При этом фоновые 

элементы включаются в область лексической семантики, и это включение 

аргументируется регулярностью их реализации адекватном речевом 

употреблении. Содержание лексического значения, таким образом, 

принимает объемный, голографический характер и ограничивается лишь 

случаями индивидуально-авторского речевого варьирования. Очевидно при 

этом, что оно не совпадает с содержанием того лексикографическим 

конструктом, ориентированный на минимум необходимых и достаточных 

признаков лексического значения, и необходимостью отражения избыточных, 

энциклопедических, а также промежуточных между двумя указанными 

типами сем, присутствующих в обыденном сознании, предлагается введение 

дополнительного толкования через синонимы как естественно-языковое 

явление. Попытками преодолеть указанное противоречие служит и 

естественный семантический метаязык А.Вежбицкой с опорой на 

семантические примитивы, и модель смысл — текст в ее лексикографическом 

преломлении в «Новом объяснительном словаре синонимов» и других 

работах Ю.Д.Апресяна, настаивающего на необходимости экспликации всех 

содержательных, включая экстралингвистические, признаков слова, различий 

между синонимами [2, с.311]. 

Выход на экстралингвистические признаки слова обнаруживают и 

результаты ассоциативного эксперимента, и исследования ассоциативного 

поля слова (А. А. Залевская, А. П. Клименко, Н. С. Болотнова, И. Г. 

Проскурякова, Л. А. Климкова и другие). Расширение зоны 

энциклопедической информации намечается в толковых словарях последнего 

времени, в пробных статьях Нового Академического Словаря (НАС), в 

двуязычных словарях. 

Всё это ставит перед вопросом, насколько экстралингвистические 

признаки слова действительно являются таковыми и каково их соотношение с 

собственно лингвистическими признаками. 

Отчасти ответ на эти вопросы дает полевая модель лексического 

значения (Ю. С. Степанов, И. А. Стернин, М.В. Никитин, В. Г. Гак и др.), 

предполагающая наличие переходной зоны между объектом и средой его 

бытования, культурным континимуумом. В ядерную и околоядерную зону 

значения входит интенсионал (выявляемый в дефиниции) и 

сильновероятностный импликационал (отражающий логические следствия из 

дефиниций). К периферии относятся слабовероятностные, не всегда 
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осознаваемые, но достаточно регулярно воспроизводимые в тексте семы (они 

могут обнаруживать себя в сравнениях, метафорах, фразеологизмах, в 

ассоциативных полях слова, характеризуясь при ассоциативном 

эксперименте средней или низкой частотностью). Они близки к тем, которые 

Ю. Д. 

Апресян назвал «нетривиальными семантическими признаками». 

Границей лексического значения выступают семантические признаки, 

связанные с индивидуальным опытом говорящего, с уникальными способами 

концептуализации мира и использования языковых средств. Текстовое 

наведение сем как способ управления пониманием адресата, возбуждение и 

преобразование его концептуальных структур возможно при условии, что 

между экстралингвистической и собственно лингвистической информацией 

нет непроходимых границ. Если текст предстает как ассоциативное поле 

слова, то и внеязыковая информация, включая выводное знание, 

пресуппозиции, входит в это поле, что подтверждает признанием 

дискурсивной основы текста: «Дискурс. Речевое произведение, 

рассматриваемое во всей полноте своего выражения (словесно- 

интонационного и паралингвистического) и устремления, с учетом всех 

внеязыковых факторов (содержательных, культурных, психологических), 

существенных для успешного речевого взаимодейcтвия» [2, с. 43]. Таким 

образом, внеязыковые ассоциации – тоже одна из составляющих 

ассоциативного поля слова. 

Принципиально важными для понимания структуры лексического значения 

оказываются его интегральные концепции, учитывающие несводимость 

лексической компетенции носителей языка только к той части лексического 

значения, которая отражается в толковых словарях в виде 

дифференциальных определений: «Под системным значением слова следует 

понимать совпадающую часть семантических компетенций всех носителей 

языка ...», «в системное значение включаются и научные, бытовые знания 

одновременно, в том объёме, в котором эти знания являются 

общеизвестными» [3, с. 33], поскольку знание лексического значения тоже 

выступает как один из видов знаний о мире. Несмотря на нелимитируемость 

лексического значения (ср. ближайшее и дальнейшее значение у А.А. 

Потебни), его структура может быть представлена как сложная иерархия,  

включающая разнообразные (в зависимости от глубины разработки значения) 

компоненты. М. В. Никитин предложил тест на разграничение таких 

составляющих значения, как интенсионал и импликационал, отражающих 

обязательные и вероятностные признаки лексического значения: тигр есть 

хищник и лето может быть прохладным; если зима — это время года с 

декабря по февраль (временной отрезок), и это признаки интенсионала, 

выступающие в толковании лексического значения, то за чертой 

интенсионала оказывается признак, выступающий в сочетании тёплая зима, 

ибо даже в зону сильного импликационала входит признак «холодное время 

года». Вместе с тем и в содержании интенсионала просматривается 

вероятностная природа лексического значения, но скрытая, замаскированная 
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жесткостью толкования (ср. еще один приводимый автором пример: 

«Труженик — тот, кто много трудится (сколько?)»). Как уже отмечалось, 

вероятностная природа лексического значения просматривается и в таких 

элементах толкования, как: «часто», «главным образом», «по преимуществу» 

и под. 

В других работах в структуре лексического значения выделяются 

денотативный и коннотативный макрокомпоненты, или семы. В работе И.А. 

Стернина и З.Д. Поповой в ключевых словах-номинациях концепта 

выявляемые семы отождествляются с концептуальными признаками, а 

семемы (словозначения, по М. В. Никитину) — с концептуальными слоями 

[4, с. 98], при этом в разных условиях коммуникации концепт поворачивается 

разными своими гранями, сторонами (голографическая гипотеза А. А. 

Залевской). 

Денотативный макрокомпонент, обращенный к предметно-логическому 

содержанию слова, включает в себя (сему родового характера, общую для 

ЛСГ), которая носит интегральный характер, и дифференциальные семы, 

передающие качественное своеобразие значения по отношению к «соседям».  

Так, слова живописный, картинный, декоративный, согласно данным АСС, 

имеют общее ядро значения, интегральный признак «привлекающий к себе 

внимание яркостью красок, необычностью, нарочитой красивостью линий, 

движений и т.п. (О картинах природы, о человеке, о предметах и т.п.)». Для 

каждого из членов ряда отмечаются свои дифференциальные признаки: 

(«Живописный — привлекающий своими красками, красотой; картинный — 

обращающий на себя внимание нарочитой красотой; слово употребляется 

преимущественно для характеристики внешности человека, его жестов, 

позы и т. п; декоративный — внешне очень пышный и эффектный, но 

лишенный естественности»). Ср. толкование слова мимоза в одном из своих 

значений в МАС — 2: «2. Вид субтропической зеленой акации, имеющей 

жёлтые душистые цветки» [5, 1985]. 

Л.М. Васильев определяет денотативный, или эмпирический 

макрокомпонент как «результат конкретного понятийного и образно- 

чувственного мышления, отражающего действительность одновременно в 

форме понятий и представлений (ср. слова типа береза, дуб, дом, лес, 

сладкий, красный, сидеть, спать)» [6, с. 91] в отличие от рационального 

компонента значения как результата абстрактного понятийного мышления в 

словах типа: причина, следствие, отношение, материя, форма. Однако в 

свете когнитивных представлений об обязательной опоре на конкретно- 

чувственные образы при осмыслении человеком даже абстрактных явлений 

это противопоставление групп слов вряд ли допустимо. Ср. гипотезу «о том, 

что сигнификат не может существовать без денотата, поскольку в любом типе 

номинации участвует категоризация действительности, позволяющая языку 

(а точнее, его носителям) хранить в своей памяти не индивидные, а типовые 

представления о них, что подтверждается психологами» [7, с. 157]. 

И.М. Кобозева говорит о прототипическом, виртуальном денотате в 

лексическом значении слова (в отличие от актуального в дискурсе) как 
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целостном образе типичного эталонного представителя класса сущностей и 

прототипическом сигнификате как «наивном» понятии о сущностях [8, 352 

с.]. 

Коннотативный макрокомпонент, относимый обычно к периферии 

лексического значения, как и потенциальные, слабо вероятностные, скрытые, 

факультативные семы, включает в себя всё многообразие микрокомпонентов,  

сем, отражающих чувственно – эмпирическую ступень познания и связанных 

с прагматикой, с условиями коммуникации: эмотивные, оценочные, 

образные, социально-групповые, национально-культурные, идеологические, 

функционально-стилистические, темпоральные, фоносемантические, 

интенсивности и т. п. По словам Л. М. Васильева, «коннотативный компонент 

значения – это результат логически слабо расчлененного отражения 

действительности, связанного с чувственно - ситуативным мышлением» [6, с. 

91]. Однако между денотатом и коннотатом, связанными с разными 

ступенями познания мира человеком со свойственным ему единством 

психической сферы, нет непроходимой границы, и онтологически сходные 

элементы семантики слова могут выступать то в статусе денотата, то в 

статусе коннотата. 

Вопрос о месте экстралингвистических признаков в квалификации 

содержательной стороны слова решается в связи с проблемами коннотаций и 

разрешений/ запретов на сочетаемость слов (Н. З. Котелова, Н.Д. Арутюнова,  

Ю.Д. Апресян, В.Н. Телия и др.). По Ю.Д. Апресяну, коннотации «не входят 

непосредственно в лексическое значение слова и не являются следствиями 

или выводами из него» [2, с. 159]. Но что означает это «непосредственно» и 

где граница следствий или выводов по отношению к лексическому значению? 

Видимо, предполагается, что опосредованно, в виде пресуппозиций и 

ассоциаций эти элементы всё-таки входят в лексическое значение, 

естественно, в той мере в какой они отражают конвенциальное начало языка, 

поэтому справедлива дальнейшая оговорка автора: «между бесспорными 

коннотациями и бесспорными компонентами лексического значения есть 

широкая полоса промежуточных звеньев» [2, с. 163]. Здесь мы оставляем в 

стороне вопрос о характере признаков, считающихся коннотативными, о 

диалектике денотации и коннотации. Ещё более последовательным 

оказывается включение коннотации в лексическое значение слова при 

интегральном его истолковании, интерпретативном подходе к нему, если не 

противопоставлять семантику и прагматику, считая и последнюю 

семантичной, как это делает, например, А. Вежбицкая [9, 416 с.]. Если 

лексическое значение не исчерпывается отношением слова к миру, а 

предстает как интерпретация этого мира, то такая интерпретация с 

необходимостью предполагает опору на контекст культуры, фоновые знания, 

во взаимодействии с которыми и складываются этнолингвистические 

интерпретации, отраженные в слове. 
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Об условности границ между денотативным и коннотативным 

макрокомпонентами в структуре лексического значения свидетельствует 

семантика слов - экспрессивов типа: восхитительный, омерзительный, 

классно, потрясно, вопиющий, жлоб, тащиться. С одной стороны, для слов 

такого типа устанавливается тип лексического значения в системе языка 

экспрессивно-синонимической [10, с. 162 - 189]. Сам типологический статус 

заставляет считать коннотации компонентом структуры их лексического 

значения. У некоторых из таких слов этим и исчерпывается их содержание. С 

другой стороны, размыкание денотата, связанное с первичной для 

экспрессивов функцией характеризации, приводит к их полиденотативности, 

и диффузность семантики прослеживается уже на уровне одного 

словозначения, лексико-семантического варианта: жарить, наяривать (о 

пляске, работе, игре и т. п.), пентюх, мымра, клуша (о медлительном и 

неповоротливом человеке). Здесь диффузность выступает или как смена 

круга денотатов, или как смена способов концептуализации действий и 

свойств человека при его характеризации. При этом денотат как элемент 

виртуального (возможного) значения слова и референт, выступающий в 

условиях актуализации этого значения, не совпадают. В этом смысле И. М. 

Кобозева противопоставляет в языковом знаке прототипический денотат и 

сигнификат актуальному [8, 352с.]. Соотношение денотативных и 

сигнификативных свойств экспрессивов вполне отвечает общей тенденции, 

отмеченной Т. В. Булыгиной в энциклопедии «Русский язык»: чем больше 

значимых черт содержит сигнификат («смысл»), тем уже его денотат, и 

наоборот. Таким образом, коннотации экспрессивов размывают их 

денотативные границы. Диалектику денотации и коннотации предполагается 

учесть в НАСе [11, 2004], поддержав стилистические пометы элементами 

толкования и наоборот. Ср., например: отхватить 

МАС — 2 : НАС: 

Разг. отрубить, отрезать. Разг. отрубить, 

отрезать с одного маху, разом. 

 

К примеру, В. М. Шукшин, применяя художественный вымысел, 

моделирует коммуникативные ситуации, в которых его герои - представители 

русского крестьянства - выражают положительную или отрицательную 

оценку в адрес кого-либо. 

В прозе В. М. Шукшина положительная морально-этическая оценка 

направлена на то, как живет человек, о чем думает и мечтает, т. е на 

внутренние качества, а не внешние. Следовательно, писатель в своих 

произведениях отразил особенности национального характера в языковой 

картине мира русских людей. 

Подытоживая описание структуры лексического значения, включающей 

помимо денотативного макрокомпонента различные типы сем, могущих 

выступать и в статусе денотата, и в статусе коннотата (семы интенсивности,  

образности, эмотивности, оценочности, функционально – стилистической и 

хронологической отмеченности, социально – локальной и национально- 
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культурной приуроченности, фоносемантичности), нельзя не отметить 

существующих попыток когнитивной интерпретации многих из них. 

Список использованных источников: 

 

1. Сулименко, Н.Е. Современный русский язык. Слово в курсе лексикологии 

[Текст]: Учебное пособие. — СПб: Изд-во СПбГПУ,2004, 16,75. п.л. - С. 157 

– 196. 

2. Апресян, Ю.Д. Избранные труды. –– Т.2. Интегральное описание языка 

[Текст] / Ю.Д. Апресян. –– М.: Языки русской культуры, 1995. –– 766с. 

3. Стернин, И. А. Лексическое значение слова в речи [Текст] /И.А. Стернин. – 

Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1985. — 138 с. 

4. Попова, З. Д., Стернин, И. А. Очерки по когнитивной лингвистике [Текст] 

/З.Д. Попова, И.А. Стернин. – Воронеж, 2001. - 191 с. 

5. МАС –– Словарь русского языка: В 4-х т. [Текст] / Под ред. А.П. 

Евгеньевой— 2-е изд., испр. и доп. — М.: Русский язык, 1981—1984. 

6. Васильев, Л.М. Современная лингвистическая семантика [Текст] /Л.М. 

Васильев. – М.: Высшая школа, 1990. – 176 с. 

7. Телия, В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и 

лингвокультурологический аспекты [Текст] / В.Н. Телия. –– М.: Языки 

русской культуры, 1996. –– 288 с. 

8. Кобозева, И.М. Лингвистическая семантика [Текст]: Учебное пособие 

/И.М. Кобозева. — М.: Эдиториал УРСС, 2000. — 352 с. 

9. Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание [Формат: pdf]. – М.: Pуcские 

словари, 1996. – 416 с. 

10. Виноградов, В.В. Основные типы лексических значений слова //В.В. 

Виноградов. Избранные труды. Лексикология и лексикография. - М., 1977. - 

С. 162-189. 

11. БАС (БАСРЯ) –– Большой академический словарь русского языка РАН: В 

20 т. [Текст] / Под ред. К. С. Горбачевича (научный координатор). –– 

М.:Наука, 2004. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)


175 

 

МАМАНДЫҚ ТАҢДАУҒА АТА-АНАЛАРМЕН ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ 

ӨЗАРА ҚАРЫМ-ҚАТЫНСЫНЫҢ ӘСЕРІ 

Абитова Аруакку Султановна 

7М03101-«Психология» білім бағдарламасы 

бойынша 1-курс магистранты 

 

Мамандық таңдау — адам өміріндегі ең маңызды қадамдардың бірі. 

Яғни адам өз бойындағы қабілетіне қарай, икемділігіне қарай, бір сөзбен 

айтқанда шама-шарқына қарай өзіне және қоғамға қызмет ету дегенмен 

бірдей. Сондықтан адам баласы өмірде мамандық таңдауда өз өміріне балта 

шаппастай етіп үлкен жауапкершілік арқалай отырып асқан 

ыждаһаттылықпен таңдау жасауы тиіс. Себебі, адам тағдырының бір бөлігі 

өзі таңдаған мамандығымен ұштасып жатады. Бірақ, жасөспірімдер осы 

тұрғыдан келгенде аяғын шалыс басып, өз таңдауларын дұрыс жасай алмай, 

көп қателесетін кездері де болады. 

Мамандық таңдау — белгілі бір даярлықты қажет ететін іс-әрекет түрі, 

тіршілік көзі, дағды жүйесі және жасөспірімдік кезеңде қабылданатын 

жауапты шешімдердің біреуі екенін белгілі. Сондықтан мамандық таңдауға 

келгенде ғылыми тұрғыдан дәлелденген негізгі факторларға сүйенген жөн. 

Атап айтсақ, икемділік, мағлұматтылық, тартылу деңгейі, мүмкіншілік, ата- 

аналардың көзқарасы, құрдастарының көзқарастары, нарық қажеттілігі. 

Нақты айтқанда, жасөспірімнің таңдаған мамандығы өзі өскен ортаға 

маңызды, бағалы үлес қосатындай болуы қажет [1]. 

Жақсы маман болу үшін ең алдымен өзің таңдаған мамандықты сүйіп 

қана қоймай, сол мамандықтың қыры мен сырын жете меңгеруі керек. Сонда 

ғана өзің таңдаған мамандықтың қаншалықты құнды, әрі маңызды екенін 

біле түсетіні сөзсіз. Өйткені таңдаған мамандық жасөспірімнің кәсібің, әрі 

нәсібі. Ойшыл ақын Шәкәрім Құдайбердіұлының «Адамдық борышың 

халқыңа еңбек қыл, Ар-ождан айнымай ар сақта соны біл…», — деген өлең 

жолдары соған дәлел. Өзінің бейімділігі мен қабілетіне қарай маман болған 

адамның жұмысы өнімді, әрі берекелі болмақ [2]. 

Қоғам дамуының қозғаушы күші – адам десек, қоғамдағы жетістіктер 

бірінші кезекте адамдардың іс-әрекетінен көрініс береді. Абай атамыздың 

 «Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та, бар қалан» деуі текке айтылмаса  

керек. Бұл дегеніміз – адам өз мамандығы арқылы өзіне де қоғамға да пайда 

әкелуі үшін өз мамандығының хас шебері болуға тиіс. Шеберлікті ұштау 

жаны сол кәсіпті қалаған жанға ғана тән екенін ескеруі қажет [3]. 

Мамандық таңдауда ата-ананың ықпалы зор деп айтуға болады. Ата- 

ана жасөспірімнің тәрбиелі, білімді, табысты мамандық иесі болғанын 

қалайды және осы   жолда   бар   күш-жігерін жұмсайды.   Жасөспірімнің 

ішкі өзегі ата-анасы арқылы қалыптасатыны да белгілі. Ата-ана жасөспірімге 

таңдау еркіндігін беру қажет. Себебі жасөспірім ең әуелі отбасында өзінің 

менін тани бастайды. Осы кезде ата-ана жасөспірімнің бастамасына қолдау 

көрсетіп, өзіндік шешім   қабылдауына   ықпал еткені жөн.   Жасөспірімнің 

өз бетінше дамуына мүмкіндік пен еркіндік беру қажет. Ол жасөсірім үшін 
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өзіндік тәжірибе деп есептеуге болады. Мұндай тәжірибесі мол жасөспірм 

өмірге   қабілетті болып   өседі.    Жасөспірім    әлеуметтік дағдыларды 

бірінші отбасынан сіңіреді. Егер жасөспірімде шешім қабылдау, ойын еркін 

айту мәселесінде тәжірибе болмаса, ертең үлкен ортаға шыққанда жасық боп 

қалуы мүмкін. Жасөспірім мен ата-ананың қалауы бір арнада тоғысуы 

мүмкін. Алайда мұны «үлкендердің айтқаны дұрыс, үлкендер көп өмір 

сүрген, үлкендердің тәжірибесі мол…» деген заңдылықпаен жасөспірімнің 

таңдау құқығын шектемеген дұрыс [4]. 

Ата-ана жасөспірімді өзінен асқан үлкен адам қылуды мақсат тұтады 

немесе өзі жетпеген биікке балам жетсін деген арман-тілекпен өмір сүреді. 

Ата-ана бала   болашағына жоспар   құрып,   әртүрлі әрекет   жасайды. 

Баланы түрлі үйірмеге, оқу орталықтарына береді. Сол арқылы баланың ішкі 

әлеуетін ашуға тырысады. Көп жағдайда ата-ана мен жасөспірмнің қарым- 

қатынасы өзгере бастайды. Мамандық таңдауда ата-ананың қарым-қатынасы 

жасөпірімге кері әсер етуі де мүмкін [5]. 

Шығыс Мичиган университетінің психологтары жасөспірімнің таңдау 

құқығы оның тұлғалық қабілеттерін дамытуда ең негізгі шешуші фактор 

болып есептеледі дейді. Таңдау арқылы жасөспірімнің төмендегідей 

қабілеттері дамиды: 

1. Өзін-өзі бақылау қабілеті - барлық адам өз өмірінің қожайыны 

сезінгісі келеді. Әрине, жасөспірімдер өзін толық тәуелсіз сезінбейді, себебі 

олардың әлі өмірлік тәжірибесі жоқ. Бірақ ішкі қабілеттерін дамытқан сайын 

жасөспірім өзінің не қалайтынын түсіне бастайды. Осы кезде олар мақсатына 

қарай ұмтылады. Өзін толық тәуелсіз сезіну мен жауапкершілік арқалауды 

үйрену уақыт пен тәжірибені қажет   етеді.   Ата-ана   мұны   ертерек 

түсініп, оның қабілеттерін шыңдауға көмектесуі керек. Ал мұны түсінбей, 

оның   таңдау құқығын   шектесе,    жасөспірім    өзіне сенімсіз,    жаңа 

нәрсені үйренуге қауқарсыз болып өсуі ықтимал. 

2. Өзін-өзі бағалау қабілеті - жасөспірім сәтсіздікке ұшырау мен қателік 

жасауды қабылдағанда ғана дұрыс түсінеді. Сонда ғана қателескенде 

немесе жасаған әрекеті сәтсіз болғанда тез есін жиып, басқаша әрекет пен  

дұрыс таңдау жасай алады. Жасөспірімді қателескені үшін сөгуге, сынауға 

болмайды. Қайта оның әрекетін мақтап, өзін-өзі бағалау   қабілетін 

арттыру керек. Барлығы қабылдауға байланысты. 

3. Шешім қабылдау қабілеті - шешім қабылдау кезінде жасөспірімнің 

санасында жаңа ойлар мен тың идеялар пайда болады. Ақылды шешім 

қабылдау үшін жасөспірім конвергентті ойлауды үйреніп,   кейін 

дивергентті шығармашылық ойлауды жетілдіруі керек. Яғни әуелі деңгей 

бойынша тапсырмаларды орындап, дұрыс жауапты табу және шешімнің 

әралуандығын көре     білу.     Егер      ата-ана жасөспірімнің      ақылды 

шешім қабылдауын қаласа, оны кішкентайынан бастап ойлау қабілетін 

дамытуға бейімдеу керек [6]. 

Қорыта айтқанда, әр адам жеке кеңістік, өзінше бір әлем. Жасөспірім де  

ешкімнің меншігі болмауы керек. Әсіре алаңдаушылыққа салыну арқылы 

жасөспірімнің табиғи дамуына тұсау салмаған жөн. Ата-ананың міндеті – 
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жасөспірімге дұрыс бағытбағдар беріп, ішкі қабілеттерін 

дамытуға көмектесу. Яғни дұрыс орта қалыптастыру, қажетті жағдай жасау 

және жанды қарым-қатынасқа икемдеу. Кейінгі мәселені жасөспірімнің өзіне 

қалдырған дұрыс секілді. Жасөспірмнің кеудесіне жауапкершілік, ар-ұят, 

обал-сауап сынды киелі құндылықтарды сіңіруге күш жұмсаған ата-ана 

ертеңгі күні алаңсыз күн кешеді. Мұндай құндылықтарды сіңіріп өскен 

жасөспірім өз тағдырына өзі жауапкершілікпен қарап үйренеді, өз бетінше 

шешім қабылдай алады. Былайша айтқанда тұла бойы тұнған комплекс емес, 

керісінше, өз    ойын    ашық    білдіре    алатын, алдына    мақсат     қоя 

білетін, арманшыл әрі қабілетті адам боп қалыптасады. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ТҰЛҒАҒА БАҒЫТТАЛҒАН БІЛІМ 

БЕРУДІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ АЛҒЫШАРТТАРЫ 

 

Ағымедолла Көркем Бөлекбайқызы 

Қаратоғай ЖОББ мектебі, бастауыш сынып мұғалімі 

Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы 

Бастауыш білім – бұл оқушы тұлғасы мен санасының қарқынды 

дамитын құнды, қайталанбас кезеңі. «Тәуелсіз ел тірегі – білімді ұрпақ» 

екенін ескерсек, бастауыш білім – үздіксіз білім берудің алғашқы басқышы. 

Осы орайда, бастауыш сынып мұғалімдері жас жеткіншектерді оқытуда 

қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды кеңінен қолдана отырып, 

білімді терең және жан- жақты игерудің жолдарын, әр пәннің ғылыми 

негіздерін меңгерту мәселелерін, шәкірттің ойлау қабілеті мен 

шығармашылық әрекетін дамыту сияқты ең ұтымды әдіс-тәсілдерді қолдану 

қажеттілігі туындайды. 
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Қазіргі заман ұстаздарының негізгі мақсаты – білім алушылардың 

білімін сапалы ету, оның толыққанды жеке тұлға болып қалыптасуына 

мүмкіндік жасау. 

Қазіргі таңда республиканың білім беру жүйесінің ең басты мәселесі – 

қазақ мектебі түлегінің білім сапасын халықаралық деңгейге көтеру. Ол үшін 

мектепке заман талабына сай мемлекеттік білім стандартын енгізу, соған 

сәйкес кәсіби шеберлігі дамыған кадрлармен қамтамасыз ету, өркениетті 

ғылыми- әдістемелік бағытқа ынталандыру, жаңа базистік оқу жоспары мен 

жаңа буын оқулықтарына көшу, орта білімді ақпараттандыру, тағы сол 

сияқты білім беру саласында жүйелі жұмыстар атқару – еліміздегі ең 

маңызды әрі кезек күттірмейтін ауқымды істер. 

«Өткенге қарап басымызды иеміз, ертеңге қарап білек сыбанамыз» 

демекші, бүгінгі бала – ертеңгі жаңа әлем. Демек бұрыннан қалыптасқан 

бағдарлама мен тәртіп ол үшін ескірген, тозған. Ал қазір ол барлық 

тұлғасымен жаңа тұрмысқа, жаңа оқуға, жаңа қатынастарға бейімделуі тиіс. 

Сондықтан оған жүйелі жәрдем беріп, ынта-ықыласын дұрыс бағыттайтын, 

қабілет-қасиеттерін дамытатын мектеп шаңырағы қажет. [1] 

Қазіргі кезде егемен елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, 

әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл оқу-тәрбие үдерісіндегі 

елеулі өзгерістерге байланысты болып отыр. Себебі, білім беру парадигмасы 

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

қатынас пайда болуда. Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім 

беруде мұғалімдердің инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық 

негіздерін меңгеруі маңызды мәселелердің бірі. 

XXI ғасырда қоғам қажеттілігін қанағаттандыру үшін білім беру 

саласында төмендегідей міндеттерді шешу көзделіп отыр. Олар: білім 

сапасын көтеру, компьютерлендіру, интернет, компьютерлік желі, 

электронды және телекоммуникация, электронды оқулықтар даярлау. 

Бұлардың оқушылардың қазіргі заман талабына сай білім алуына, білік 

сапасын көтеруге тигізетін әсері мол. Жаңа электронды оқулықтардың 

дүниеге келуімен берілетін білім мазмұны да өзгерері сөзсіз. Болашақта әр 

оқушы компьютерлік технология арқылы интернет, электронды желі, 

электронды пошта арқылы дүниежүзілік білім әлеміне еніп, онда өзінің 

қажетін өтейтін, білімді толығымен алуға, қажет ақпараттық мәліметтерді, 

ғылым саласына байланысты озық тәжірибелерді, осы мәселенің шетелдегі 

жағдайымен танысуына толық мүмкіндік туады. 

Қазіргі бастауыш мектеп жағдайындағы білім берудің ұлттық моделіне 

өту уақыты мен тәрбиелеудің соңғы әдіс-тәсілдерін, жаңа инновациялық 

педагогикалық технологияны игерген, психологиялық-педагогикалық 

диагностиканы қабылдай алатын, педагогикалық жұмыста қалыптасқан 

бұрынғы ескі сүрлеуден тез арада арылуға қабілетті және нақты тәжірибелік 

іс-әрекет үстінде өзіндік даңғыл жол салуға икемді, шығармашыл педагог- 

зерттеуші, ойшыл бастауыш сынып мұғалімі болуын қажет етеді. [2] 

Қазіргі кезде еліміздің білім беру саласында, оқытуда өзгерістер аз емес.  

Білім беру стандарттары мен бағдарламаларының, оқулықтар мен оқу 
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құралдарының мазмұндары қайта қаралып, жаңашыл әдіс- тәсілдерді іздеу, 

оларды өмірге ендіру жүргізіліп жатыр. 

Бүгінгі күні дидактикалық «нені оқытамыз?» «не үшін оқытамыз?» 

«қалай оқытамыз?» деген дәстүрлі сұрақтармен бірге «қалай тиімді оқытуға 

болады?» деген мәселесі ғалым- әдіскерлер мен мектеп мұғалімдерін 

толғандыруда. Осы сұрақтың айналасында бірқатар ғылыми-зерттеу 

жұмыстары жүргізілген. Зерттеудің нәтижесін талдау барысы педагогика 

ғылымында жаңа «педагогикалық технология» бағытының пайда болып, 

қалыптасып келе жатқанын көрсетеді және ол оқушының өз бетінше білім 

алуын ұйымдастыруға бағытталған. Әрбір мемлекеттің болашағы мектебінде  

шыңдалады. Ертең осы елге ие болып, тізгінін ұстар азаматтар – бүгінгі 

мектеп оқушысы болғандықтан, қазақстандық барлық мектептерге үлгі 

болуға тиісті қазақ тілінде оқытатын мектептердің бүгінгі жайы, даму 

бағыттары, келешегінің көкжиектері бүкіл қоғамның, мемлекеттің 

назарында. [3] 

Жүсіпбек Аймауытов: «Сабақ беру үйреншікті жәй ғана шеберлік емес, 

ол – жаңадан жаңаны табатын өнер» деген екен. Сондықтан қазіргі 

педагогика жаңалықтарын пән ерекшелігіне қарай қолдана білу – оқыту 

мақсатына жетудің бірден-бір жолы. Осы жолда педагогикатық технология 

оқыту мақсатына жетудің тиімді, нақты жолдарын көрсетеді. Оқытудың 

қазіргі заманғы педагогикалық технологиясы іс-әрекеттің жоспарланған 

нәтижесіне жетудің шартты тәсілі ретінде қарастырылатын жаңа әдістердің 

жиынтығынан тұрады. Оның дәстүрлі оқыту технологиясынан ерекшелігі 

мынада: 

а) бастауыш сынып оқушысының интеллектуалды дамуы аз уақыт 

ішінде қабылдау дәрежесінің жоғары мөлшеріне жетуіне бағытталғандығы; 

ә) бастауыш сынып оқушысы мен мұғалімнің белсенділігінің сайма-сай 

болуы; 

б) бастауыш сынып мұғалімі мен оқушының өзара қарым- қатынасында 

жауапкершіліктің міндеттілігі. 

Оқытудың дамыту функциясы оқушы тұлғасын жетілдіруге бағытталған 

арнайы дайындалған кейбір оқыту технологиясында, әдістемелік жүйелері 

мен әдістерде жүзеге асырылады. Оларға бүгінгі өркендеп келе жатқан жаңа 

сипаттағы қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды жатқызуға 

болады. Олар: «Дамыта оқыту жүйесі», «Ақыл-ой іс-әрекетінің кезең 

бойынша қалыптасу теориясы», «Танымдық іс-әрекетті жандандыру 

тәсілдері», «Деңгейлеп саралап оқыту», «Модульдік оқыту» технологиялары 

және т.б. Оқыту технологиясы тұлғаның дамуына емес, білімді, шеберлікті,  

дағдыны меңгеруге бағытталған. [4] 

Оқыту технологиясының мақсаты – бұл берілген қасиеттері бар тұлғаны 

тәрбиелеу. ЮНЕСКО-ның құжаттарында оқыту технологиясы оқытудың 

құрылу, қолдану және анықтау барысының жүйелі әдісі мен адамның 

қорлары, оның өзара қатысы болып табылады. Ол білім беру түрлерін 

оңтайландыруды өзінің алғышарты деп есептейді. 
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Бір жағынан, оқыту технологиясы – ол ақпаратты өңдеудің, ұсынудың, 

өзгертудің әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы, ал екінші жағынан, оқыту 

үдерісінде бастауыш сынып мұғалімінің қажетті техникалық, ақпараттық 

тәсілдерді қолдана отырып, оқушыға әсер ету құралдары жайлы ғылым. 

Оқыту технологиясында оқу мағынасы, әдістері, тәсілдері өзара тығыз 

байланыста болады. 

Мұғалімнің педагогикалық шеберлігі қойылған оқу тапсырыстары мен 

бағдарламасына сәйкес оқыту тәсілдерінің, әдістерінің ең оңтайлы, қажет 

мағынасын тыңдай білуде. Оқыту технологиясы жүйелі ұғым. Оның 

құрылымына мыналар кіреді: 

- оқыту мақсаты; 

- оқыту мағынасы; 

- педагогикалық өзара қатынас құралдары; 

- оқу үдерісін ұйымдастыру; 

- оқушы, мұғалім; 

- іс-қимыл нәтижесі. 

Қазіргі бастауыш мектептерде мақсаттар біршама өзгертілді – 

идеологизация жойылды, жан-жақты үйлесімді дамудың үндеулері алынып 

тасталынды, өнегелі тәрбие үлгісі өзгертілді, бірақ негізгі мақсаттардың 

міндеті алдын ала жоспарланған сапалы білім алу стандарттары сол күйінде  

қалды. [5] 

Дәстүрлі технологиямен оқытатын бастауыш мектептердің алдында 

қазіргі ғылыми-техникалық прогрестің жағдайында жаңа әлеуметтік 

талаптарға, бастауыш сынып оқушыларының жеке басының даму 

мүмкіндіктеріне сай оқудың мазмұны мен әдістерін жетілдіріп, оқу 

құралдарының жаңа түрлерін жасау қажеттілігі туды. Бастауыш мектепте 

оқытудың мазмұнында ғылымның соңғы табыстарына сай теориялық 

материал көлемінің артуы, оқытудың дамып келе жатқан саласында 

бастауыш сынып оқушыларының танымдық дарыны мен қабілеттілігін 

жетілдіруге баса назар аударылуы қазіргі педагогикалық технологияны 

обьективті қажеттілік тұрғысынан зерттеп-тануды талап етеді. 

Бастауыш білім берудің негізгі мақсаты – бірғана міндетті нәтижеге 

жету емес, ол өмір теңізінде жақсы бағдарлай алатын, өзіндік көзқарасы бар, 

жан-жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру. Сондықтан әрбір бастауыш 

сынып мұғалімі алдындағы ұстаздық және адамдық мақсаты: бастауыш 

сынып оқушысының еркін, шығармашыл, жауапкершілігі мол жеке тұлға 

етіп қалыптасуына жағдай жасау. Бұл мақсатқа жету үшін түрліше жаңа 

әдістемелермен тәсілдерді қолдануға тура келді. Бір технологияның өзі 

әртүрлі атқарушылардың шеберлігіне байланысты әрқилы жүзеге асырылуы 

мүмкін. [6] 

Қазіргі таңдағы үздіксіз көп деңгейлі кәсіби білім берудің басым 

бағыттарының бірі – тұлғаға бағытталған педагогикалық іс –әрекеттің 

сапасын қамтамасыз ету. Осы іс - әрекетке баса назар аударудың өзіндік 

себептері бар. Олар: 
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- еліміздің, қоғамның динамикалық дамуы, бүгінгі өзгермелі заманға 

лайық өмір сүре алатын тұлғаны қалыптастыруды талап етуде; 

- бүгінгі мектеп оқушыларының іс - әрекетке бейімдігі, еркіндігі 

тәуелсіз болуы, педагогтарға білімденушілермен қарым – қатынаста жаңа 

тәсілдермен әдістерді қолдануды қажет етуде; 

- бүгінгі мектептегі балалар мен үлкендер арасындағы қарым – 

қатынастың адамгершілік, демократиялық жағынан басым болу 

қажеттіліктерінен туындап отыр. [7] 

Білім беру үдерісінің субъектісін тұлға деп қаратырсақ, онда дербес 

әрекет ететін субъект ретіндегі нақты жеке адам болмысының қайталанбас,  

ерекше әдісі, адамның қоғамдық өмірінің дара нысаны. Тұлғаның мәні нақты  

индивидтің өзіндік ерекшелігінде, оның әлеуметтік жүйе шеңберіндегі 

өзімен - өзі болу қабілетінде ашылады. Табиғи таланттардың, туа біткен 

ерекшеліктерінің маңызды рөлін тұлға дамуында әлеуметтік факторлар 

жаңаша түрде көрсетеді. Дара өмірдің тіршілік ету әдісі дегеніміз – адам 

өмірінің жалпы көрінісі, адамның бірегей және бесаспап қасиеттерінің бірлігі 

тұтас жүйе; адамдардың арасындағы өзінің ұстаным орнын еркін және 

жауапкершілікпен анықтайтын, қоғамның өкілі ретіндегі адам. Қоршаған 

ортамен қоғамдық және адами қарым – қатынастар жүйесімен, мәдениетпен 

өзара әрекеттестікте қалыптасады. Адам тұлға болып туа қалмайды, 

әлеуметтану процесінде тұлға болып шығады деген ғалымдардың 

тұжырымын қолдай отырып, білім мен тәрбие беру үдерісінде өздігінен 

үздіксіз дамуға қабілетті тұлғаны қалыптастыру кәсіби білімдендіру 

үдерісінің ізгілендірілуіне орай кәсіби педагогиканың негізгі 

басымдықтарына айналды. Кәсіби педагогиканың басым бағыттарыннда 

болашақ маманның тұлғалық болмысын дамытуға оқыту технологиялар 

жүйесінің қолданыс аясы кеңейіп, практикалық маңызы айқындалды. Себебі 

педагогикалық технологияда педагогикалық жобасы ретінде объектілерді, 

процестерді және олардың өзара әрекет ету жағдайларын ажыратады, яғни 

педагогикалық технология кең мағынасында бүкіл білім беру жүйесінің 

тұжырымдамасын, стратегиясын білдіреді. Кәсіби білім беру жүйесін 

ұйымдастырудың негізі ұжымдық оқыту тәсілі болып табылады. Ұжымдық 

оқыту тәсілі – оқытуды білімденушілердің бір – бірін оқыта алатын 

динамикалық жұптарда қарым қатынас жасауы арқылы іске асырылатындай 

етіп ұйымдастыруымен сипатталады. Білімденушілердің оқу қызметін 

ұйымдастырудың ұжымдық формасы білімдену үдерісіне бірге 

қатысушылардың өзара ықпалдастығын, өзара жауапкершілігін білдіреді. 
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БЛУМ ТАКСОНОМИЯСЫН ҚОЛДАНЫП ОҚЫТУДЫҢ 
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Айтмаганбетова Ш.К, Ахметова Ж.А 

магистр оқытушы 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

 «ҚР педагогикалық мамандардың білімділігін жоғарлату курстарының 

бағдарламасына» енгізілген білім беру мазмұнын жаңартудың негізгі идеясы 

білім мен дағдыларды оқушылар үшін теңдей мәнді деп тану қажет. 

Заманауи тәсілдің түбегейлі айырмашылығы оларды формальды түрде 

иемдену емес оқушылардың қол жетімді білімді қолдануға дайындығына 

баса назар аудару, бұл ХХІ ғасырда талап етілетін дағдылардың мәнін дәл 

сипаттайды. Білім беру жеке, функционалды және тиімді болуы керек, бұл 

оқушының өз білімінің тәуелсіз субъектісі ретінде қалыптасуын болжайды 

[1]. 

Осыған байланысты қазіргі оқу процесіне қойылатын талаптар 

мұғалімнен оқушыларға қарапайым білім беру міндеттерінен едәуір асып 

түседі. Бүгінгі ақпараттық ғасыр жағдайында мұғалім дайын білімді 

оқушыларды өзін - өзі дамыту әдістеріне, оларды одан әрі дамыту үшін қажет 

жаңа ақпаратты алу, түсіну және қолдану тәсілдеріне үйрету үшін оған таныс 

парадигмадан қайта құруы керек. Мұғалімдердің алдына қойылған 

міндеттерді түсіну нәтижесінде олардың жоғары деңгейдегі ойлау 

қабілеттерін қалыптастыру және дамыту мәселесіне деген қызығушылығы 

арттады. 

Білім берудегі дүниежүзілік стандартта жалпы білім беру жүйесіне 

жаңаша білім мазмұнын құру арқылы сапалы білім беруге қол жеткізу өзекті 

мәселенің бірі. 

Болашақта өркениетті елдердің бірі болу үшін бізге заманауи білім 

керек. Себебі, Егеменді Қазақстанды әлемдегі алпауыт елдердің қатарына 

қосатын - дәл білім. Сонымен, қазіргі даму кезеңінде білім беру жүйесінде 

білім беру үдерісін технологияландыру проблемасы туындайды. Озық 



183 

 

технологиялардың айырмашылығы – өскелен ұрпақты әр-қилы дамыту. 

Әлемде ілімнің әлеуметтік орны өсуде, ал адамның келешегі оның білім 

деңгейіне, сонымен қоса ойлау дәрежесіне байланысты. 

Мұғалімнің міндеті - білімді арттыру емес, бұл білімді өздігінен алуға 

және жеке тұлғаны дамытуға, өзін-өзі жетілдіруге және қоршаған әлемді 

жақсартуға инновациялық қажеттіліктерді қалыптастыруға мүмкіндік беретін 

құралдармен қамтамасыз ету. 

Оқу процесінде жаңа технологияларды әзірлеу және оқыту білім беру 

процесінің сапасын арттыруға бағытталған. Осыған орай, қазіргі кезде 

мұғалімнің басты міндеті - жас ұрпақты жаңа технологияның тиімді әдістерін 

қабылдауға үйрету. Сондықтан сапалы білім беру үшін әр мұғалім 

сабақтарды белгіленген формада үнемі өткізгеннен гөрі оқытудың жаңа 

технологияларын, оқытудың жаңа әдістері мен дәстүрлі емес сабақ түрлерін 

қолданғаны дұрыс. 

Осыған байланысты жұмыстың басты мақсаты - технологияларды 

қолданудың әдіснамалық негіздерін ашу, т.а. оқытудың жүйелі формалары, 

оқу жоспарында қамтылған білім мазмұны, ол мақсатқа жету жолдары мен 

күтілетін оқыту нәтижелерін ұсынады. 

Бенджамин Блум - американдық білім беру психологы және Блум 

таксономиясының авторы. Пенсильвания штатындағы Ленсфордта дүниеге 

келген ол мың тоғыз жүз отыз бесінші жылы Пенсильвания оқу орнының 

бакалавриат және магистрант дәрежелерімен және мың тоғыз жүз қырық 

екінші жылы Чикаго деп аталатын оқу орнының докторантураны бітірді. Ол 

өзінің теориясын өзінің Блум таксономиясы кітабында дамытты. 1956 жылы 

Бенджамин Блум басқарған білім комитеті жасаған Блум таксономиясы - 

сыни түрде ойлай алу дағдысының ауқымды пайдаланатын иерархиялық 

нұсқасы. Блумнын таксономиясы басты мақсаты – оқып үйретудің бірыңғай 

формасын құра алу [2]. 

Таксономия сөзі (грек тілінен аударғанда Táxis - орналасуы, құрылымы, 

тәртібі жәнеде nómos - зан). 

Таксономия деп отырғанымыз- бұл объектілерді оның иерархиясын құру 

мақсатында нақты критерийлер мен принциптерге сәйкес жіктеу (белгілі бір 

құрылымдағы реттілік). 

Таксономия барша оқыту мақсаты мен күтілетін нәтижесі ұқсас 

болмайтындығына негізделіп тұр. 

Блум таксономиясы сабақ уақытын тиімді пайдалануға сонымен қоса 

нәтижелі білім оқушының өзіне-өзі бағалауын қамтамасыз етуге үміт береді. 

Блумның таксономиясы ойлаудың 6 деңгейімен ұсынылған. 

Білім - білім деңгейі мен ойлау деңгейі - ең төменгі деңгей. Бұл деңгей 

ақпараттың жадыда қалай сақталатынын, оны қайталау немесе тану, 

ақпаратты және деректерді еске түсіру арқылы тексеруге бағытталған. 

Мысалы, әр сабақта қайталау немесе өткен сабақты еске түсіру 

Түсіну - білім жәнеде ойлау деңгейі – бұл орта деңгейге жатады. Өткен 

материал бойынша білімді түсінетіндіктерін анықтап білу үшін диалог құру. 

Оқушылардан пікір сұрау әр түрлі, болжам жасау. Жаңа материал туралы 
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түсінік беру. Жаңа сабақты түсіндіргеннен кейін оқушылардың оны қалай 

меңгергенін анықтайтын кез келді. 

Оқу сабағын меңгерудің нәтижесі ретінде сіз келесі тапсырмаларды, 

яғни іс-әрекеттерді орындай аласыз: 

Аударма - яғни сабақты бір «тілден» екінші бір «тілге» аудару (мысалы, 

химиялық формуланы немесе реакция теңдеуін сөзбен өрнектеп жазу немесе 

керісінше түрде, ауызша ақпаратты кестеге, сызба түрінде ұсыну); 

Түсіндіру - оқу материалын «өз сөзіңізбен» түсіндіру, қысқаша 

сипаттама; 

Болжау дегеніміз - бұл оқулықта тұрған нәрсені, оның күтілетін 

нәтижесін болжай алу. 

Оқытудың бұндай нәтижесі тақырыпты қайталау деігейімен салыстырп 

қарасақ әлдеқайда жоғары болады деуге болады. 

Талдау - білім және ойлаудың деңгейі - ең жоғарғы деңгей болып 

табылады. Оқу материалының құрылымын түсінікті ету үшін оны 

компоненттерге бөліңіз: 

- тұтас бөлшектерді бөлшектеу; 

- бүтін бөліктер арасындағы байланысты анықтау; 

- бәрінің қалай жұмыс істейтінін сезіну. 

Осы деңгейіміз оқу ақпаратының мазмұнын қабылдаумен қоса, соның 

ішкі құрылымы қалай қалыптасатынын көрсетеді. 

Жинақтау - бұл білім мен ойлау деңгейі - ең жоғарғы деңгей болып 

табылады[3]. Сабақ тақырыбындағы бөлек бөліктерден болмаса әртүрлі 

пәндерден жаңаларын іске асыруға көмектесіңіз. Жеке бағыт. Ойынды 

құрыңыз және проблемаларды шешудің үлгісін жасаңыз. 

Ойлаудың деңгейі Сұрақтар үлгісі 

Білу мен түсіну    Не,нелер?   Кім,кімдер?   Қашаннан   бастап?   қандай 

….мысал болып табылады? …. Не ой жасырынған ? …. Өзгеше қалай 

толықтыра аласыз? …. Осы мысалға жата ма? Өз ойыммен сипаттай аламын 

ба? 

Қолдану Бұны байланысы неде? Қалай пайдалана аламын? … қандай 

сәттерде? 

Талдау         Не үшін? Қалайша? …. Маңызы не болып табылады? 

Қорытындыны қалай дәлелдейсіз ?...мәні неде? …ұқсастығы неде? 

Жинақтау Бұл реакция жүретін болса, соны қалай болады? Теория 

экспериент жүзінде іске асты ма? Бұдан қалай қорытынды жасай аламыз? 

Теориямен қаншалақты байланысты? 

Бағалау Бұл ұнадаы ма және де не себепті? Қисынға келе ме және 

неліктен? 

Білім Жылын көрсетіңіз? Қай жерде болған? Қалайша? Реакция 

теңдеуін жазыңыз және атап көрсетіңіз. 1 немесе 2 ұпай 

Түсіну Реакция теңдеуін аяқтаңыз. Не түсіңдіңіз? Не үшін? 

Формуланы түрлендіріңіз. Генетикалық байланысты орындаңыз . Ойыңызды 

айтыңыз. 3немесе 4 ұпай 

Қолдану Әртүрлі тәсілмен шығарыңыз. Құбылыстың мәнін 
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түсіңдіріңіз. Болжам жасаңыз . Қорытындыны тексерңіз. 5немесе 6 ұпай 

ТалдауЖүйе қандай? Топтаңыз. Мәні не? Салыстырып сипаттаңыз. 

Бқлшектерге жіктеп талдаңыз. Себебін ойша құрыңыз. 7немесе 8 ұпай 

Жинақтау    Жауабаңызды белгілеңіз. Алгоритм құрыңыз . Басқада 

баламаларын табыңыз. Бөлшектерден құрастырыңыз. Жүйеге келтіріңіз. 

Зерттеп айтыңыз. 9немесе 10 ұпай 

Бағалау Қосымша ой білдіріңіз. Өз біліміңіздің жетістігін атаңыз. 

Сәйкестендіріңіз? Дұрыс деп ойлайсыз ба? Өзіңіздің тұжырымдамаңыз? 

11 немесе  12 ұпай 

Блум таксономиясын қолданып оқытудың ерекшеліктері: 

- балалар білімдерін жаңа тақырыппен ұштастыра отырып, біртіндеп 

толықтырады; 

- әр түрлі тапсырмалар баланың сабаққа деген сезімізін ашады, сын 

түрде ойлай алу белсенділігін арттырады; 

- білім алуға қызығушылығын арттыру; 

- оқушылармен топ арасында, екеуара және дара жұмыстар жасау; 

- идеяларды қорытуды, пікірлерді негіздеуді үйренеді; 

- балалар өз білім дәрежесін, өзді-өзін бағалауды, екеуара бағалауды 

байқайды, сабақ аяқталған соң әр топтың жетекшісі критерийлер бойынша 

сыныптағы балаларды бағалайды; 

- мұғалімге, оқушыға көп көрінуді біледі[4]. 

Осы технологяны қолдану сабақтың құндылығына айтарлықтай әсер 

етеді. Сыныпта озық технологияларды нәтижелі әрі дұрыс пайдалана білу 

таным белсенділікті, оқушылардың ой өрісін жоғарлатып, құштарлыққа 

жетелей түседі. Оқушылар логикасымен ойлай алу қабілеттерін дамытады 

және сабақтарының сапасын жақсартады. Өз жұмысына деген ізденіс пен 

сенімділік артады. Сыныптағы қызығушылық пен белсенділікті арттырады. 

Сыныптың балалары әр сабаққа бар жігерімен, ынтасымен қатысатын болады 

және биік жоғары деңгейде өтетін болады. Егерде біз сабақта замануи озық 

технология элементтерін тиісті деңгейде жоспарлай алсақ, ол әрине жемісін 

береді.  

Сыныпта ойлаудың жоғары деңгейін қамтамасыз ету үшін мұғалім 

келесі практикалық ұсыныстарды қолдануы керек: оқушыға қандай ойлау 

дағдылары қажет екенін түсіндіру, сұрақтар қою, құбылыстың себебін 

түсіндіру, дәлелдеу, нәтижелерін бағалау. Бұл үшін ең алдымен жақсы білім 

ғана емес, қырағылық пен табандылық қажет. 
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ТАРИХ ПӘНІН ОҚЫТУДА ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУ 

БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУДЫҢ БАСТЫ КЕПІЛІ 

 

Алиев Жарас 

Новый орта мектеп-лицейі 

Тарих пәнінің мұғалімі 

 

Тарих пәнін мектепте оқыту – аса күрделі де, сан қырлы, қарама- 

қайшылыққа толы педагогикалық құбылыс. Тарихты оқыту үдерісін 

ұйымдастырудың тиімділігі орта мектеп оқушыларының тарихи білімді 

меңгеруде жоғары нәтижеге қол жеткізуінің тұрақтылығымен анықталады. 

Өзім қызмет жасайтын мектеп-лицейінде жаңа ақпараттық технологияларды 

қолдану кеңінен қарастырылған. Ол үшін мұғалім мен оқушының 

арасындағы педагогикалық заманауи байланыс оқыту талаптарына 

бағытталған ІТ құралдарымен жүзеге асып отыруы тиіс. Қазіргі уақытта әр 

мектепте интерактивті тақталар, талапқа сай жабдықталған компьютерлік 

сыныптар бар. Сондықтан да тарих сабақтарын АКТ қолдану арқылы 

қызықты да сапалы білім беру мүмкіншіліктерін қолдануымыз заман талабы. 

Ақпараттық технологиялардың мүмкіншіліктерінің арқасында мұғалімдер 

онлайн-сабақ, бейне-конференция, жаңашыл сабақтар беріп жүр. 

Бүгінгі таңда жаһанды жайлаған қауіп COVID – 19 індетінің таралуына 

байланысты барлық мемлекеттерде студенттер мен мектеп оқушыларын 

қашықтықтан оқыту жүйесіне көшуге мәжбүр етті. Ғаламдық індеттің 

салдарынан дәстүрлі оқу құндылықтарын түбегейлі өзгертуге мәжбүрледі, 

оқу процесінің дағдарып қалмауы үшін инновациялық ақпараттық 

технологияларды дереу қолдану керектігін алға қойды. Осыған орай мектеп 

ұстаздары да қашықтан оқытудың қыр-сырын жедел түрде меңгеріп, іс- 

тәжірибелерін шыңдап өз міндеттеріне кірісіп кеткен болатын. 

Қашықтан оқыту дегеніміз – білім алушы мен педагог қызметкерінің 

жанама (алыстан) немесе толық емес жанама өзара іс-қимылы кезінде 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды және телекоммуникациялық 

құралдарды қолдана отырып жүзеге асырылатын оқыту түрі. 

Қазақстан   Республикасының    тұңғыш    президенті    Н.Назарбаевтың 

«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» 

Қазақстан халқына жолдауында: «Ең алдымен, білім беру жүйесінің рөлі 

өзгеруге тиіс. Біздің міндетіміз – білім беруді экономикалық өсудің жаңа 

моделінің орталық буынына айналдыру. Оқыту бағдарламаларын сыни ойлау 

қабілетін және өз бетімен іздену дағдыларын дамытуға бағыттау қажет. 

Сонымен бірге, ІТ – білімді, қаржылық сауаттылықты қалыптастыруға, 

ұлтжандылықты дамытуға баса көңіл бөлу керек.» деп атап көрсетті [1]. 
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Тарих пәнін қашықтан оқыту мен ұйымдастырудың үш түрлі формасы 

бар: онлайн (синхрондық) және оффлайн (асинхрондық), және кең таралған 

үшінші түрі вебинар. Тарих пәнін онлайн режимдегі оқыту дегеніміз – 

интернет ресурстарының көмегімен ағымдағы уақытта белгілі бір 

қашықтықта мұғалім экранын көру арқылы оқытуды ұйымдастыру формасы. 

Тарих пәнін оффлайн режимдегі оқыту дегеніміз – интернет ресурстарының 

көмегімен (электрондық пошта) мұғалім мен оқушы арасындағы ақпарат 

алмасуды қамтасыз етуге мүмкіндік беретін оқытудың формасы. Тарих пәнін 

тағыда вебинар арқылы оқыту дегеніміз – интернет желілерінің көмегімен 

семинарлар мен тренинтер өткізу формасы. Тарих пәнін қашықтан оқыту 

процесінде сапалы ұйымдастырудың келесі түрі – «Е-learning». Е-Learning – 

бұл оқу үрдісін ұйымдастырудағы халықаралық стандарттар мен 

принциптерін қолдайтын, барлық заманауи талаптарға сәйкес келетін, 

электронды және қашықтықтан оқыту. Оқытудың аталмыш жүйесі білім беру 

саласын түбегейлі өзгертеді. Яғни, мұғалім мен оқушының арасындағы 

байланыс өзгереді. 

Ел Президенті Қ.Тоқаев өзінің «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл 

кезеңі» атты Қазақстан халқына жолдауында «Цифрландыру – сәнге 

айналған үрдіске ілесу емес, ұлттың бәсекеге қабілеттілігін арттырудың 

негізгі құралы» деп атап өткен болатын [2]. Яғни, қарыштап дамып жатқан 

жоғары технологияны пайдаланып, мектепте тарих пәнін оқытуда сапалы 

білім беру басты мақсатымыз болуы қажет. 

Қашықтан оқыту – компьютерлік және телекоммуникациялық 

технологияларға негізделген оқытудың құралдары мен түрлері.Қашықтан 

оқытудың және кері байланыс жүзеге асырылған желілер мен платформалар: 

1. WhatsApp (кері байланыс) 

2. Kundelik.kz (мұғалім, оқушы, ата-ананың онлайн түрде білім 

сапасын бақылауы) 

3. Googleclassroom (тапсырма құру) 

4. Onlinetestpad (құрылған бжб мен тжб нәтижесін қарау) 

5. Bilimland.kz (онлайн сабақпен танысу) 

6. Daryn.online (сайтындағы сабақ үлгілерімен танысу) 

7. ZOOM (конференция ұйымдастыру) 

Қашықтан оқытудың тиімділігі: 

- Уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді; 

- Жеке білім алуға деген қызығушылық; 

- Ауа-райы немесе денсаулық жағдайына байланысты қашықтықтан 

білім алуға оң әсері; 

- Мұғалімнің әрі оқушының ақпараттық құзыреттілігін шыңдау 

мүмкіндігі. 

Қашықтан оқытудың тиімсіз жақтары: 

- Мұғалім мен оқушының эмоционалдық тұрғыда қарым-қатынастың 

жеткіліксіздігі; 

- Оқушының АКТ-ы жетік меңгермеуі және толық қамтамасыз етілмеуі; 

- Тұрмыстық жағдайға байланысты барлық оқушылардың оқу процесіне 
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сай жағдайдың болмауы. 

Тарих пәнін оқытуда: 

І. Оқыту әдістерінің жіктелуі; 

Оқыту әдістерінің жіктелуі оқыту әрекетінің бір бөлігі болғанымен, 

оқыту әдістерінің өздері күрделі жүйе болып табылады. 

Олар: 1) Жалпы әдіс. 2) Жеке әдіс. 

ІІ. Белсенді оқыту әдістері; 

ІІІ. Жаңа әдіс тәсілдерін қолдану ; 

ІV. Видео сабақтар – қазіргі заманауи педагогикалық әдістердің бір 

түріне жатады. 

V. Технологиялық педагогикалық және пәндік білім. 

Зерттеушілер Мишра мен Келер 2006 жылы мұғалімнің тәжірибесіндегі 

үш білім саласы туралы өз идеяларын ұсынады. Үш білімнің, яғни пәндік,  

педагогикалық және технологиялық білімдердің қиылысу ортасында 

технологиялық, педагогикалық және мазмұндық білім (ТПМБ) орналасқан. 

Мишра мен Келердің пайымдауынша, барлық үш білім саласы арасында 

өзара байланысты іске асыруға қабілетті мұғалім жоғары деңгейдегі кәсіпқой 

болып табылатындығын да айтқан [3]. Осы тұста мұғалім мынадай бірқатар 

талаптарды орындай алуы керек: 

- Ақпараттық-коммуникациялық құралдармен жоғары дәрежеде сауатты 

жұмыс істей білуі; 

- Қашықтан оқыту технологиясын жетік білетін, білім саласындағы 

қызметкерлерді, оқушыларды таныстыра білуі; 

- Оқытушының ақпараттық құралдармен жұмыс істеуге іс-жүзінде 

дағдыландыру; 

- Оқытудың телекоммуникациялық құралдарын қолдану ісіне 

дағдылануын қалыптастыру. 

Заман талабы білікті де білімді азаматтарды қажет етеді сондықтан 

мектеп мұғалімінің де өз білімін үнемі жетілдіріп отыруы өте маңызды іс. 

ХХІ ғасыр – ғылым ғасыры. Мақсатты білім беру – тұлға дамуын жүзеге 

асыратын маңызды мәселе. Әр ұстаздың жаңашылдық әрекеттері, біліктілігі 

педагогикалық, технологиялық, кәсіптік біліммен сәйкестенеді. 

Қорыта келе, тарих пәнін оқытуда заманауи технологиямен жұмыс 

істегенде мұғалімнің рөлі де өзгереді, білім сапасыда артады. Көп жағдайда 

мұғалім оқу процесін басқарып оқушылардың өзіндік дербес, танымдық 

қызметін ұйымдастырады. Қандай болмасын ұлттың болашағы мен оның 

қауіпсіздігі, ең алдымен, сол елдегі білім беру жүйесі мен оның сапасына  

байланысты екені белгілі. 
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ҚАЗАҚ ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫ ТУРАЛЫ КӨЗҚАРАСТАР 

Алмурзаева Гульнур Орынбасаровна 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің 

2-курс магистрантыАқтөбе қаласы,  

Ұшы-қиырсыз жазира дала тұрғындары өздерінің сан ғасырлар бойғы 

тарихында жас ұрпаққа тәрбие берудің бай тәжірибесін жинақтап, ұлттың 

өзіндік салт-сана мен әдет-ғұрып, дәстүр рәсімдерін туғызды. Көшпелі халық 

өзі өмір сүрген қоғамның әлеуметтік-экономикалық жағдайына, мәдениетіне, 

тарихына орайлас жас буынға тәлім-тәрбие берудің ерекше талап-тілектерін 

дүниеге әкелді. Ол талаптар – көшпелі мал шаруашылығын жете игеру, еңбек 

сүйгіштік, қиыншылыққа төзе білу, ел намысын қорғау, жаудан беті қайтпау,  

ата тегін жадында сақтау, сөз асылын қадірлеу, тапқырлық пен алғырлық, ат 

құлағында ойнау, ата салтын бұзбау.Әр ұлттың өзіне тән тіршілік кәсібі, 

тарихы мен мәдениеті бар. Ол мәдениет сол халықтың өмір сүру тәсілінен,  

діни наным-сенімінен, әдет-ғұрпынан, салт-санасы мен дәстүрінен өзекті 

орын алады [1]. 

Халық педагогикасының басты мақсаты – өзінің бай тарихи 

тәжірибесіне сүйене отырып, келер ұрпақты еңбексүйгіштікке, өнерге баулу,  

жанұя, ауыл-аймақ, Отанның ар-намысын қорғай білетін, жаны жайсаң, арлы 

азамат тәрбиелеу болды. Осы мақсатты жүзеге асыру жолында отбасы 

мүшелерінен бастап, ауыл ақсақалдары, көне көз қариялар мен ақын, 

жыршы, жырау, әнші, күйші, термеші сияқты өнер адамдарының бәрі 

белсене қатынасатын ұжымдық тәрбие ісін жүргізушілер болып келгені 

көпке аян. Қазақ ауыз әдебиетін жасаушылар да, оны қастерлеп жадында 

сақтаушылар да, келер ұрпақты тәрбиелеуде құрал ретінде жұмсаушылар да 

ақын-жыраулар болғанын, олар өздерінің жыр маржанымен жастардың сана- 

сезімін тәрбиелеп жетілдіруде қоғамдық тәрбиешілердің рөлін атқарғанын 

аңғарамыз [2]. 

Қазақ халқының педагогикасының қалыптасуына үлес қосқан ғалым, 

ағартушы, философтарға тоқталып өтейін. ХІХ ғасырдың екінші жартысы 

мен ХХ ғасырдың алғашқы ширегінде қазақтың қоғамдық, әлеуметтік, 

рухани, мәдени, әдеби өміріне белсене араласып, ағартушылық идеяларды 

уағыздаған, артына мол мәдени мұра қалдырған Шәкәрім Құдайбердиев өз  

биігіне көтерілген әмбебап ғұлама еді. Шәкәрімнің философиялық, 

психологиялық ойлары «Үш анық», «Қазақ айнасы», «Анық пен танық», 

«Мұсылмандық шарттары», т.б. еңбектерінде көрініс тапқан. «Үш анықтағы» 

таратылатын басты ойдың өзекті желісі Абай мұрасында арнайы сөз болатын 

мораль философиясымен, жан құмарлығы мәселесімен астарласып жатқаны 

байқалады. Шәкәрім өзінің идеясын «Дүние мен өмір» деген өлеңінде де 

тереңдете түседі. Ол жастарға байлық, кедейлік, қулық, сұмдық, адамшылық, 

жақсылық, жамандықтың ақ-қарасын ашып көрсеткен [3]. 

Ахмет Байтұрсынов бүкіл саналы өмірін қазақ қоғамында білім- 

ғылымның дамуына, ағартушылық ісінің жанданып кемелденуіне 
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бағыштады. Ол оқу-тәрбие жұмысын жетілдіру саласында өзіндік өшпес ізін 

қалдыра білді. «Әліпби», «Тіл құралы», «Әдебиет танытқыш», т.б. оқу 

құралдарын жазып, қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың әдістемелік 

мәселелерін де зерттеу ісімен айналысады. Қазақ тілінің табиғаты, 

өзгешеліктері, араб алфавитін жетілдіру, терминдер туралы ғылыми өресі 

биік еңбектер жазды. Ол қазақ халқының әлеуметтік өміріне, тұрмыс- 

тіршілігіне сай келетін, надандығын, жалқаулығын, алтыбақан алауыздығын 

әшкерелейтін мысалдарды таңдап, талғап аударды. Мысалы, «Аққу, шортан, 

шаян» мысалын оқи отырып, қазақтың береке-бірлігі жоқ, араздықтарын 

байқасақ, «Қасқыр мен қозы», «Қарға мен түлкі», «Қайыршы мен қыдыр» 

мысалдарында әлеуметтік-қоғамдық теңсіздік, күштілердің әлсіздерге істеп 

отырған зорлық-зомбылығы бейнеленеді [4]. 

Халқымыздың азаттығы мен туелсіздігі жолында жанын пида еткен 

ардагер азаматтарымыздың бірі – Халел Досмұхамедов Атырау облысы 

Қызылқоға ауданында дүниеге келді. Ол жаратылыстану ғылымы саласында 

ұлттық ғылыми терминдерді жасау мәселелерінің теориялық астарларына 

үңіліп, оның принциптік жақтарына ерекше назар аударады. Х.Досмұхамедов 

халықтың астрономиялық түсініктері мен ырымдарына да үлкен мән береді.  

Мысалы ол халық әдебиетінде әпсаналары үлкен орын алады. Автордың 

халық поэзиясының асыл мұраларын халықтық педагогиканың інжу- 

маржандары деп бағалауға болады [5]. 

Халқымыз егемендігін алған шақта жас ұрпақты жерге шырылдап 

түскен кезден есі кіріп, азамат болғанға дейінгі аралықта ана тілінің уызына 

жарытып қана қоймай, оларды ұлттық рухпен, дәстүр-салт, әдет-ғұрыптан 

мейлінше сусындауына ерекше көңіл аударуымыз керек. Бұл жөнінде 

Міржақып Дулатов былайша айтқан еді: «Бастауыш мектепте алған білімнің 

әсерлі, күшті, сіңімді болуы қай халықтың мектебінде болса да, оқу 

кітаптары ана тілімен, өз ұлтының тұрмысынан, һәм табиғаттан алып 

жазылып, баяндап оқытқанда, балғын жас баланың ойына, қанына, сүйегіне 

ұлт рухы сіңісіп, ана тілін анық үйреніп, керекті мағұлмат алып 

шығады...»[6]. 

Жүсіпбек Аймауытов өзінің тәлім-тәрбие саласындағы бағыт-бағдарын 

1918 жылы ақпан айында Семей қаласында шыққан әдеби және ғылыми- 

қоғамдық «Абай» атты журналдың бас мақаласынан аңғартады. Ол Абай 

ұстаған ағартушылық жолды өзінің тыныс-тіршілігінің өмірлік арқауы етіп 

алады. Автор ең алдымен бала тәрбиесіндегі отбасының рөліне ерекше 

тоқталады. Отбасында алатын мейірімділік, еңбекқорлық, адамгершілік 

қасиеттерге кеңінен көңіл бөледі [7]. 

Сұлтанмахмұт Торайғыров – тіл тазалығы үшін күрескен ақын. 

Жастардың рухани азығы – әдеби кітаптардың тілінің таза, түсінікті болуын 

талап етеді. Ақын дүние сырын білуден, ғылым-білім игеруден, оны халық 

мақсатына жұмсаудан артық бақыт жоқ екенін айтады. 

Мағжан Жұмабаевтың көшпелі қазақ тұрмысындағы тәлім-тәрбиеге 

байланысты көзқарасында ұлттық бояу ерекше байқалады. Оның ойлары 

адамның табиғатпен кіндіктестігін ескере келіп, оқу-тәрбие жұмысының 
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жаратылыспен астарластығын меңзейді. 

Мұхтар Әуезов – Қазақстандағы жалпы педагогика теориясы мен 

тарихының салаларында арнаулы зерттеу еңбек жазбағанымен, оқу және 

оқыту әдістемесіне ерекше мән берген ғалым-ұстаз. Ұлт жастарына арнап ана 

тілінде оқулықтар жазды және оқу бағдарламаларын дайындады. Ұлттық 

әдебиеттің шығу тарихын тереңнен қарастырып, ауыз әдебиеті үлгілерін 

талдауға арналған «Ел әдебиеті» тұңғыш оқулығы жарық көрді. Оқулық ауыз 

әдебиетін жанр түрлеріне қарай талдауға арналған 7 бөлімнен тұрады. Елдің 

салт-дәстүрлері арқылы баланы еңбексүйгіштікке тәрбиелеуге болатынын 

анықтап көрсетті [8]. 

Қорытындылап айтқанда, қазақ халық педагогикасының дамып, 

қалыптасуына үлес қосқан ғалым, ақын, жазушылардың көзқарастары, 

еңбектерінің рөлі өте зор. Сол арқылы өскелең ұрпаққа жан-жақты 

жарасымды тәрбие беруге, сапалы білім нәрімен сусындатуға болатынына 

көз жеткізгендейміз. 
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Базархан Бағдагүл Бақдаулетқызы 

7М01101-«Педагогика және 
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Заманауи ақпараттық технологияларды енгізу білім беруде барлық 

қажетті жағдайларды қамтамасыз ету оқытушылардың жемісті жұмысы үшін 

білім беру саласындағы стратегиялық басымдықтар болып табылады. 

Өйткені ақпараттық технологиялар оқытушыларға оқу процесін сапалы 

болуына және жаңа деңгейге шығаруға мүмкіндік береді. 

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Қазақстан-2030» 

Республика халқына жолдауында айқындалған негізгі басым бағыттар мен 

міндеттерді жүзеге асыру үшін білім мазмұнын жаңартумен қатар оқытудың 

өзіндік жаңа жолын, қазіргі заманғы педагогикалық технологиясын 
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қалыптастыру өмірдің талабы болып отыр. Қазіргі кезде егемен елімізде 

білім берудің жаңа жүйесі жасалып,әлемдік білім беру кеңістігіне енуге 

бағыт алуда.Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде 

педагогтардың инновациялық іс әрекетінің ғылыми педагогикалық негіздерін 

меңгеру маңызды мәселелердің бірі.[1] 

Соңғы онжылдықтарда оқыту мен тәрбиелеудегі жаңашылдық тек 

педагогтардың ғана емес, әлеуметтанушылардың, философтардың да 

назарын аударды. Білім беру жүйесіндегі қазіргі жағдайдың маңызды 

ерекшелігі-оқытуды ұйымдастырудың екі стратегиясының қатар өмір сүруі: 

дәстүрлі және инновациялық. 

«Инновация» туралы жалпы түсінік. Білім беру саласы 

қызметкерлерінің алдына қойылып отырған міндеттердің бірі-оқытудың әдіс 

тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және қазіргі заманғы педагогикалық 

технологияларды меңгеру.Қазіргі таңда оқытушылар инновациялық және 

интербелсендік әдістемелерін сабақ барысында пайдалана отырып сабақтың 

сапалы әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізуде. 

«Инновация» ұғымын қарастырсақ,ғалымдардың көбі оған әртүрлі 

анықтамалар берген. Мысалы,Э.Роджерс инновацияны былайша 

түсіндіреді:»Инновация -нақтылы бір адамға жаңа болып табылатын идея». 

Майлс «Инновация-арнайы жаңа өзгеріс.Біз одан жүйелі міндеттеріміздің 

жүзеге асуын,шешімдерін күтеміз»-дейді[1] 

Инновациялық оқыту адамның қоғамдағы тез дамып келе жатқан 

өзгерістерге дайындығын, шығармашылық қабілеттерін дамыту арқылы 

белгісіз болашаққа дайындығын, ойлаудың әртүрлі формаларын, сондай-ақ 

басқа адамдармен ынтымақтастық қабілетін қалыптастыруға бағытталған деп 

түсіндіріледі. Инновациялық оқыту жаппай білім беру стратегиясы ретінде 

білім беруде терең өзгеріс тудырады. Қарастырылып отырған мәселе 

бойынша психологиялық-педагогикалық әдебиеттерді талдау көрсеткендей, 

ХХ ғасырдың аяғы - мәдениеттің, экономиканың, техниканың, әлеуметтік 

және жеке өмірдің барлық салаларындағы "жаһандық инновациялар" кезеңі 

деп аталған болатын. Осыған байланысты, 60-жылдардың басында ағылшын- 

американдық психологиялық-педагогикалық әдебиеттерде "креатив" термині 

пайда болды, оның мәні адамның жаңа ұғымдар жасау және жаңа 

дағдыларды қалыптастыру қасиетін көрсететін қабілетті белгілеу болды. 

Орыс психологиясында "креатив" адамның шығармашылық 

мүмкіндіктері, әлеуметтік маңызды шығармашылық белсенділікті көрсету 

қабілетін анықтайтын адам тұлғасының ерекше қасиеті ретінде 

қарастырылады. 

Шетелдік және отандық зерттеулердің теориялық талдауы педагог- 

психологтың креативті ойлауы ұғымының мазмұнын нақтылауға себеп 

болды. Педагог-психологтың креативті ойлауы -бұл зияткерлік қызметте 

көрінетін жеке қасиет,жаңа идеяларды жинақтауда педагог-психолог 

қызметінің анағұрлым өнімді стратегияларын таңдауда ерекше, стандартты 

емес ситуациялық міндеттерді шешу болып табылады. 
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Ендігі кезекте болашақ педагог-психологтың креативті дамуындағы 

қажетті сипаттамаларды қарастырайық: 

1. Ойлаудың бейнелі түрі-бейнелі ойлаудың тәсілдері мен процестерінің 

жиынтығы жағдайды (міндетті) көзбен көруді және онымен нақты 

практикалық іс-әрекеттерді орындамай, оның құрамдас объектілерінің 

бейнелерімен операция жасауды болжайтын кәсіби міндеттерді шешу [2]. 

Бейнелі ойлау педагог-психологқа объектінің әр түрлі нақты 

сипаттамаларын толық (ойлаудың басқа түрлерімен салыстырғанда) қалпына 

келтіруге мүмкіндік береді. Бейнелі ойлаудың маңызды ерекшелігі- 

объектілер мен олардың қасиеттерінің ерекше комбинацияларын құру. 

Педагог-психологтың дамыған бейнелі ойлауы жақсы қиялдың, 

шығармашылықтың және оның кәсіби қызметінің тиімділігіне әсер ететін 

ойлау процестерінің жылдамдығының кілті. Бейнелі ойлауды жүзеге 

асыратын ұғымдар мен бейнелер бір процестің екі жағын құрайды. Шынайы 

шындықты бейнелеумен тығыз байланысты бола отырып,бейне педагог- 

психологқа осы шындықтың жеке оқшауланған жақтары (қасиеттері) туралы 

білім бермейді, бірақ шындықтың жеке бөлігінің тұтас психикалық бейнесін 

білдіреді. 

2. Өзін-өзі тану - бұл адамның идеяларын түсіну және жинақтау процесі 

оның өмірінің, жеке басының және кәсіби қызметінің ерекшеліктері туралы.  

Педагог-психологтың жұмысындағы өзін-өзі тану адамның қоршаған ортаны 

тану процесіне кіреді.Өзін-өзі танудың дамуы педагог-психологқа өзінің ішкі 

әлемін білуге және ішкі күйлерді, мотивтерді, мақсаттарды, құндылықтарды 

ашуға және белгілі бір дәрежеде түсінуге мүмкіндік береді.Өзін-өзі тану 

өзінің кәсіби қызметін дербес ұйымдастыру үшін қажет. Болашақ психолог 

іс-әрекетте қиындықтарға тап болған кезде, бұл қажетті әрекеттерді орындау 

үшін оған жақсы игерілген дағдылар немесе ұқыптылық, шыдамдылық, 

табандылықтың жетіспейтіндігін білдіреді. 

Педагог-психолог үшін өзін-өзі танудың нәтижесі-жаңа білім. Бұл оған 

өзі туралы белгілі бір идеяларды қалыптастыруға және оларды жүйелеуге 

мүмкіндік береді [3]. 

3. Қызығушылық-бұл педагог-психологтың жаңа, бұрын белгісіз нәрсені 

іздеуі, табуы және құруы болып табылады. Педагог-психологтың 

қызметіндегі қызығушылықтың маңызды ерекшелігі бұл ақыл-ой 

белсенділігінің өнімділігін арттырады. Жұмыс барысындағы қызығушылық 

педагог-психологтың іс-әрекеттің мотиві ретінде, жеке қасиет ретінде әрекет 

етеді және өзін психологияда жаңа білім алуға бағытталған ұмтылыс болып 

қарастырылады. 

4. Мәселелерді шешудің стандартты еместігі- бұл жаңа нәрсені әкелу 

мүмкіндігі тәжірибесі,олқылықтар мен қарама-қайшылықтарды түсіну, 

педагог-психологтың практикалық жұмысында ойлаудың стереотиптік 

тәсілдерінен бас тарту. Бұл бірлікте жаңа идеялардың пайда болу 

жылдамдығы, "сирек" идеяларды шығару қабілеті, күрделі және қарапайым 

көре білу немесе керісінше [4] 
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5. Шапшаңдық пен икемділік – педагог-психологтың шығармашылық 

ойлау қабілеті, ол кез-келген жағдайда жаңа сөйлеу (ауызша) өнімін құруда 

көрінеді(ауызша, жазбаша, прозалық, поэтикалық, монологиялық, және т.б.). 

Сонымен қатар, сандық критерий ретінде еркін сөйлеу белгілі бір уақыт 

бірлігінде көбірек немесе аз идеяларды ұсыну мен ауызша тұжырымдауда 

көрінетін ойлау процестерінің жылдамдығын көрсетеді.Икемділік осы 

идеялардың алуан түрлілігін сипаттайды, өзіндік ерекшелігі олардың 

стандартты емес екенін білдіреді. Түпнұсқалық ауызша шығармашылықтың 

ең айқын көрсеткіші ретінде бұл ойды білдірудің стандартты әдістерінен бас  

тартуда көрінеді 

6. Интуиция-қиялға, эмпатияға және алдыңғы тәжірибеге негізделген 

біртұтас түпсана тұжырымы арқылы психология саласындағы жеке және 

кәсіби мәселелерді шешу әдісі [5]. 

К.Юнгтің психологиялық тұжырымдамасында интуиция адамның өзіне 

деген көзқарасын анықтайтын төрт негізгі психологиялық функциялардың 

бірі ретінде қарастырылады.Өзіне және айналасындағы әлемге өмірлік 

маңызды шешімдер қабылдау тәсілі. Интуиция- педагог-психологтың алдын- 

ала логикалық дәлелдерсіз шындықты тікелей түсіну қабілеті болып 

табылады. 

7. Қиял- педагог-психологтың кәсіби іс-әрекетте бейнелерді,идеяларды 

жасау және оларды басқару қабілеті. Педагог-психологтың жұмысындағы 

қиял оны сипаттайтын үш компонентті қамтиды: өткен тәжірибені 

пайдалану, қолдау және ерекше ішкі позицияның болуы. Бөлшектерді 

толығымен көру қабілеті қиялды дамытудың шарты болып табылады. 

8. Эмоционалды өзін-өзі реттеу- психологтың өзін-өзі басқару қабілеті 

танымдық деңгейдегі эмоционалды реакциялар мен күйлер (назар, есте 

сақтау, ойлау). Эмоционалды өзін-өзі реттеу тірі жүйелердің қызметін реттеу 

деңгейлерінің бірі шындықты бейнелеу мен модельдеудің, оның ішінде 

рефлексияның психикалық құралдарының ерекшеліктерін білдіретін әр түрлі 

ұйымдастырушылық және күрделілік деңгейлері ретінде қарастырылады. 
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ЕРЕКШЕ БІЛІМ БЕРУ ҚАЖЕТТІЛІГІНЕ ИЕ БАЛАЛАРҒА БІЛІМ 

БЕРУ 

 

Байдекешова Нурбиби  

Калыбаева Задагул Боранбаевна 

Физика пәнінің мұғалімдері Ақтөбе қаласы, 

“Ш. Құдайбердіұлы атындағы №66 ЖББОМ” 

 

"Инклюзивті білім беру" ұғымы білім беру адамның негізгі 

құқықтарының бірі болатын және де ол әділ қоғамның негізін құрайтын 

тұжырымнан қалыптасқан. Барлық оқушылар жеке қасиеттеріне немесе 

проблемаларына қарамастан білім алуға құқылы [1]. 

Бүгінгі таңда инклюзивті білім беруді қолдау бағытында жалпы білім 

беретін мектептерде белгілі себептермен ақыл - ой дамуында ауытқуы бар 

немесе психикалық дамуы тежелген оқушылар білім алуда. Әр оқушының 

білім алуда өз ерекшеліктері бар. Мәселен әр оқушының эмоционалдық және 

психикалық таным процестерінің дамуы деңгейі әртүрлі. Қазіргі таңда әр 

оқушыға жеке тұлға ретінде қарап, саналы тәрбие сапалы білім беру өмір 

талабы болып табылады. Бүгінде еліміздің барлық аймағында мүмкіндігі 

шектеулі балаларға білім беруді қолдау негізінде жалпы білім беретін 

мекттептерде түзете-дамыта оқыту сыныптары біртіндеп ашылып жатыр. Бұл 

сыныптың мақсаты: әр сыныптағы мүмкіндігі шектеулі оқушыларды бір 

сыныпқа топтастырып, әр оқушыға жекелеп сыныбы мен оқу 

бағдарламасына сай білім беру. 

Инклюзивті білім берудің мақсаты: даму мүмкіндігі шектеулі балаларды 

қалыпты балалармен бірге білім беру. Яғни адамның жынысына, дініне, 

шығу тегіне қарамастан тең құқылы жеке тұлға ретінде білім беру жүйесі 

болып табылады 

Ерекше білім беруге қажеттілігі бар балалардың төмендегідей топтары 

көрсетіледі: 

1. Психикалық және дене дамуында түрлі бұзылымдары бар балалар: 

көру, есту, сөйлеу бұзылымдары, зияты, тірек-қозғалыс аппараты, 

психикалық дамуы тежелген және эмоционалды-ерік-жігер аясы 

зақымдалған балалар. 

2. Оқытудағы ерекше қиындықтары, мінез-құлық және эмоциялық 

проблемалары бар балалар. 

3. Әлеуметтік-психологиялық, экономикалық, тілдік, мәдени 

ерекшеліктерінен туындайтын ерекше білім беруге қажеттілігі туындайтын 

балалар.[2] 

Қазіргі уақытта еліміздің білім алуында қиындықтары бар балаларға 

психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету мен білім беру жүйесінде 

оқытудың арнайы жағдайын құру барысында келесідей құжаттарды 

басшылыққа алу ұсынылады: 

1) оқу жоспары мен оқу бағдарламасын өзгерту; 



196 

 

2) оқыту нәтижелерін бағалау әдістерін өзгерту (оқушылардың оқу 

үлгерімі); 

3) оқытудың арнайы, вариативті және альтернативті әдістерін қолдану; 

4) оқулықтарды, оқу әдістемелік құралдарын, жеке оқу материалдарын 

таңдау; 

5) оқыту формасын таңдау; 

6) тосқауылсыз орта құру және оқыту орнына бейімдеу; 

7) компенсаторлық және техникалық құралдарға мұқтаждық; 

8) арнайы психологиялық- педагогикалық көмек (психологтың, 

логопедтің, арнайы педагогтың (олигофренопедагогтың, сурдопедагогтың, 

тифлопедагогтың); 

9) педагог-ассистентің көмегі; 

10) әлеуметтік – педагогикалық көмек. 

Күнделікті мәселелер, өмірдің тауқыметі, қоғамның өзгеру 

деңгейлерінің жылдам алмасуы бізден жоғары белсенділікпен қатар алға 

ұмтылуды, ізденімпаздықты және де үлкен жауапкершілікті талап етеді. 

Қазіргі кезеңде әлеуметтік дамуында, құндылықтар мен әлеуметтік 

нормалардың өзгеріп, отбасында ата-ана, ата-әжеден берілетін тәрбиенің 

ықпалы азайған заманда балаларды психологиялық-педагогикалық тұрғыда 

қолдаудың маңызды уақыт өте келе сұранымды қажет ететіні белгілі. 

Педагог пен баланың қарым-қатынасындағы ұстанымдар мен зерттелетін 

мәселелер да өзгереді: «оқушы мен оқытушы» орнына, «адам мен адам» 

парадигмасы қалыптаса бастады. Балаларды психологиялық-педагогикалық 

қолдау бұл – баламен кеңесе отырып оның қызығушылықтарын, белгілі бір 

мақсаттарға жетуде алға қойған ұмтылыстары мен мүмкіндіктеріне қолдау 

көрсетіп, оның адами қасиеттері мен құндылықтарын сақтай отыра, оқу мен 

оқытуда өз бетінше қол жеткізуіне, өзін-өзі тәрбиелеп, жақын араласатын дос 

табуына көмектесу болып табылады. Ерекше білімді қажет ететін 

балалардың ойлау ерекшеліктері. Ерекше білімді қажет ететін балалардың 

ойлау операцияларының кемістігін көптеген эксперименттер нәтижелері 

дәлелдейді. Ерекше білімді қажет ететін балалар заттарды салыстыруда 

олардың ұқсастықтарынан гөрі айырмашылықтарына назар аударатынын 

айтады. Көмекші мектептердегі мұғалімдердің жылдар бойы жинақтаған мол 

тәжірибесі ерекше білімді қажет ететін оқушылардың ойлауындағы негізгі 

кемшілік – қорыту, жалпылау қабілеттерінің төмендігі, бұл оқу процесіндегі 

ережелер мен жалпы ұғымдарды меңгере алмаудан көрінеді. Көп 

жағдайларда мағынасына бойламайды, өз тәжіриебесінде дұрыс қолдана 

алмайды. Сондықтан ережелерді, формулаларды білуді қажет ететін 

пәндерді қиындықпен меңгереді. Келесі бір кемшілік түрі – ойлаудағы 

реттеушілік рөлдің әлсіздігі. Яғни бала өзі меңгерген ойлау операцияларын 

қажетті жағдайда тиісінше қолдана алмайды. Бұл ең алдымен мұғалім үшін 

қиындық туғызады. Балалар жаңа мәселемен немесе жаңа тапсырмамен ( 

есеппен) танысқан соң бірден орындауға кіріседі. Оларда мәселені шешу 

жолын алдын – ала ойша қарастыру кезеңі болмайды. Ерекше білімді қажет 

ететін балалар өздерінің іс – әрекеттеріне сын көзбен қарамайды, өз 
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қателіктерін көрмейді. Себебі, өз ойлары мен әрекеттерін обьективті 

нақтылық талаптарымен салыстыра білмеу – сыни ойлаудың болмауынан деп 

түсіндіріледі. Ерекше білім беруді қажет ететін балалардың ата- 

аналарының мақсаты педагогтармен тығыз қатынаста болып солардың ақыл- 

кеңестерін тыңдап балаға тиянақты білім, жақсы тәрбие беруге өз үлестерін 

қосу, тікелей ат салысу. Мамандар ата-аналармен тығыз қатынаста жұмыс 

істеуі керек. Маманның ұсыныстары ата-анаға өз баласын жақсы түсінуге 

көмектеседі, онымен өз қарым- қатынасын құруды үйретеді және оған 

қоршаған өмірде толық бейімделуіне көмектеседі. Көптеген ата-аналар 

педагог уақыттарын үнемі «ерекше» балаларға жұмсайтындықтан, 

денсаулығы бар балаларға жеткіліксіз назар аударады деп уайымдайды [3]. 

Ендігі кезекте ерекше балалардың ата-аналарына психолог тарапынан 

берілетін келесі психологиялық-педагогикалық тұрғыдағы психологиялық 

кеңесті алып қарасақ: 

1. Балаңыздың берген жауабына шын және шыдамдылықпен жауап 

беріңіз. 

2. Балаңыздың жеке бөлмесі не бір бұрышы болуына жағдай 

жасаңыз. 

3. Балаңыздың шашылып жатқан үстеліне ұрыспаңыз,

 егер ол шығармашылық іс - әрекетпен айналысып отырса. 

4. Шешім қабылдауда өзіндік жеке жоспар құруына көмек 

көрсетіңіз. 

5. Күнде балаңызбен жеке сөйлесуге уақыт бөліңіз. 

6. Отбасымен шешетін мәселелерге балаңызды қатыстырып, оның 

жеке басының ой-пікірімен санасыңыз. 

7. Қателескені үшін баланы кекетіп, бетінен алмаңыз. 

8. Баланың әрбір жетістігі үшін мақтап отырыңыз. 

9. Жас мөлшері әртүрлі адамдармен дұрыс қарым-қатынам жасауға 

үйретіңіз. 

10. Қиын нәрселерді тауып және оны өз бетімен, жауапкершілікпен 

шешуге балаңызға көмек көрсетіңіз. 

11. Балаңызды жетістік пен дәрежесі үшін емес, сол қалпында сөзсіз 

қабылдап жақсы көретіндігіңізді сездіртіңіз. 

12. Балаңыздың алған негізгі ісінің ойдағыдай орындалуына 

сеніміңіз болмаса да, сол істі өзі аяқтауына жағдай жасаңыз. 

13. Бала өз жұмысын көрсете алатын бұрыш жасап қойыңыз және 

істеген жұмысының нәтижелі болуына көмектесіңіз. 

14. Балаңыздың қойған талабына ерекше көңілмен қараңыз және 

әрдайым жасаған ісіне сенім артыңыз. 

Бала – бұл әрбір жас кезеңіне тән өзіндік морфологиялық, 

физиологиялық және психологиялық ерекшеліктері бар, үнемі өсу және даму 

үстіндегі организм. Әр бала, өз өмірінің әртүрлі кезеңдерінде, әлеуметтік 

жағдайына қарамастан, өзінің де қалауынсыз түрліше қиын жағдайларға тап 

болып әртүрлі деңгейдегі көмекке, қолдау мен қорғауға мұқтаж болуы 

мүмкін. Әлеуметтік институт ретінде, отбасының бала өмірі мен тәрбиесі 
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үшін қажет жағдайларды қамтамасыз ете алмауы, өмірлік қиын жағдайда 

жүрген балалардың пайда болуына әкелетін басты факторлардың бірі болып 

саналады. Жалпы әлемдік тәжірибедегі инклюзивті білім беру ерекше 

қажеттіліктері бар балаларды оқыту мен тәрбиелеуде жекелей оқыту 

ұстанымын жүзеге асыруға негізделген. 

Қазіргі қазақстандық білім беру жүйесінде қолдаудың әр түрлі 

модельдері әзірленіп, оның инфрақұрылымдары қалыптастырылуда. 

Инклюзивті білім беру көп қырлы үдеріс, ол білім беру жүйесіндегі барлық 

құрамдастардың қосылуын талап етеді. Өткізілген мониторингтік зерттеудің 

нәтижелері бойынша республика аймақтарында, жалпы, ерекше білім беруді 

қажет ететін балаларды жалпы білім беру үдерісіне қосуда оң динамика орын 

алып отырғаны туралы қорытынды жасауға болады. Әр адам қайталанбас 

тұлға болып есептеледі, сондықтан адам, адамгершілік тұрғылық 

қарымқатынасқа құқылы. Ерекше оқытуды қажет ететін баланы әлеуметтік 

ортаға енгізу – әлеуметтік қатынастың жалпы жүйесіне және баланың өз 

жағдайына қарай білім алу және ортасына бейімделуін қалыптастыру. 

Бейімделу – бұл жеке тұлғаның әлеуметтік құрылымдарға енуі. Егер педагог 

әрбір ұйымдастырылатын іс-әрекет, іс-шаралардың білімділік, 

дамытушылық, тәрбиелік мақсатын, алынған материалдарын игертіп қана 

қоймай, балаларға (экскурсия барысына есеп беру, әңгіме жазу немесе бір  

оқушының әрекеттерін сипаттау) т.б. тапсырмалар жүйесін дайындап 

берілген тапсырмаларды орындауға дағдыларын қалыптастырумен 

шұғылданса бұл ерекше балаларды өз ісіне, жұмысына асқан 

жауапкершілікпен сезіне бастауды үйретеді. В. А. Сухомлинский “Тек қана 

ата-аналармен бірге, жалпы күш-жігерді біріктіру арқасында педагогтар 

балаларға үлкен адамдық бағыт беруі мүмкін”деген екен. Олай болса, өз 

мамандығын шексіз сүйе білген маман иесі ғана үздіксіз ізденіс пен асқан 

шыдамдылық, қажырлы еңбектің арқасында баланың біліміне, оның 

болашағына үлкен сәулесін түсіріп, бала өмірін дұрыс бағытқа бағыттары 

сөзсіз. 
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түзету арқылы қолдау туралы. ҚР 2002ж №343 заң 

2. Мектептегі психология №5, 2011 жыл 

3. «Ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларға жалпы білім беру 

мектебінде психологиялық – педагогикалық қолдау көрсету» 

Әдістемелік нұсқаулық, 2019 ж. 

4. «Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 2011-2020 

жылға арналған Мемлекеттік бағдарламасы» Астана, 2010 ж. 
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Болашақ ұрпағының тәрбиесіне, оның қалыптасуы мен дамуына, жалпы 

адам тәрбиесіне терең мән беріп, оның сәтті қағидалары мен ережелерін 

жасап, сақтаған қазақ халқы бала тәрбиесіне ерекше мән берген халық. Оның  

тәрбие-тәсілдері мен тәжірибелері өте көп. Халықтың ғасырлар бойы жасаған 

зор еңбектерін жазып шығу үлкен еңбек, қыруар жұмыс. Педагогикалық, 

психологиялық тұрғыдан бес жасар бала мен он жасар баланың мінезі, 

ұғымы, дүниеге көзқарасы бірдей емес. Сондықтан, балалар әдебиеті жас 

ерекшеліктерге сәйкес бірнеше салаға бөлінеді. Балаларға арналған 

шығармалар жасөспірімдердің ой-өрісін, сана-сезімін дамытып, заман 

талабына сай тәлім-тәрбие беруге бағытталады. 

Қазақ балалар әдебиеті көркемдік жағынан болсын, тақырыптық – 

тәрбиелік жағынан болсын барлық талаптарға сай өсіп-өркендеп, дамып 

келеді. Балалар әдебиеті шығармаларының мазмұнында баланың ішкі 

дүниесіне, ой-санасына жылдам әсер ететін мағыналы лиризм болуы шарт. 

керек. Себебі балалар әдебиетінің тілі олардың сөздік қорын байытуға 

жәрдемдесетін бірден-бір құрал. Балаларға арналған ірі туындылардың 

идеялық-эстетикалық қырларын халықтың педагогикалық көзқарастарымен, 

өмір тәжірбиесімен, қоғам талабымен, жазба әдебиетке тигізген әсері, 

дәстүрлік мәселесі, зерттелу жайы жөнінде оқып білгендерін болашақ 

мамандар тұжырымды түрде жеткізіп отырулары керек. 

Балалар әдебиеті – жас буынның сана-сезімін оятып, ақыл-ойын 

дамытатын, оларды адамгершілік қасиеттерге баулитын өмір оқулығы. Оның 

өзектілігі – мектеп жасына дейінгі үш жасар баладан бастап, он жеті жасқа 

дейінгі мектеп оқушыларына әдеби тілде жазылған қызықты шығармалар 

ұсына алатындығында. Өзінің қалыптасып, даму барысында бірнеше жүз 

жылдықтарды қамтитын қазақ балалар әдебиетін тағылымды, танымды 

тұрғыдан тереңдете түсу үшін әдебиеттің құнды шығармаларын оқыту - 

күрделі жұмыс. 

Тарихи кезеңдердегі әртүрлі әдеби үрдіске байланысты қай шығарманы 

қалай оқыту керектігі Ы.Алтынсариннің «Қазақ хрестоматиясы» (1879ж.), 

М.Дулатовтың «Қирағат», «Балаларға тарту» (1927ж.), І.Жансүгіровтің «Ел 

өтірігі», Х.Досмұхамедовтың «Қазақ халқының әдебиеті», т.б. еңбектерімен 

қатар Ә.Марғұлан, Қ.Жұмалиев, Е.Ысмайылов, Х.Бекхожин, М.Ғабдуллин, 

Ш.Ахметов, Б.Уахатов, Қ.Ергөбеков, Б.Ыбраимов, Қ.Ісләмжанұлы т.б. 

зерттеулерінде кеңінен таралған. 
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Балалар әдебиеті – халықтың сөз өнері мен жазба әдебиетінің балаларға 

арналған жанрлық түрлерін педагогикалық, психологиялық тұрғыдан әдеби 

туындылардың жанрлық ерекшеліктерін, шығармалардың мазмұны мен 

барысын, талдау жан-жақты қарастырылып отырады. Балалар әдебиетінің 

тәрбиелік мәні мен оның халық педагогикасымен сабақтастығын 

қарастыруда балаларға арналған ауыз әдебиетінің үлгілерін халық 

педагогикасында қолданудың қажеттілігі мен тиімділігін анықтау үшін 

халық аузынан алынған балалар шығармаларының ғана емес, жалпы халық 

шығармашылығының құралдары, олардың жанрларға бөлінуі туралы 

зерттеулер мен психологиялық-педагогикалық шарттары қажет. 

К.Матыжановтың «Қазақтың фольклорлық балалар поэзиясы» атты 

кандидаттық диссертациясында (1990 ж) тұңғыш рет халық әдебиетіндегі 

балаларға арналған өлең-жырлар «балалар фольклоры» деген ұғым аясына 

топтастырылып, қазақ фольклорының іргелі бір саласы ретінде жеке 

қарастырып, қазақ балалар фольклорындағы өлең-жырларды топтарға 

жіктеп, ішкі жанрлық түрлерге бөлуі ұрпақ тәрбиесіндегі ата-аналар мен 

ұстаздар қауымының білімі мен біліктілігін арттыруда педагогикалық 

шарттар ғана емес, бала психологиясын білудің маңыздылығын байқатады. 

Әр бала жеке тұға, жеке дара қарым-қатынасты қажет ететін өсіп келе 

жатқан адам екендігін ескеру бір басқа, ал ұрпағымыздың бойына ұлттық 

сана-сезімді қалыптастыру жұмысы бір басқа. Бұл жерде ұлттық 

психологияның ұрпағымыздың бойында салт-дәстүрлер мен ата-бабамыздың 

жүрген жолын түсінуде орны ерекше. Осы тұрғыдағы психология 

ғылымының дамуына талдау жасап, «балалар фольклоры» ұғымына түсінік 

берген ғылыми зерттеулер негізінде ұлттық психологияның орнын көреміз. 

Атап айтсақ, мына бір пікірде, «Вторая половина XV века в истории 

Казхстана является весьма важным периодом в социально-экономическом и 

этнополитическом отношениях. С образованием самостоятельной 

государственности стала оформляться казахская культура, в отличие от 

культур узбекской, киргизской, туркменской и доугих народов турецкого 

происхождения. Как известно, каждый этнос, живя изолированно от своих 

соседей, способен к значительным достижениям в создании шедевров 

культуры, искусства и философии, поскольку обладает собственным 

органичным и оригинальным мироопущением. С этого периода духовная 

жизнь края вступает в новую полосу своего развития, начинают зарождаться 

и развивается различные ветви самобытной общественной мысли, 

отражающие думы и чаяния казахского этноса. Этот процесс не мог не 

наложить своеобразный отпечаток и на развитие психологической культуры 

кочевников, в первую очередь, на его психологию. Интересные мысли о 

личности кочевника, о его нравственных качествах и свойствах, о средствах, 

о приемах народного воспитания мы находим в фольклоре, особенно – в 

поговорках и пословицах кочевого народа. В этих крупинках народной 

мудрости отражены социально-экономические ртношения, быт и обычаи, 

психологические особенности, мировоззрение и убеждения различных 

социальных групп казахского общества. Их всех в совокупности можно 
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вполне назвать народной или донаучной психологией» [1;51-52] бұл 

психологиялық тұжырымның астарында көшпенді қазақ елінің өмір сүру 

образынан алынған шынайы қорытынды ой мен сөздің мағынасын түсінеміз. 

Көшпенді қазақ елі өз ұрпағының саналы болуын алдын ала болжап, 

өздерінің бастан кешкен қиындықтары мен бейнетінен алшақтатып, өз 

мақсатына жетудегі позитивті ой-пікірлері мақал-мәтелдердің көмегімен 

түсіндіруі бала тәрбиесінде ерекше орын алатындығын көрсетіп тұрғаны 

анық. 

Бала тәрбиесінде қолданылатын фольклор үлгілері педагогикалық және 

психологиялық тұрғыда тәрбие жұмысын ұйымдастыру мен оны жүзеге 

асыруда балалар шығармаларының қайсысы болмасын көркемдік 

педагогикалық талаптардың қажеттілігін танытады, баланың жас 

ерекшелігіне сай көзқарастарды өзгертіп отырады. Бала тәрбиесінде 

психологиялық-педагогикалық талаптарды айқындап, ғылыми негіздемелер 

бойынша балалар әдебиеті үлгілерінің тәрбиелік мәнін көрсетуде балалар 

фольклорының педагогикалық құрал ретіндегі көрінісі: 

Кестеде көрсетілген топтамалар бірін-бірі толықтырып, фольклор 

үлгілерінің балалар тәрбиесіндегі ролін көрсетіп, педагогикалық жіктемесін 

анықтауға мүмкіндік беретіні белгілі. Балалар шығармалары уақыт дамуына 

орайласа туындайтын түрлену, жаңару сияқты алуан сипатты өзгерістерге 

бейімделіп, ішкі мазмұны мен сыртқы бітімінде көркемдік белгілердің пайда  

болады. 

Осы бағыттағы педагогикалық іс-әрекет фольклор үлгілерін қолдануда 

баланың психофизикалық дамуына әсерін анықтау қажет екендігі туралы 

пікірлерге тоқталдық. Жалпы қарастырғанда, халық ауыз әдебиетінің үлгілері 

оқушылардың танымдық қабілеттерін дамыту арқылы халық 

педагогикасының құралы қызметін атқарады. Отандық педагогтар, 

психологтар Н.К.Крупская, В.А.Сухомлинский, А.С.Макаренко еңбектерінде 

жеке тұлғалық қасиеттерді қалыптастыруға негізделген шығармалар 

ертегілер, санамақтардың ролі, М.Жұмабаевтың зерттеулерінде «Жан 

тұрмысы өркендеуі үшін, яғни ойы, ақылы кеңейіп, құлқы түзеліп, тілі баюы 

үшін жас балаға ертегі тым қымбат нәрсе екендігі белгілі. 

Бала ертегіні жан-тәнімен тыңдайды. Ертегіге шын көңілімен нанады. 

Бала құрғақ ақылды ұқпайды, жандандырып, суреттеп алып келсең ұғады» 

деп баланы жастайынан ертегі тыңдауға үйрету маңызды. «Ертексіз өскен 

бала — рухани мүгедек адам. Біздің қазіргі балаларымызға әжелері, не 

шешелері ертек айта бермейді. Содан қорқам. Менің қазіргі келіндерім 

немерелеріме бесік жырын айта білмейді. Бесікте жатқанда құлағына 

анасының әлди әні сіңбеген баланың көкірегі кейін керең боп қалмаса деп 

қорқамын. Ал менің кәрі апам Қызтумас маған ертекті көп айтатын, әлди әнді 

көп айтатын. Арада неше заман өтті! Қызтумас апамның сүйегі әлдеқашан 

қурап кетті, ал әлди ән айтқан үні әлі тұр құлағымда. Бөстекке отырып алып, 

басымды бауырына қысып, кәрі алақанымен арқамнан томп-томп қағып 

қойып: 

Балам менің қайда екен? 
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Қыздарменен тауда екен. 

Тауда неғып жүр екен? 

Алма теріп жүр екен. 

Алмасынан кәнеки? 

Жаңа теріп жүр екен. 

Қызыл алма қолында 

Қыз-бозбала соңында, — деуші еді-ау. Кейде қиястықпен қыңқылдап 

мазасын ала берсем, алдына алып отырып: 

Жылама бөпем, жылама, 

Жілік шағып берейін, 

Жілігінің майы жоқ 

Жіпке тағып берейін. 

Көк сиырдың сүтінен 

Көже жасап берейін. 

Оның тұзын кім татар 

Жыламайтын ұл татар, — деп мәпелейтін еді». [2; 33] деген ұғымды 

қорытындыдан ертегілерді оқу баланың жастайынан құлағына сіңген әдемі 

әуен мен жағымды мағыналы сөздер баланың бойында жағымды мінез-құлық 

қалыптастыратыны белгілі. Бұл дегеніміз отбасынан, балабақша, бастауыш  

сыныптан бастап фольклор үлгілерін оқу-тәрбие процесінде қолдану зерттеу 

жұмысымыздың психологиялық және педагогикалық шарттарын көрсетуге 

негіз бола алады. Атап айтсақ, ғалымдар өз зерттеулерінде қазақ балалар 

фольклоры үлгілерінің құндылығы соншалықты шығармалардың көмегімен 

баланың эмоциялық қарым-қатынасын қалыптастыру, үрей, қорқыныш 

сезімдерін жойып, өзін-өзі дамыту барысында өзіне деген сенімділікті 

қалыптастырады, баланың қиялы ұшталып, назар аудару, коммуникативтік 

құзіреттіліктер қалыптасады, деп қорытындылайды. Балалардың мазмұны 

түсінікті жаттамақтарды, мақал-мәтелдерді зор ынтамен, қызығып жаттауда 

ауыз әдебиетінің үлгілеріне деген сүйіспеншіліктері артып, қоршаған 

ортамен танысуда, өз халқының салт- дәстүрлерімен танысуда оларды 

дәріптеуге үйренеді. Г.Н.Волков зерттеулеріндегі «Халықты таза көрсететін 

– балалар, балалар ортасының өлгені – ұлттың жойылуы» деп көрсетуі халық 

шығармалары арқылы халықтың болашағы дамып, жалғасып, қоғамдағы 

орны мәңгі болатынын көреміз. Сонымен қатар, оқушылардың зейіні 

шоғырланып, ойлау мен сөйлеу әрекеті, көркемдік ой талғамын дамытамыз, 

баланы саналы түрде ұйымдастырылған әрекетке баулимыз. 

Бастауыш сыныптағы оқушылық кезең баланың бойына нақты, қажетті 

құндылықтарды дарытуға мүмкіндік беретін кезең болып саналады. Осы 

уақытта баланың жастайынан бастап атасы мен әжесі, әкесі мен анасының 

аузынан естіген әңгімелері, ертегілері, мақал-мәтелдері есіне түсіп, оларды 

қайта жаңғыртып, толықтырып, өңдейтін мүмкіндіктері мен қабілеттері арта 

түседі. Зерттеу жұмысын жүргізу барысында балалар фольклорының 

үлгілерін баланың жас ерекшелігіне сай тиімді пайдалану бала бойына оқыту 

мен тәрбие барасындағы өміріне қажетті құндылықтарды, өнерді, білім мен 

тәрбиенің бұлағын дарытатынына көзімізді жеткіздік. Өйткені, бастауыш 
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сыныпта жазба жұмыстарын орындау барысындағы мына тақырыпытың 

мазмұнына назар аударайықшы. 

«Ұрпақ тәрбиесі – ұлт болашағы» тақырыбы бойынша эссе немесе 

шығарма жазған оқушы өзінің ата-бабасы мен отбасындағы ата-анасынан 

көріп жүрген шынайы әрекеттерді баяндап береді. Ал, олай дегеніміз әр 

отбасында бала дүниеге келген күннен бастап-ақ, ұрпағына балалар ауыз 

әдебиеті үлгілерінің қай-қайсысы болмасын отбасындағы бала тәрбиесінде 

қолданылады деген сөз. Осы бір ұрпақ тәрбиесіндегі отбасылық тәрбиенің 

шынайылығы мен тұрақтылығының айнасы. Бала дүниеге келген күннен 

бастап-ақ құлағына даритын әжесінің, анасының бесік жыры, әлди-әлдиі 

баланың есту қабілетін, есте сақтауын, тыныштануын, ұйқысын, өзінің ата- 

анасын жақсы көруі сияқты қабілеттермен қатар, физиологиялық дамуын да 

жүзеге асырады. Фольклор туындалырын жастайынан бойына сіңіріп өскен 

бала бойында психикалық процестердің барлығы, яғни қабылдау, ес, зейін, 

есте сақтау, сөйлеу мен ойлау сияқты күрделі психикалық процестер 

қалыптасады. Психологиялық-педагогикалық алғы шарттардың жүзеге 

асырылуы ұрпақ тәрбиесіндегі коммуникативтік қарым-қатынас пен 

құзіреттілік, үйлесімділік, эмоционалдық даму, физиологиялық дамудың 

орындалу көрінісін нақтылауы: 

Кестеден көріп отырғанымыздай, халық шығармалары мен балалар ауыз 

әдебиетінің үлгілерін бала тәрбиесінде қолданудың педагогикалық- 

психологиялық шарттарын анықтауда фольклор үлгілер балалардың 

қабылдауына жеңіл, білімге деген қызығушылығын арттыратын, ой-өрісін, 

сана-сезімін дамытатын, танымдық қабілеттерін арттыратын, эмоциялық 

дамуын тұрақтандыратын, саналы әрекетке баулитын педагогикалық құрал 

екендігін көз жеткіздік. Бала тәрбиесінде фольклор үлгілерін қолдануда бала 

дамуына ықпал етуші әлеуметтік ортадағы барлық факторлар педагогикалық, 

психологиялық шарттардың орындалуына әсер ететіндігі нақтыланды. 

Оқыту мен тәрбие процесіндегі балада қоршаған орта, шығармашылық 

қабілет, әзілдесу, қалжың түрлерімен танысу, ойлау мен сөйлеу әрекетінің 

қатар дамуы, шығармашылық қабілеттер түріндегі жалпы өмір сүру 

белсенділіктері бір-бірін толықтырып немесе кей жағдайларда қарама- 

қайшылықтардың пайда болуына әкеледі. Ал, қарама-қайшылық пен 

өзгерістерге бейім тұру, оны толықтыру баланы одан әрі шыңдап, бойындағы 

жасырын жатқан қабілеттердің анықталуына, жалпы потенциялдық 

мүмкіндіктердің анықталып, олардың шыңдалуына ықпал етеді. Ата- 

аналардың бала тәрбиесінде кездесетін қиындықтары баланың ойын, 

танымын түсінбеуінен болып жатады. Аталған келіспеушіліктерді қалпына 

келтіруде ауыз әдебиетінің үлгілерін пайдалануға болады. Бос уақыттарда 

ата-баба өмірінен мағлұмат ретінде шағын әңгімелер айту, ұлттық ойындар 

мен салт-дәстүрге негізделген қимыл-қозғалыс ойындарын ойнау, халық 

шығармаларын, әндер, күй тыңдау, кино және театр, т.б. бірлескен 

әрекеттерді жүзеге асыру қажет. Осы қажеттіліктерді дәлелдеуде қазақтың 

батыры Бауыржан Момышұлының естеліктеріне алынған мына бір ойды 

айтпай кетуге болмайды. «Әкем маған ата-тегіміздің аты-жөнін үйретуші еді. 
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— Кімнің баласысың? — деп сұрайтын ол. 

— Мен Момыштың ұлымын. 

— Момыш кімнің баласы? 

— Момыш — Имаштың баласы. 

Осылайша жеті атаға дейін жетелеп отырып санатады. Ал келген қонақ 

ең алдымен атымды сұрайтын. Сонан соң менің жеті ата жөніндегі білімімді 

тексеретін. Ел танудың басы ең алдымен осылай басталатынын ол кезде кім 

білген». [3; 33] 

Психологиялық зерттеулер мен педагогикалық іс-әрекетті 

ұйымдастырудағы фольклор үлгілерін жеке қарастыратын болсақ, қосымша 

сабақтарда, ойын сабақтарында оқушыларға нұсқаулықтар бойынша ұлттық 

салт-дәстүрлерден ақпарат беру, сөйлеу әрекетінің көмегімен сипаттау, 

пайымдау негізінде жазба жұмыстарын жүргізу, ауызша монолог, диалог 

құрастыру, әлеуметтік ортаға араласуға бейімдеуде әдеби шығармаларды 

оқу, кітаптар оқу, музыка тыңдау, балаларға арналған қазақ фильмдерін көру 

және театрларға бару, қолөнер туындыларын игеру жұмыстары 

психологтардың зерттеулері баланың фольклор туындыларын игеруге 

мүмкіндік беретінін дәлелдеген. Бұл жұмыстар адамның тұлғалық 

қалыптасуының негізін салуға ықпал ететін қажетсіну, ұмтылу, құштарлық, 

белсенділік, іскерлік, байқампаздық сияқты қасиеттерді қалыптастырады. 

Сонымен қатар, отбасындағы тәрбие баланың білім ортасында өзін-өзі 

дамытып, тәрбиеленуіне жол сілтеуші құрал болып табылады. Отбасынан 

алған тәрбие баланың әлеуметтену ортасындағы орнын тауып, бейімделуіне,  

адамгершілік құндылықтар мен нормаларды игеруіне жағдай жасайды. 

Психологтардың зерттеулерінде тұлғалық даму жайындағы пікірлердің 

көрінісін бала алғаш рет отбасынан, атасы мен әжесі, әкесі мен анасының 

берген тәрбиесінен бойына сіңіреді. «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің» 

дегендей, ұрпағымыз отбасындағы ата-анасының өмірі мен өмір сүру 

образының қайталамасы. Сондықтан баламыз түзу жолмен жүріп, түзу 

жүрсін десек, қазақ халық педагогикасының элементтерін игеріп, бала 

тәрбиесінде қолданудың өзектілігі жоғары. Адамның тұлғалық 

қалыптасуындағы адамгершілік нормаларды игертуде халық ауыз 

әдебиетінің өмірімен байланысты тұстарын, халық ақындарының 

шығармаларын іріктеп, саралап оқушыларға фольклор үлгілерін таңдап 

ұсынудың орны ерекше. Ол үздіксіз тоқтамайтын, жан-жақты сараланып 

отыратын жүйе. 

Балалар фольклорын оқытудың педагогикалық-психологиялық 

шарттарын анықтау үшін педагогикалық іс-әрекеттің негізгі бағыттары 

анықталып, тұлға дамуының ерекшеліктері басшылыққа алынады. 

Педагогика ғылымында оқыту мен тәрбие ісін қарастыруда әрқашан 

әлеуметтік орта, қоғам, табиғаттың ролі көрініс табады. Сонымен бірге, 

тәрбиесіз қоғам өмір сүрмейді, қоғамсыз тәрбие өмір сүрмейді» деген 

қағидаға сүйенсек, тәрбие мен қоғам мақсаты үйлесіп, өзара бірлікте жүзеге  

асатыны белгілі. Осы ойымызды дәлелдеу үшін педагогикалық іс-әрекеттің 

бағыттарын келесідегідей құрдық: 
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- Баланың танымдық қабілетін арттыру; 

- Әлеуметтік даму ортасын құру; 

- Қарым-қатынас жасау мүмкіндігін қалыптастыру; 

- Психомоторлық даму қабілеттерін дамыту; 

- Еркін қимыл-қозғалысын дамыту; 

- Физиологиялық дамуын жетілдіру (тыныс алу, сөйлеу аппаратының 

еркіндігі); 

- Артикуляциялық органдардың жұмысын реттеу (дикция, интонация, 

екпін, сөйлеу логикасы мен орфоэпиясы); 

- Шығармашылық қабілетін дамыту. 

Бұл жұмыстардың нәтижесі мектеп бағдарламасына енгізілген фольклор 

туындылары оқушының таным-түйсігі мен психологиясының дамуына 

бағытталғандығын көрсетеді. Аталған жұмыстардың негізінде фольклор 

үлгілерін қолданудың педагогикалық және психологиялық ерекшеліктері 

педагогикалық процестің қағидаларын орындап, оқушылар арасындағы 

ұжымдасу, өзара бірлескен қарым-қатынас ортасын құру, жолдастық көмек 

көрсету, өзіндік даму мен сенімділік, еңбекқорлыққа баулуға үйрету мақсат. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
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2. «Әлемдік және қазақ философиясындағы антропологиялық дискурс» 

Философия ғылымдарының докторы, профессор Жақып Алтаевтың 60 

жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми конференция 

материалдары. – Алматы: Қазақ университеті, 2008. – 471 бет. 

3.  «Мәңгілік Ел» патриоттық актісін түсіндіру бойынша әдістемелік 
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БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНДАҒЫ ЖАҢАШЫЛДЫҚ 

 

Бармашева Ш.Ш., Малайдарова А.С. 

Новый орта мектеп-лицейі, Ақтөбе қаласы  

Қазақстан Республикасы орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында 

2016 жылдан бастап еліміздегі барлық жалпы білім мектептер жаңа 

бағдарлама бойынша білім беруде. 

Оқу үдерісін ұзақ мерзімді, орта мерзімді, қысқа мерзімді жоспар 

түрінде технологияландыру болып табылады. Мұғалімдер пән бойынша оқу 

бағдарламасының талаптарын орындауға тиіс, пән бойынша оқу бағдарлама - 

сының талаптарын орындап, сонымен қатар, оқушылардың қажеттіліктерін 

қанағаттандыру үшін сабақты барынша тиімді жоспарлау қажет. Қысқа 

мерзімді жоспар құрған кезде мұғалімдер төмендегі ұсыныстарды 

басшылыққа алуына болады: 

І. Сабақты ұйымдастыру кезінде оқу бағдарламасында және оқу 

жоспарында көрсетілген оқу мақсаттарды басшылыққа алу қажет; Мысалы : 
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(Алгебра және анализ бастамалары) оқу мақсаты: 10.3.1.11Дифференциалдау 

ережелерін білу және қолдану; Орта мерзімді жоспарда ұсынылған барлық 

іс-әрекеттерді ұйымдастыру ұсынылады. Мұғалімнің қалауы бойынша іс- 

әрекет түрі қажеттілігіне қарай толықтырылып отырады. Сабақтың міндетті 

элементі ретінде оқушыны қолдауға бағытталған мұғалімнің әрекеттерін 

түзетуге мүмкіндік беретін кері байланыс болуы тиіс. Енді қысқа мерзімді 

жоспардың үлгісінің әр бабына жеке-жеке тоқталып, оның әрқайсына 

сипаттама беріп, өз түсінігімді келтіріп кетейін: 

Сабақтың басты міндеті-оқу мақсатын жүзеге асыру болғандықтан, оқу 

мақсаттарын мемлекеттік стандарт, өзгертуге болмайтын инвариант деп 

түсінген орынды. Оқу мақсаттары оқу бағдарламасы мен ҰМЖ-дан алынып, 

тура сол қалпында ҚМЖ-да көрсетіледі. Оқушылардың барлығы да оқу 

мақсаттарына жетуі керек. Сондықтан мұғалімнің шешімі бойынша оқу 

мақсаттары бір немесе бірнеше сабақта қарастырылуы мүмкін. Мұғалімнің 

ең басты міндеті - өзінің кәсіби біліктілігін тұрақты, жүйелі, шынайы түрде 

дамыту. «Кәсіби даму дегеніміз тәжірибе және рефлексия» деген ұстанымға  

сәйкес әр сабақтан кейін (тәжірибе) мұғалім сабақты талдау мен бағалау 

арқылы оның ұтымды жақтарымен жақсартуға қажетті тұстарын айқындап, 

өз тәжірибесін қалай дамытуға болатындығын айқындау дағдыларын 

қалыптастыруы керек. 

Осы мақсатта сабақтан кейін өз сабағын талдау барысында мұғалім бұл 

бөлімге сабақ туралы өз пікірлерін жазады. Бұл үшін мынандай сұрақтарға 

жауап беру ұсынылады: 

-Сабақтың оқу мақсаты шынайы ма? 

- Бүгін оқушылар не білді? 

- Сыныптағы ахуал қандай болды? 

- Мен орындаған саралау шаралары тиімді болды ма? 

- Мен бүкіл уақыт ішінде үлгердім бе? 

- Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім және неліктен? 

Әлем күн сайын жаңаруда. Күн сайын түрлі жаңалықтар ашылуда. Күн 

сайын жаңа жобалар іске асырылуда. Күн сайын бұл өмірдің бізге 

дайындаған сыйы артуда. 

Сондықтан әр күнге жаңаша көзқараспен қарауға дайын болу керек. 

Әлемдегі соңғы болған оқиғалар бүкіл адамзатты дүр сілкіндірді. Еліміздегі 

мегаполистердің карантинге жабылуы, жұмыстың тоқтауы, қоғамдық 

шаралардың кейінге шегерілуі – бәрі біздер үшін күтпеген жаңалық. Ал, ең 

үлкен өзгеріс – мектептердің қашықтықтан оқытуға көшуі. Әрине, бұл 

оқушылар тұрмақ, мұғалімдер мен ата-аналар үшін де қиындау болып тұр. 

Көкейде сауал көп. Дегенмен, іштегі қорқыныш, үрей, сенімсіздікке 

қарамастан алға қарай қадам жасау өте маңызды. 

Білім беру бұл ел болашағы үшін аса жауапты үрдіс екені мәлім. 

Сондықтан білім беру саласына қай мемлекетте болмасын үлкен жүк 

артылады. Ал қазіргі жағдайда сапалы, ең бастысы нәтижелі білім беру 

үрдісін ұйымдастыру екі есе қиындай түсетіні анық. 

Қашықтықтан оқыту ерте ме, кеш пе бізге жететін еді. Өйткені бұл – 
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заман талабы. Ақпараттандырылған ғасырда озық технологияның үздік 

жемістерін пайдалану – дамыған елдердің шешімі. Сондықтан еліміз үшін 

бұл да бір жаңа белес, жаңа шың! 

Казіргі таңда білім жүйесінде жаңа ақпараттық технологиялар кеңінен 

қолданыла бастады. Оқытушы ұстаздарымыз интернеттік желі арқылы жаңа 

білім әдістерін пайдаланып, әр түрлі платформадағы бағдарламаларды үздік 

игеруде. 

Қашықтықтан оқыту – ақпараттық құралдар және ғылыми негізделген 

тәсілдер арқылы білім алу жүйесі. Қашықтықтан оқытуда екі компонент бар: 

оқытуды басқару және өз бетімен білім алу болып табылады. Қашықтықтан 

оқыту бұл оқытушының біліктілігін көтереді және оқушының өз бетімен 

білім алуын қалыптастырады. Қашықтықтан оқыту-қолайлы уақытта кез 

келген жерде ақпараттық-коммуникациялық технологиялар көмегімен 

қашықтықтағы оқытушыдан білім алу үрдісі. 

Қашықтықтан оқыту қай пәннен болса да жеке сипатқа ие, неғұрлым 

икемді, білім алушы оқу қарқынын өзі анықтайды, жеке сабақтарға бірнеше 

рет қайтып келуі мүмкін, жеке бөлімдер мен т.б. тақырыптарды жіберіп 

алып, қалаған уақытында тапсырманы орындау мүмкіндігіне ие. Мұндай 

оқыту жүйесі оқушыны математика пәнінде өз бетімен айналысуға және өз 

бетімен білім алуға мәжбүрлейді. 

Ұстаздар мектеп қабырғасында отырып оқушыларға жаңа тақырып 

бойынша Bilimland.kz білім беру платформасының әзірлеген бейне 

сабақтарын жіберіп, тапсырмаларды daryn.online платформасы арқылы 

орындатқызуға болады. 

Қашықтықтан оқыту кезінде БЖБ/ТЖБ өткізу үшін оқушыларға 

тапсырмаларды ыңғайлы байланыс құралдарымен жіберу керек. Бұл 

электронды пошта, мессенджерлер Online Mektep,ok.edus.kz т.б. Оқушы 

орындаған тапсырманы өзіне ыңғайлы тәсілмен оқытушыға жіберуі тиіс. 

Мұғалім оқушының жұмысын тексеріп тиісті ұпайын қояды. Қорыта келе , 

қашықтықтан оқыту кезіндегі БЖБ/ТЖБ жүргізудің ең тиімді тәсілдерінің 

бірі Online Mektep. [2] 

Қортындылай келе елімізде бүгінгі күні қолда бар қашықтықтан 

онлайн-оқыту жүйелері ұстаздар мен оқушылар арасында тығыз байланыс 

орнықтыруға мүмкіндік береді, әрі нақты сабақ беру үрдісін қамтамасыз 

етеді. Қашықтықтан оқытудағы сандық білім беру тікелей ұстаздың сабақ 

беру шеберлігін, тәжірибелілігін арттырып қана қоймай, ғаламтор 

жүйесіндегі білім беру ресурстарымен сауатты сабақ өткізуге 

дағдыландырды. Сөз соңында айтарым, мұндай формат сабақ сапасына да 

жоғары деңгейге көтереді, өйткені әрбір сабақтың үдерісі оқушының да, 

ұстаздың да жауапкершілігін арттырады. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫ-ЖАҢАШЫЛДЫҚТЫҢ 

БАСТАУЫ 

 

Бергазина Ж.У., Исмагамбетова А.У. 

Ақтөбе қаласы, «Новый орта мектеп-лицейі» 

КММ информатика пәні мұғалімдері  
 

Білім мазмұнын жаңғырту – сапалы білім, жарқын болашаққа 

негізделген. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев 

«Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты 

Жолдауында: «Орта білім жүйесінде жалпы білім беретін мектептерді 

Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі оқыту деңгейіне жеткізу керек. 

Қазақстан 2050 стратегиялық бағдарламасы білім берудің ұлттық 

моделінің қалыптасуымен және Қазақстанның білім беру жүйесін 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, жүйелі түрде қолдану- 

заман талабы болып отыр. 

Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты-білім мазмұнының 

жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс- 

тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап 

етеді. Аталмыш бағдарламаның мәні, баланың функционалды сауаттылығын 

қалыптастыру. Сол үшін де бұл бағдарламаның негізі «Өмірмен байланыс» 

ұғымына құрылған. 

Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық салаларында 

табысты болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер тынымсыз 

еңбектену керек. Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек өз пәнін, өз 

мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін ұстаз ғұмырын құдіретті деп 

санайтын білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады. 

«Білімдіден не пайда, білгенін көпке айтпаса, үйреткеннен не пайда , 

қайырымы қайтпаса» деген екен А.Байтұрсынов. Сондықтан үнемі кәсіби 

біліктілігін артып, жаңашылдыққа ұмтылған педагог қана 

шығармашылықпен, зор қуатпен еңбектенеді. Себебі, әлем таныған елде 

рухани бай және интеллектуалды тұлғалар мекендеу қажет.[1] 

Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім беру 

бағдарламасы — заман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын 

қанағаттандыратын тың бағдарлама. 

«Жаңартылған білім мазмұны бұл- мүлде жаңа бағдарлама, оқулықтар, 

стандарттар және кадрлар» ( Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.  

Назарбаевтың Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың 

жаңа мүмкіндігі атты Қазақстан халқына жолдауынан). 

Білім мен ақпарат үстемдік құрған қоғамда Білім беру жүйесі 

инновациялық экономиканың негізгі бөлігі болып табылады. Қатаң 

талаптары қалыптасып келе жатқан инновациялық экономика қай салада 

болса да, бүгінгі маманның құзыреттілігін, яғни өз саласы бойынша ой- 
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пікірінің қалыптасуын, кәсібилігін, өмірдің өзгермелі жағдайына 

бейімділігін, оған сай өз білімін пайдалану ғана емес, оны қажеттілікке қарай 

толықтырып отыруды талап етеді.Осындай қоғамда келешек ұрпақты 

қалай оқытқан тиімді? 

Бұл сұрақ әрбір педагогті толғандырары сөзсіз.Баланың білім алуына 

мұғалім маңызды роль атқарып келді.Дегенмен де білім беруде балаға не 

білу керектігін түсінсек те оны қолдана алуды қалай үйрету керектігін 

білмей қиналып жүрген шақтарымыз болды. Заман ағымына ілесе алатын 

,мол ақпаратты меңгерте білетін әлеуметтік қарым қатынасқа түсе алатын 

оқушыларды даярлау ұшін мұғалімнің кәсіби құзіреттілігін дамыту –басты 

міндет болып табылады. Яғни   Ұстаз «үйретуші мен білім көзі» емес, 

«үйрену процесін ұйымдастырушы», «менеджер», «үйренуге жағдай 

жасаушы». Бұл ұстанымнан «Шәкірт өздігімен үйрену керек » ,-деген түсінік 

қалыптасады. Бұл дегеніміз ұстаз еңбегінің маңызын төмендетпейді. Мұнда 

мәселе – ұстаз міндеттерінің түбегейлі өзгеруінде. Педагог –білім 

тасушыдан- білім әлеміне жол көрсетушіге айналуы тиіс. 

Бiлiм беру жүйесi қоғамның әлеуметтiк – экономикалық дамуында 

жетекшi роль атқарады, сондай – ақ оны әрi қарай айқындай түседi. Ал 

бiлiмнiң қалыптасып, дамуының жалпы шарттары философияның негiзгi 

мәселесi – рухтың материяға, сананың болмысқа қатынасы тұрғысынан 

зерттелетiн iлiм таным теориясы деп аталады. Таным теориясының басқа 

ғылыми теориялардан түбiрлi айырмашылығы – ол бiлiмнiң қалыптасуы мен 

негiзделуiнiң жалпы ұстанымдарын, объективтiк қатынастарды 

қалыптастырады.[2] 

Орыс педагогі К.Д.Ушинский айтқандай, қазіргі заман талабына сай, әр 

мұғалім, өз білімін жетілдіріп, ескі бір сарынды сабақтардан гөрі, жаңа 

талапқа сай инновациялық технологияларды өз сабақтарында күнделікті 

пайдаланса, сабақ тартымды да, мәнді, қонымды, тиімді болары сөзсіз. Бұл 

жөнінде Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім 

беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын 

енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 

коммуникациялық желілерге шығу» деп атап көрсеткен. Елбасымыз Н.Ә. 

Назарбаев жолдауында айтқандай: «Болашақта өркениетті дамыған елдердің 

қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет. Қазақстанды дамыған 50 

елдің қатарына жеткізетін, терезесін тең ететін – білім». Сондықтан, қазіргі 

даму кезеңі білім беру жүйесінің алдында оқыту үрдісінің 

технологияландыру     мәселесін     қойып     отыр. Оқытудың әртүрлі 

технологиялары сарапталып, жаңашыл педагогтардың іс – тәжірибесі 

зерттеліп, мектеп өміріне енуде.[3] 

Мұғалімдердің кәсіби даму үдерісін дамыту барысында мектептің даму 

жоспарында желілік қоғамдастық, тәлімгерлік инновациялық, интерактивті 

әдістерді пайдалану арқылы білім сапасын арттыру, интернет жүйесімен 

байланысты жандандыру, жаңа ақпаратты технологияны меңгеру, жан-жақты 

ұстаздар қауымымен пікір алмасу қарастырылған. 

Ал мұғалім үнемі ізденіп, білім қорымен өзінің іс- тәжірибесін таратып, 
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өзгенің жаңалығын үйреніп отырса, оның сабақтары да қызықты, бала үшін 

тиімді болмақ. 

Бүгінгі мұғалімнің еңбегі, тынымсыз ізденуді, үздіксіз кәсіби дамуды 

талап етеді. Қоғамның сұранысына лайықты ақпараттық - коммуникативтік 

технологияларды меңгерген мұғалім болып, өз бетінше білім алып, шешім 

қабылдай алатын, болашаққа жан-жақты көзқарасы бар, ой-өрісі жоғары 

дамыған, зерделі, жан-жақты тұлғаны қалыптастыруда. 

Негізінен жаңартылған білім жүйесі құзыреттілікке және сапаға 

бағытталған бағдарлама. Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы 

тұлғасының үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құра отырып сын 

тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, АҚТ –ны 

қолдану, коммуникативті қарым-қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс 

жасай білу, функционалды сауаттылықты, шығармашылықты қолдана білуді 

және оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді 

(бірлескен оқу, модельдеу, бағалау жүйесі, бағалаудың тиімді стратегиялары) 

білуді қажет етеді.[4] 

Елбасымыз Н.А. Назарбаев «Дамыған,бәсекеге қабілетті мемлекет болу 

үшін, біз жоғары білімді ұлт болуымыз керек» дей келе, өскелең ұрпақтың 

функционалдық сауаттылығына аса назар аударуды талап етіп отыр. 

К.Ушинский: «Мұғалім - өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана 

мұғалім, ал оқуды, ізденуді тоқтатқанда, оның мұғалімдігі де жойылады», - 

деген екен. Бүгінгі күн- білім беру мазмұнына, оқушы мен педагог тұлғасына 

және қызметіне деген көзқарастардың түбегейлі өзгеріске бет бұрып отырған 

кезең. Бұл жөнінде Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаев өз 

сөзінде: «Біз қазір «білім-ғылым-инновация» атты үштік үстемдік құратын 

жоғары индустриялық әлемге қарай бағыт алып барамыз», - деген еді. 

Қазақстанның әлемдік үрдістерге кіруі, дамыған елдердің стандарттарына 

деген ұмтылысы білім беру жүйесінің жаңа сапалық деңгейге өту 

қажеттілігін арттыруда. Біліктілікті арттыру жүйесінде мұғалімдердің 

функционалдық сауаттылығы – қазіргі білім берудегі жаңа және нақты 

жағдайға икемделу дегенді білдіреді.[5] 

Осыған орай, қазіргі кезде білім беру жүйесінде жасалып жатқан 

реформалар барлық деңгейлердегі білім мазмұнын жаңартуға және өсуден 

тұрақты даму кезеңіне өтуге бағытталған. Білім беру әдісі өзгереді, білім 

беру мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда 

болады. Жаңартылған бағдарлама жаңашыл ой тудырды. Себебі әр 

жаңашылдық, біріншіден, стандартты іске асыруда мұғалімнен кәсібилік, 

екіншіден, одан әрі сапалы нәтиже алу мақсатында жігерлі іс-әрекеттерді 

талап етеді. Білім беру мазмұнын жаңартудағы мұғалімнің атқаратын 

маңызды рөлін ескере отырып, педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру 

бойынша жұмыстар атқарылды.[6] 

«Білімді болу деген сөздің мағынасы – белгісіз нәрсені ашуға қабілетті 

болу»,-деген Әл-Фарабидің сөзіне жүгінетін болсақ, ел ертеңі білімді 

ұрпақпен ғана өлшенбек. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ - БОЛАШАҚТЫҢ КЕПІЛІ 

 

Бертагина Алтынай Амангелдіқызы 

Ақтөбе облысы Шалқар ауданы «ГКС-12 ЖОББМ» 

 

Басқаларды үйрету үшін өзің көп білетін болуың керек. 

В.Г.Короленко 

 

Еліміздегі білім жүйесін дамыту - дәуір талабы екенін «Қазақстан-2050» 

стратегиясы айқындады.Мектеп жеткіншек ұрпақтың ойын қалыптастыратын 

шеберхана.Ал біздің әрқайсымыз осынау өмір мектебінде шынығып,мектеп 

өмірінде оқушы әлемін зерделеп жүрген шеберхана ұстасы- маман 

мұғалімдерміз.Еліміздің болашағы– өзіміз қызмет істеп жүрген мектеп 

болашағы біздің, ұстаздардың кәсіби деңгейіне байланысты. Демек, алдымен 

мұғалімнің кәсіптік деңгейін көтеру басты мақсат болмақ. Мұғалімнің басты 

мақсаты қазіргі білім беру тұжырымдамасының талабына сәйкес мұғалім мен  

оқушының қарым қатынасын түбегейлі өзгертіп, яғни «мұғалім 

ұйымдастырушы,бағыттауышы», ал «оқушыны ізденуші,белсенді» 

субьектіге айналдыру. Ізденімпаз мұғалімнің шығармашылығындағы ерекше 

тұс - оның сабақты түрлендіріп, тұлғаның жүрегіне жол таба білуі. Ұстаз 

атана білу, оны қадір тұту, қастерлеу, арындай таза ұстау - әр мұғалімнің 

борышы. Ол өз кәсібін, өз пәнін , барлық шәкіртін , мектебін шексіз сүйетін 

адам. Өзгермелі қоғамдағы жаңа формация мұғалімі – педагогикалық 

құралдардың барлығын меңгерген, тұрақты өзін-өзі жетілдіруге талпынған, 

рухани дамыған, толысқан шығармашыл тұлға құзыреті. Жаңа формация 

мұғалімі табысы, біліктері арқылы қалыптасады, дамиды. Нарық 

жағдайындағы мұғалімге қойылатын талаптар : бәсекеге қабілеттілігі, білім 

беру сапасының жоғары болуы, кәсіби шеберлігі, әдістемелік жұмыстағы 

шеберлігі болып табылады. Жаһандану заманында жас ұрпақтың жаңаша 

ойлау   қабілетін,белсенділігін    арттыру, білімге    деген    құштарлығын 
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ояту, өмірінде оны қолдана білу, отансүйгіштік қасиетін одан әрі дамытуға 

бағыттау – ұстаздың басты міндеті деп білемін. 

Білім беру саласында оқушылар үшін білім де, дағдыларда кең дәрежеде 

маңызды деген ортақ ұстаным қалыптасуда. Заманауи тәсілдің ең негізгі 

ерекешілігі оқушылардың алған білімдерін жәй ғана иеленіп қоймай, оларды 

орынды жерде қолдана білуіне басты назар аудару болып табылады. Ол үшін 

оқу мен оқыту тәжірибесін жақсарту мақсатында жаңа әдіс тәсілдерді 

қолдана отырып, ХХІ ғасыр оқушысын қалай оқыту мәселесі көзделуде. 

«Баланың ынтасын арттыру үшін оқытылатын нәрседе бір жаңалық болуы 

керек» деп Ж.Аймауытов айтқандай әр сабақты жаңаша түрде өтуге ұмтылу 

қажеттігі туындайды. Мұғалімдер сабақтарында Сыни ойлауын дамыту 

мақсатында, жоғары деңгейдегі сұрақтарды қою арқылы оқушылардың білім,  

білік дағдыларын қалыптастыруға қызығушылығын арттырып, логикалық 

ойлау қабілетін дамытуға болады. Мұғалім мен оқушылардың 

шығармашылық ізденісіне мол мүмкіндік ашып, алған білімдерін өмірде 

қолдана білуге тәрбиелеу біздің басты міндеттіміз. Ол үшін оқу мен оқыту 

тәжірибесін жақсарту мақсатында жаңа әдіс тәсілдерді қолдана отырып, ХХІ 

оқушысын қалай оқыту мәселесі көзделуде. 

Білім мазмұнын жаңарту тікелей шығармашылық ізденістегі мұғалімнің 

кәсіби шеберлігіне байланысты. «Мұғалім көп әдісті білуге тырысуы керек.  

Оны өзіне сүйеніш, қолғабыс нәрсе есебінде қолдануы керек»,-деп Ахмет 

Байтұрсынов айтқандай, қазіргі таңда пәнді жақсы, терең білетін, күнделікті 

сабақтағы тақырыпты толық қамтитын, оны оқушыға жеткізе алатын, әртүрлі 

деңгейдегі тапсырмаларды білу іскерлігі, оқытудың дәстүрлі және ғылыми 

жетілдірілген әдіс-амалдарын, құралдарын еркін меңгеретін, оқушылардың 

пәнге қызығушылығын арттыра отырып дарындылығын дамытудағы іздену- 

зерттеу бағытындағы тапсырмалар жүйесін ұсыну өмір талабы. Ал оның 

негізі бастауыш сыныптарда қаланбақ. Сондықтан да бастауыш сыныпта әр 

сабаққа әр түрлі тиімді әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, оқушылардың білім 

сапасын арттыру ең басты мәселе. 

«Білімдіден не пайда, білгенін көпке айтпаса, үйреткеннен не пайда , 

қайырымы қайтпаса» деген екен А.Байтұрсынов. Сондықтан өз тәжірибемде 

мектепте және сыныпта кездескен негізгі мәселелермен және оларды шешу 

жолдарымен бөліскім келеді. Үнемі кәсіби біліктілігін артып, жаңашылдыққа 

ұмтылған педагог қана шығармашылықпен, зор қуатпен еңбектенеді. 

Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек өз пәнін, өз мамандығын шексіз 

сүйетін, бала үшін ұстаз ғұмырын құдіретті деп санайтын білімді мұғалімдер 

ғана жұмыс істей алады.Аталған білім беру бағдарламасы туралы түсінгенім 

мен ұғынғаным мол. 

Оқушылардың оқудағы эмоционалдық, әлеуметтік және мінез-құлықтық 

кедергілерді жеңу үшін Сіз жеңіл қолдана алатын бірқатар стратегиялар бар: 

- бірінші және ең маңызды жол – оқушыларды мойындау және 

қабылдау; бұған оқушылардың әуестенетін нәрселеріне қызығушылық 

таныту, тапсырма құрастырғанда олардың мүдделерін ескеру немесе 

білдірмей көмек ұсыну арқылы қол жеткізуге болады; 
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- оқушыларға көбірек көңіл бөлу қажет, белгілі себептермен ерекше 

ықылас пен қамқорлықтан тыс қалған балаларды таңертең қарсы алып, 

амандасқан дұрыс, осының салдарынан олардың демалыс күндері жақсы 

өтеді; 

- зейінсіз оқушылармен қатар отыратын оқушылар олардың 

жинақталуына және оқуға тартуға көмектесе алады; 

- мұғалім зейінсіз оқушыларға жиі сұрақтар қоя отырып, олардың 

назарын бағыттай алады; 

- оқытуға ынталандыру мен өзін-өзі сыйлау сезімін дамыту үшін 

жағымды кері байланыс ұсыныңыз; артық күш жұмсаудан қашқақтай отырып 

тапсырмалардың қиындығын біртіндеп көбейту және қысқа мерзімді, жеңіл 

қол жеткізуге болатын мақсаттарды белгілеу маңызды. 

- оқушыларға тапсырмамен айналысып, оны орындауға жеткілікті уақыт 

ұсыныңыз. 

- әлдебір ерекше бағдарламалар мен оқыту әдістеріне қарағанда, сіздің 

сөйлеу мәнеріңіз сенімді оқу ортасын құруға көбірек ықпал етеді. 

Қорыта айтқанда, жаңа бағдарламаның мәні, баланың функционалдық 

сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған 

білімін өмірінде пайдалана білуі керек. Сол үшін де жаңартылған білім 

бағдарламасының негізі «Өмірмен байланыс» ұғымына құрылған. Ұстаздарға 

үлкен жауапкершілік міндеттеледі. Сондықтан біз өткен ғасырдың 20-30 

жылдарында қолданылған «өмірмен байланыс» принципі, оқылған 

материалдарға үнемі оралу(қазіргі тілде жаңартылған білім беру 

бағдарламасының спиральді қағидатпен берілуі) оқушылардан шынайы 

проблемаларды анықтап зерттей білуді талап ету, бастауыш сыныпта оқу 

үдерісінде ортақ тақырыптар арқылы пәнаралық байланысты ұйымдастыру 

сынды сол кездегі білім мазмұнындағы жаңашылдық тәжірибесінен сабақ 

алып, онда орын алған кемшіліктерді болдырмауға күш салып, қазақстандық 

жаңа білім мазмұны идеясын іс жүзінде жүзеге асыруда 

бұрмалаушылықтарға жол бермеуіміз қажет.Бұл жаңартылған білім беру 

бағдарламасы бойынша менің көкейге түйгенім: алдымызға бір мақсат қоя 

отырып, сол мақсатқа жету жолында шәкірттердің жүрегіне жол тауып, 

әрекеттендіре білу шеберлігіне жетсек, егемен елдің ұл-қыздары білімді де 

білікті болып шықпақ. Соның арқасында біз бәсекеге қабілетті, іргесі мықты 

ел боламыз. 
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нұсқаулық. 2018ж. 

 

 

 



214 

 

 

ЖАЛПЫ СӨЙЛЕУ ТІЛІ БҰЗЫЛҒАН БАЛАЛАРДЫҢ 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ 

 

Ерахмет Аружан Сейлбекқызы 

Қ. Жұбанов атындағы АӨУ, 

Арнайы педагогика 2-курс магистранты  

 

Сөйлеу тілі арқылы дыбыстарды қабылдау, талдау және жинақтау 

қабілеті бес жасқа дейінгі аралықта жеткілікті деңгейде қалыптасып болуы 

қажет. Бірақ есту мен интеллектінің бұзылуы кезінде тілдің барлық 

компоненттері, яғни фонетика, лексика, грамматиканы игеруде кемшіліктер 

болу мүмкіндігі бар [1, 123]. 

Жалпы сөйлеу тілінің бұзылуы - есту қабілеті мен ой-өрісі әдеттегідей 

дамыған балалардың мағыналық жеке қатысты сөйлеу тілі құрамының 

компоненттерінің бұзылуынан болатын әртүрлі күрделі тіл кемшіліктері. 

Жалпы сөйлеу тілінің дамымауы алалия, афазия, ринолалия, дизартрия 

сияқты күрделі сөйлеу патологиялардың түрлерінде де байқалады [2, 107]. 

Алғаш рет жалпы сөйлеу тілінің дамымауын XX ғасырдың 50-60 

жылдары Р.Е.Левина және Ресей дефектологиялық ғылыми-зерттеу 

институтының ғылыми қызметкерлер ұжымы (Н.А.Никашина, Г.А.Каше, 

Л.Ф.Спирова, Г.И.Жаренкова және т.б.) мектеп жасына дейінгі және мектеп 

жасындағы балалардың сөйлеу тіліндегі кемшіліктерді жан-жақты зерттеудің 

қорытындысы нәтижесінде ғылыми тұрғыдан негіздеді. 

Жалпы сөйлеу тілі дамымаған балалардың ана тілін меңгеруі ұзақ 

уақытқа созылады, себебі балалардың лексикалық мағынадағы сөздерді 

игеруі нақты емес. Көбінесе сөз мағыналарын өзара кең түрде ауыстырады, 

абстрактілі лексиканы меңгеру кезінде көптеген қателер кездеседі. 

Мысалы, Н.С.Жукованың зерттеулерінде тіл дизонтогенезі кезіндегі 

сөздердің морфологиялық түсініксіздігі көрсетілген болатын. Онда өзара 

грамматикалық  байланыстағы сөздердің  байланысы  көрінбейді. 

Грамматикалық мағынасы жағынан дұрыс және бұрыс құрастырылған 

сөйлемдер ұзақ уақыт бойы сөздік қорда сақталып қалады. 

Жалпы сөйлеу тілі бұзылған балалардың тілінің дамуы тұрақты және 

баяу өтеді. Соның салдарынан сөйлеу жүйесі қалыптаспай қалады. Тіл 

дамуының баяулауы, сөздік қорды меңгеруінің қиындықтары және 

грамматикалық жағының қабылдауы баланың үлкендермен және 

құрдастарымен сөйлесуіне кедергі келтіріп, тілдік қарым-қатынасқа түсуіне 

бөгет жасайды. 

Р.Е. Левина жалпы сөйлеу тілі бұзылған балалардың тіл кемшілігінің 

біркелкі еместігін зерттей келе, жалпы сөйлеу тілі бұзылуының үш деңгейін 

белгілеп көрсетті. 

Жалпы сөйлеу тілінің бұзылуының I деңгейінде толық немесе 

жартылай қарым-қатынас сөйлеу құралдарының болмауымен сипатталады. 

Сөздік қоры дыбыстық және дыбысқа ұқсас комплекстерден тұрады, бірақ 
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олар қоршаған адамдарға түсініксіз болғандықтан түрлі қол қимылдарымен 

(жестпен) сүйемелденіп отырады. 

Мұндай балаларды кейде «тілсіз балалар» деп атайды. 

Бұл деңгейдегі балалардың кісімен тілдескенде анық байқалатын тіл 

кемістіктері мынадай болып келеді: былдырап сөйлейді жеке дыбыстарға 

еліктейді, жекелеген зат есімдік сөздер мен күнделікті тұрмыста айтылатын 

етістік сөздерді пайдаланады, сонымен  қатар, сөйлемді былдырап мүлдем 

түсініксіз етіп, үзіп-үзіп айтады, сөйлемде дыбыстар анық айтылмайды, әрі 

тұрақсыз, құбылмалы келеді. Сөздік қоры шамадан тыс шектелген бұндай 

балалар заттардың және әр қимыл іс-әрекеттердің сыртқы түрлеріне немесе 

олардың шығатын дыбыстарының ұқсастығына қарап, өздерінің 

былдырлаған тілімен барлығына бір сөзбен ат қойып алып түсіндіреді [3]. 

Жалпы сөйлеу тілінің бұзылуының III деңгейінде кең түрдегі фразалық 

тілмен, бірақ сонымен қатар кейбір тілдің лексикалық-грамматикалық және 

фонетикалық-фонематикалық дамымауымен сипатталады. Бұл деңгейдегі 

жалпы сөйлеу тілі бұзылған балалар кеңейтілген сөз туындаушы модельдер 

арқылы жаңа сөздер жасап алады. Бала өмірден алған оны түсіне 

тәжірибесінің нәтижесінде күнделікті тұрмыстағы өзіне жақсы таныс 

заттардың атын, түсін, сапасын және бөлігін айтып беруге бұрынғыдай 

қиналмайды. Олар өзі, үй-іші, достары және айналасында болып жатқан 

тіршілік туралы қысқа түрде әңгімелеп бере алады. Бірақ, сөйлеу тілін 

мұқият тексерген кезде тілге қатысты жүйенің (лексиканың, грамматиканың,  

фонетиканың) бір бөлігінің толық дамымауын айқындайтын көріністі көруге 

болады. Бала сөйлескенде өзінің тілі келмейтін қиын сөздерді, сөз тіркесін 

айтпауға тырысады. Бала сөзді емін-еркін қолданып сөйлегенімен, сөйлеу 

тілі бұзылмаған құрдастарымен салыстырғанда, жалпы сөйлеу тілі 

дамымаған балалар өздігінше сөйлем құрау кезінде үлкен қиындық көреді. 

Жалпы сөйлеу тілі бұзылған балалар қазақ тілді балалардың дыбыс 

айтуын тексеру барысында көбінесе ызың, ысқырық, сонор дыбыстарының 

жиі бұзылатыны байқалады. 

Қазақ тіліне тән дыбыстардың ішінде ң, қ, ұ, ү фонемаларын алмастыру, 

шатастыру жиі кездеседі. Сонымен қатар балалардың фонематикалық 

қабылдау деңгейі өте төмен екені, ал дыбыстық талдау дағдыларының 

қалыптаспағаны анықталды [5, 11]. 

Сөйлеу тілін тексеру үш кезеңнен тұрады: 

Бірінші кезең - бағдарлау. Логопед бұл кезеңде баланың құжаттарымен 

танысады, ата-анасымен әңгіме барысында анамнез жинақтайды. 

Екінші кезеңде логопед баланың сөйлеу тілінің барлық компоненттерін 

тексеріп сөйлеу тілінің қорытындысын анықтайды. 

Үшінші кезеңде баланы оқу процесінде бақылау арқылы ақаулықтың 

байқалуын, өзгерістерін анықтайды. Тексерудің мазмұны және оны 

ұйымдастыру баланың сөйлеу деңгейіне 

байланысты болады [6, 37]. 

Жалпы сөйлеу тілі дамымауының I деңгейіндегі балаларды тексеру 

барысында сөз түсінігі, белсенді сөз қоры, сөйлеуге еліктеуі, екі сөзді 
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біріктіріп айту мүмкіншілігі, артикуляциялық аппараттың қалпы анықталады. 

Сонымен қатар төмендегідей іс-әрекетін бақылау қажет: ойыншықпен іс- 

әрекетін; түрі, түсі, көлемі бірдей заттарды көріп сәйкестендіру; 

бөлшектерден бүтін құрау (кесілген суреттерден). Тексеруге қажетті 

құралдар: ойыншықтар, заттар, түрі, түсі әр түрлі пішіндер, балаға таныс 

тақырыптар (ойыншықтар, жануарлар т.б.) бойынша жеке, мазмұнды 

суреттер. Көрнекі құралдарды іріктеуде баланың жас ерекшеліктерін және 

нақты мүмкіншіліктерін ескеру қажет. 

І деңгейдегі балаларды тексеру барысында баланың затты атауына 

(дыбыстармен, былдыр сөзбен, еліктеуіш сөзбен аф-аф, му-му, т.б.); олардың 

тұрақтылығына (затты атағанда тұрақты бір дыбыспен немесе былдыр сөзбен 

атай ма, әлде әртүрлі ме); санына (белсенді сөз қорында ондай дыбыс 

жиынтығы, былдыр сөздер қанша); буындарды, сөздерге еліктеу, оларды 

қайталау мүмкіндігіне, буындық құрамына көңіл бөлу керек. 

II деңгейдегі балаларды тексеру барысында сөз түсінігі, сөйлем көлемі 

және оның грамматикалық құрылымы, сөз өзгерту мүмкіндіктері, сөздің 

буындық құрамы, дыбыс айтуы, сөз қоры, артикуляциялық аппараттың 

қалпы анықталады. Қосымша сөзсіз іс-әрекеттері де тексеріледі. Сөз 

түсінігінің қалыптасу деңгейін  анықтау үшін сөзді, сөзбен берілген 

нұсқауларды, сөйлемді, мәтінді қолданады. Сөйлеу тілінің грамматикалық 

жағын тексеру барысында сөзжасам, сөзөзгерту, сөйлем құрау дағдылары 

анықталады. Бұл тапсырмаларды орындаудағы қиыншылықтарды, қателерді 

сөйлеу тілінің лексикалық-грамматикалық жағының жетілмеуінің белгісі деп 

қарастыруға болады. 

Жалпы сөйлеу тілі дамымауының I деңгейіндегі балаларды тексеру 

барысында сөз түсінігі, белсенді сөз қоры, сөйлеуге еліктеуі, екі сөзді 

біріктіріп айту мүмкіншілігі, артикуляциялық аппараттың қалпы анықталады. 

Сонымен қатар төмендегідей іс-әрекетін бақылау қажет: ойыншықпен іс- 

әрекетін; түрі, түсі, көлемі бірдей заттарды көріп сәйкестендіру; 

бөлшектерден бүтін құрау (кесілген суреттерден). Тексеруге қажетті 

құралдар: ойыншықтар, заттар, түрі, түсі әр түрлі пішіндер, балаға таныс 

тақырыптар (ойыншықтар, жануарлар т.б.) бойынша жеке, мазмұнды 

суреттер. Көрнекі құралдарды іріктеуде баланың жас ерекшеліктерін және 

нақты мүмкіншіліктерін ескеру қажет. 

І деңгейдегі балаларды тексеру барысында баланың затты атауына 

(дыбыстармен, былдыр сөзбен, еліктеуіш сөзбен аф-аф, му-му, т.б.); олардың 

тұрақтылығына (затты атағанда тұрақты бір дыбыспен немесе былдыр сөзбен 

атай ма, әлде әртүрлі ме); санына (белсенді сөз қорында ондай дыбыс 

жиынтығы, былдыр сөздер қанша); буындарды, сөздерге еліктеу, оларды 

қайталау мүмкіндігіне, буындық құрамына көңіл бөлу керек. 

II деңгейдегі балаларды тексеру барысында сөз түсінігі, сөйлем көлемі 

және оның грамматикалық құрылымы, сөз өзгерту мүмкіндіктері, сөздің 

буындық құрамы, дыбыс айтуы, сөз қоры, артикуляциялық аппараттың 

қалпы анықталады. Қосымша сөзсіз іс-әрекеттері де тексеріледі. Сөз 

түсінігінің қалыптасу деңгейін  анықтау үшін сөзді, сөзбен берілген 
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нұсқауларды, сөйлемді, мәтінді қолданады. Сөйлеу тілінің грамматикалық 

жағын тексеру барысында сөзжасам, сөзөзгерту, сөйлем құрау дағдылары 

анықталады. Бұл тапсырмаларды орындаудағы қиыншылықтарды, қателерді 

сөйлеу тілінің лексикалық-грамматикалық жағының жетілмеуінің 

белгісі деп қарастыруға болады. 

ІІІ деңгейдегі балалардың сөз бөлшектерінің (жалғау, жұрнақ) 

мағынасын түсінуі; қолданатын сөйлемнің түрлері мен мөлшері; ілеспелі 

сурет бойынша әңгіме құрау білігі; сөз өзгертуі; мағынасы қарама-қарсы 

сөздерді табуы; күрделі сөздердің буындық құрамының сақталуы; сөздің 

дыбыстық құрамын талдауы; дыбыс айтуы, артикуляциялық аппараттың 

жағдайы және баланың жалпы даму деңгейі (санауы, кеңістікті бағдарлауы, 

логикалық ойлауы, т.б.) тексеріледі. 
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Қазақ халқы жан-жақты дамыған адамгершілігі мол тұлға тәрбиелеуге 

ерте кезден-ақ зор мән беріп, ұрпақ тәрбиесінде халық ауыз әдебиетінің 

шығармашылығына сүйеніп, соны тірек еткен. 

Тәрбиедегі басты бағыт: “Әрбір адам ең алдымен өз халқының 

перзенті, өз отанының азаматы болу керек екенін, ұлттың болашағы тек 

өзіне байланысты болатынын есте ұстауға тиіс”. Оның осындай тұжырымға 

тоқталуына ұлттық әдет – ғұрыптар мен дәстүрлер көптеп көмектеседі. 

Солар арқылы ол жалпы адамзаттық әлемге аяқ басып, өз халқының игілігін 
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басқа халықтарға жақын да түсінікті ете алады. Бұл болса, кәсіби 

шеберлікпен ұйымдастырылатын мектептің тәрбие жүйесі арқылы жүзеге 

асады. Мектептің сыныптан тыс тәрбие жүйесі сол мектептің өзіндік 

ерекшелігі негізінде жасалған тәрбие тұжырымдамасы бойынша 

айқындалады. 

Жеке тұлғаның қалыптастып дамуы үздіксіз сипатта болатыны бізге 

мәлім. Оның жүзеге асуы тек сабақ жүйесінде ғана емес, сабақтан тыс 

жүргізілетін әртүрлі тәрбиелік әрекеттермен ұштасады. Ол әдетте 

сыныптан тыс және мектептен тыс жұмыс болып бөлінеді. 

Қазіргі таңда мектеп оқушыларын тәрбиелеу мәселесінде адамның ішкі 

жан дүниесін, рухани әлемін танып, дамытып, жетілдіру бағытында 

сыныптан тыс жұмыстар арқылы ізденістер жасап жатыр. 

Сыныпта қайырымдылық, адалдық, ізгілік, батылдық қасиеттер ерекше 

бағаланады, тіпті жеке тұлғалық сапалар басқалардың еліктеуіне тұратын 

үлгі ретінде қарастырылуы мүмкін. Оларды төмендегідей үш топқа бөлуге 

болады: 

- ұжымшылдық - жұмыла бірлескен іс-әрекет, ынтымақтастық және 

ұйымшыл орта (ауызбіршілік, татулық, сыйластық); топтың, ұжымның 

мүдделеріне адалдық (өтірік айтпау, ұрлық жасамау, уәдеде тұру); 

ынтымақтастық, өзара түсіністік, басқаларға қамқорлық, 

Демек, адамгершілік күрделі құбылыс болып табылатынын ескерген 

жөн. Ал, бүгінгі күндегі оқушы бойындағы адамгершілік құндылықтарының 

мәні мен мазмұнына келсек, оқушы жалпы адамзатқа тән құндылықтар мен 

жеке қазақ халқына тән құндылықтарды анықтап тануға, одан қажеттісін ала 

білуге бағдарланған, өздігінен білім алу барысында қолдануға, жаңашыл, 

қайырымды, туған елін, жерін отбасын, Отанын, мектебін сүйетін және 

олардың алдында парызын түсініп, бар құндылықтарды толықтыра түсетін, 

табиғатты, өсімдіктер мен жан-жануарларға қамқор болуы керек. 

Бүгінгі күнгі оқушы еңбек етуге қабілетті, жинақты, ұқыпты, іскер, өз 

қажеттілігіне орай болашақ мамандығын таңдаған, жауапкершілігін 

түсінетін, өзін-өзі қызмет етуге дағдыланған, уақытты тиімді пайдаланатын, 

қоғам-адам өміріндегі еңбектің орнын түсінген, жауапсыздықты, 

еріншектікті, табиғат байлықтарын рәсуә етушілерді жаны сүймейтін, оқу- 

тәрбие процесінде білім мен ғылым негіздерін сапалы игеріп, болашақ 

кәсіпкерлікті шығармашылық деңгейде көрсете білуі керек, оқушы дені сау, 

төзімді, шымыр, ширақ, қайратты, сымбатты, талғампаз, батыл, өжет, 

салауатты, жүйкесі мықты, Отанын қорғауға даяр, жеке бас гигиенасын 

сақтайтын, зиянды әдеттерден аулақ, салауатты өмір салтын қалыптастыруға 

ұмтылатын, адамға тән қасиеттерді бойына сіңірген әлеуметтік белсенді 

болып өсуіне қол жеткізу. 

Қазір тәрбие мәселесіне ерекше көңіл бөлер шақ туды. Әрине, бала 

тәрбиесі қай кезде де назардан тыс қалып көрген емес. Бірақ, бүгінгідей 

қоғамның аласапыран шағында исі адам баласын адамгершілік тәрбиеге 

баулу өте-мөте маңызды мәселе болмақ. Осыған орай, бүгінгі таңда мектеп 

оқушыларына адамгершілік құндылыққа тәрбиелеу мақсатында «Атамекен» 
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бағдарламасы қабылданған. Бағдарламада "Салт", "Асыл мұра", "Бабалар 

өсиеті", "Қыз бен жігіт", "Заманай", "Достық", "Ата-ана", "Қайырымдылық", 

"Сөнбес жұлдыз" атты тәрбиелік мәніне орай топтастырылған бөлімдер бар. 

Олардың қай-қайсысы болмасын бала бойында асыл да ізгі қасиеттердің 

қалыптасуына үлкен септігін тигізері даусыз. 

Оқу-тәрбие жұмыстарында адамгершілік құндылықтары қалыптасады. 

Ол дегеніміз оқушыларда әдепті, мәдениетті, білімді, мейірманды, 

қайырымды болып өсуі арқылы адамгершілік құндылықтары жетіледі. 

Адамгершілік құндылықтар оқушының тәртібін және дағдысын 

қалыптастырады. Яғни, адамның ішкі жан дүниесінің ерекшелігін көрсететін,  

адамгершілік деңгейін анықтайтын, сипаттайтын, оның тұрақтылығы мен 

үздіксіздігін, дамуын, әлеуметтану дәрежесін, қоғамдық мәнін айқындайтын 

жеке тұлғаның ең маңызды ішкі жан дүниесінің элементі. Мұны мектепте, 

отбасында оқушының ақыл-ойы, жүріс-тұрысы мен мінез-құлқына әсер 

ететін, оның бойындағы қабілеттерін дамытуға мүмкіндік туғызатын 

шынайы жағдайлар деуге болады. 

Сондықтан мектеп адамгершілік құндылықты тәрбие беру барысында 

мұғалімдердің ата-аналардың ықпалын арттыратын мынадай педагогикалық 

шарттарды белгілеп алуы тиіс: 

- мотивациялық-мақсаттылық ғылыми-әдістемелік, әлеуметтік, 

тұлғалық, интеллектуалды-эмоциялық, танымдық-шығармашылық, 

ақпараттық. 

Мектептегі ұжымдағы отбасындағы адамгершілік тәрбие баланың 

Отанға деген махаббатын, еңбекке деген қызығушылығын т.б. нәрселерге 

қатынасын қалыптастырады. Оның нәтижесі жеке тұлғалылық адамға деген 

көңіл бөлушілік өзіне деген талаптылықтан көрінеді. Адамгершілік 

құндылығы дамыған тұлға қалыптастыру бағыттарының мазмұнын 

сипаттайтын болсақ, ол негізгі мынадай бағыттарды қамтиды: 

Оқушылардың адамгершілік құндылықтарын қалыптастырудың 

негізгі міндеттері мына жайлармен түйінделеді: саналы қарым-қатынас, 

кеңпейілдік, қайырымдылық, жақын адамдарға қамқорлықпен қарау, Отанға 

деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу, әр түрлі ұлт өкілдеріне қадір тұту және 

сыйлау. Ол баланың жас және дербес ерекшеліктеріне байланысты 

болғандықтан мынадай талаптарға тоқталдым: әдептілікке үйреу, мейірімді 

болу, елгезек, тілалғыш болу, адал, шыншыл болу, үлкенді сыйлай білу, кісі 

айыбын бетке баспау, яғни, табиғи кемдігін көрсетпеу, ел қорғаны батыр 

болу. 

Зерттеу жұмысымызда оқушы бойындағы адамгершілік 

құндылықтардың мәні мен мазмұнын төмендегідей сипатта қарастырамыз: 

- оқушы жалпы адамзатқа тән құндылықтар мен жеке қазақ халқына тән 

ұлттық құндылықтарды анықтап тануға, одан қажеттісін ала білуге 

бағдарланған, ғаламдық қол жеткен ғылыми жетістіктерді өздігінен білім алу 

процесінде қолдануға, жаңашыл, қайырымды, туған елін, жерін, отбасын, 

Отанын, мектебін сүйетін, олардың алдында парызын түсініп, бар 

құндылықтарды толықтыра түсетін, табиғатты, өсімдіктер мен жан- 
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жануарларға қамқор болуы керек; 

- оқушы еңбек етуге қабілетті, жинақы, ұқыпты, іскер, жауапкершілігін 

түсінетін, өзіне-өзі қызмет етуге дағдыланған, уақытты тиімді пайдаланатын, 

қоғам-адам өміріндегі еңбектің орнын түсінген, жауапсыздықты, 

еріншектікті, табиғат байлықтарын рәсуә етушілерді жаны сүймейтін, оқу- 

тәрбие процесінде білім мен ғылым негіздерін сапалы игеруге тәрбиеленуі 

керек; 

- оқушы дені сау, төзімді, шымыр, ширақ, қайратты, сымбатты, 

талғампаз, батыл, өжет, салауатты, жүйкесі мықты, Отанын қорғауға даяр, 

жеке бас гигиенасын сақтайтын, жұмыс орнын жинақы ұстайтын, зиянды 

әдеттерден аулақ, салауатты өмір салтын қалыптастыруға ұмтылатын, адамға 

тән жақсы қасиеттерді бойына сіңірген әлеуметтік белсенді жеткіншек; 

Олай болса, бүгінгі күні тарихтың әрбір тасын қалайтын келешек 

ұрпағымыздың жаман қасиеттерден аулақ болып, бойындағы ең жоғары 

құндылық адамгершілік екенін ұғына отырып, өз алдарына сол 

құндылықтарды өркендетіп дамытуды мақсат етіп қоя білу бүгінгі күннің 

өзегіне айналып отыр. 

Сыныптан тыс жұмыс оқушылардың бос уақыттарында жүргiзiлетiн 

тәрбие жұмыстарының жүйесi. Бұл бiртұтас педагогикалық процестің 

құрамдас бөлiгi. Оның негiзгi мақсаты оқушылардың бос уақытын дұрыс 

ұйымдастыру, олардың сабақта алған бiлiм, iскерлiк, дағдыларын дамыту. 

Сыныптан және мектептен тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастырып өткiзу 

жолдары, әдiстемесi, түрлерiн Н.И.Болдырев, В.И.Фурсов және т.б. 

еңбектерiнде атап көрсеткен. Егер сыныптан тыс тәрбие жұмысы оқу 

процесiмен ұштастыру, бүкiл тәрбие жұмысының жүйесiн дұрыс 

ұйымдастыруға көмектеседi. 

Сыныптан тыс ұйымдастырылатын тәрбие жұмыстары мынадай 

мүмкіндіктер береді: 

- бiрiншiден, оқудан тыс әр тарапты әрекет баланың сабақта мүмкiн 

болмайтын жан-жақты дара қабiлетiн ашуға ықпал етедi; 

- екiншiден, сыныптан тыс әр түрлi тәрбие жұмысының түрiмен 

айналысу баланың жеке әлеуметтiк тәжiрибесiн жандандырып, жетiлдiредi, 

оның адамзат құндылықтарына негiзделген бiлiмдерiн байытып, қажеттi 

практикалық iскерлiгi мен дағдысын қалыптастырады; 

- үшiншiден, сыныптан тыс түрлi тәрбие жұмысы оқушыларда 

әрекеттің әр түрiне қатысты қызығушылығының дамуына, оған белсендi 

қатысуға деген құлшынысын тәрбиелеуге нәтижелi ықпал етедi. Егер балада 

еңбекке деген тұрақты қызығушылық және белгiлi бiр практикалық дағды 

қалыптасқан болса, онда ол өз бетiнше тапсырманы нәтижелi орындауды 

қамтамасыз ете алады. 

Адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру процесін жетілдірудің ең 

маңызды бағыты, оқытуды қоршаған өмір болмысымен, әлеуметтік 

жағдайлармен, өндірістік немесе шаруашылық еңбекпен байланыстыра 

отырып, мектеп оқушыларының өзін-өзі тәрбиелеуге деген мұқтаждықтарын 

өз-өзіне қызмет көрсету және өздеріне лайық қоғамдық пайдалы еңбекке 
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араласуға деген ықыластығын оятуға ықпал етуге бейімдеп құру. 

Мектеп оқушыларының мінез-құлықтық тәртібін, адамгершілік 

құндылықтарын қалыптастыруға бағытталған педагогикалық міндеттерді 

қамтитын тәрбиелік іс-шаралардың мектептен, сыныптан тыс түрлері мен 

әдіс-тәсілдері сан алуан. Әр жастағы мектеп оқушыларының адамгершілік 

құндылықтарының қалыптасуына ықпал ететін педагогикалық құралдары 

мен тәсілдерін мақсатты түрде анықтап, оның оқу, білім беру мазмұны мен 

тікелей байланысын, әсер ету деңгейін айқындап отыру тәрбиеші ұстаз үшін 

маңызды іс. Сондықтан баланы жас кезінен адамгершілік құндылықтарға 

баулу олардың келешекте азамат болып қалыптасуына кепілдік береді. Сонда 

ғана ертеңгі қоғамда бәсекелестікке түсе алатын, өзінің біліктілігін жан- 

жақты көрсете алатын болашақ ұрпақ бойынан адамгершіліктің жоғары 

құндылықтарын көре аламыз. 
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ТІРЕК-ҚИМЫЛ АППАРАТЫ БҰЗЫЛҒАН БАЛАЛАРДЫ 

ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ЖАҒДАЙЫ 

Есенғұлова М.Н. 

педагогика ғылымдарының кандидаты «Психологиялық- 

педагогикалық және арнайы білім беру» кафедрасының доценті,  

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

Кенжебаева Н.Н. , Артықова А.Қ 

«Арнайы педагогика» ББ, 2-курс магистранты, Қ.Жұбанов атындағы 

Ақтөбе өңірлік университеті,  
 

Қашықтықтан оқыту-қазіргі заманғы телекоммуникациялық 

технологияларды пайдалануға негізделген оқыту процесін ұйымдастыру 

тәсілі. Қашықтықтан білім беру технологияларын синхронды (on-line) және 

асинхронды (offline) деп бөлуге болады. Егер біз оларды дәстүрлі оқумен 

байланыстыратын болсақ, онда қашықтықтан оқытуды үш түрде ұсынуға 

болады: күндізгі, күндізгі және сырттай. 

Сырттай оқу кезінде бала оқу және бақылау материалдарын алуы, ал 

мұғалім тексерушінің функцияларын орындауы, күмән тудырады. Мүмкіндігі 
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шектеулі және мүгедек балалармен жұмыс жасау кезінде бұл форма тиімсіз 

болатыны анық. 

Қашықтықтан оқытудың күндізгі және сырттай нысаны ең қолайлы 

болып көрінеді, өйткені сырттай оқу бөлімі білім беру процесін қажетті 

жекелендіруді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді (оқушы ішінара жұмыс 

қарқынын анықтай алады, сабақ уақытын таңдай алады, оқу материалына 

бірнеше рет жүгіне алады), ал күндізгі бөлім мұғаліммен және 

сыныптастарымен нақты уақыт режимінде қарым-қатынас жасау мүмкіндігін 

жасайды. Байланыс чат немесе бейнеконференция сияқты кең таралған 

технологиялардың көмегімен жүзеге асырылады, мысалы, Skype немесе 

ұқсас бағдарламалық жасақтама. 

Ерекше білім беруді қажет ететін балаларды оқытудың өзіндік 

ерекшелігі бар, сондықтан қашықтықтан оқыту технологияларын 

психофизикалық даму ерекшеліктерін, білім алушылардың ерекше білім алу 

қажеттіліктерін және олардағы шектеулерді ескере отырып, сараланған түрде  

пайдалану қажет. Тірек қимыл аппараты бұзылған (одан әрі қарай ТҚАБ) 

балаларды қашықтықтан оқытудың ерекшелігі, ең алдымен, осы санаттағы 

балалардағы бұзылған дамудың құрылымында қозғалыс, сөйлеу және 

интеллектуалдық бұзылулардың үйлесімімен байланысты. 

Ортопедиялық патологияның салдарынан ТҚАБ балалар - тірек-қимыл 

жүйесінің бастапқы зақымдалуымен байланысты ортопедиялық аурулармен, 

мысалы, сколиоз, жамбастың туа біткен дислокациясы, қаңқаның ақаулары 

немесе жарақаттары, яғни жүйке жүйесіне әсер етпейтін аурулар. 

Неврологиялық патологияның салдарынан ТҚАБ балалар- 

нейромоторлық бұзылулармен, оларда ТҚАБ даму патологиясымен немесе 

орталық немесе перифериялық жүйке жүйесінің мотор механизмдерінің 

зақымдалуымен байланысты: мидың зақымдануы, мысалы, церебральды сал 

ауруы және ұқсас жағдайлар; жұлынның, перифериялық нервтердің 

зақымдалуымен байланысты аурулар, мысалы, жүйке-бұлшықет аурулары 

[1,27б.]. 

ТҚАБ балалардың көпшілігі церебральды сал ауруы бар балалар 

(шамамен 90%). 

ТҚАБ балалардың даму ерекшеліктері: 

Қозғалыс бұзылыстары (100%): бұлшықет тонусының бұзылуы, 

буындардың қаттылығы, контрактуралар және сүйек деформациясы; 

негізінен жоғарғы және төменгі аяқтар зардап шегеді, ұсақ моторика, 

артикуляциялық аппараттың бұлшықеттері және көз қозғалтқыш 

бұлшықеттері зардап шегеді. Ауырлығы әртүрлі болуы мүмкін. 

Сөйлеу дамуының бұзылуы (70%): сөйлеу бұзылыстары - дизартрия 

(дыбысты айту, дауысты қалыптастыру, сөйлеудің интонациялық-әуезді 

жағы зардап шегеді) + сөйлеудің дамымауы және басқа сөйлеу бұзылыстары. 

Танымдық іс - әрекеттің ерекшеліктері: айқын гетерогенділік-толық 

нормадан бастап психикалық артта қалудың ауырлығы мен құрылымындағы 

әртүрлі формаларға дейін. 

Ілеспе көру бұзылыстары (50% дейін): конвергентті және дивергентті 
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страбизм, көру аймағын шектеу, нистагм. 

Есту қабілетінің қатар жүретін бұзылулары (6-23%): нейросенсорлық 

есту қабілетінің әртүрлі дәрежедегі естілуі [2, 230 б] . 

Психикалық белсенділіктің реттеуші компонентінің бұзылуы 

церебральды сал ауруы бар балаларға да тән, барлығы дерлік астеникалық 

көріністерге ие: өнімділіктің төмендеуі, психикалық процестердің тез 

сарқылуы, қызметтің динамикалық сипаттамаларының бұзылуы. 

Күнделікті өмірде өзін-өзі күту кезіндегі қиындықтар (тамақтану, киіну 

және шешіну, гигиеналық процедуралар) церебральды сал ауруы бар 

балалардың жартысынан көбінде, әсіресе мектепке дейінгі және бастауыш 

мектеп жасында кездеседі. Бұл қиындықтар жалпы және ұсақ моториканың 

бұзылуымен, сондай-ақ ата-аналардың тәуелсіздігі мен гипер- 

қамқорлығымен байланысты. 

Қатар жүретін созылмалы аурулар: соматикалық патологиялар, 

неврологиялық синдромдар, соның ішінде эпилепсия синдромы!; астениялық 

синдром (жұмыс қабілеттілігінің төмендеуі, тез сарқылу және шаршау). 

Қашықтықтан оқыту жағдайында білім беру процесін ұйымдастырудың 

ерекшеліктеріне тоқтала кетейік. Қашықтықтан оқытудың бастапқы 

кезеңінде оқушылардың ата-аналарымен толық байланыс орнату, баланың 

және оның отбасы мүшелерінің компьютерді білу дәрежесін анықтау, ата- 

аналарды қажет болған жағдайда балаға көмек пен қолдау көрсетуге 

дайындау маңызды. 

Оқу процесін тиімді құру және стресстік жағдайлардың алдын алу үшін 

мұғалім оқушының ерекшеліктерін, оның моторикасын, сөйлеу, сенсорлық 

мүмкіндіктері мен шектеулерін жақсы білуі керек. 

Қашықтықтан оқыту кезінде мұғалімнен арнайы сөйлеу режимін сақтау 

қажет: сөйлеу нақты және түсінікті болуы керек, астын сызылған 

артикуляциясы бар, дауыстың күрт көтерілуінсіз және қарапайым сабаққа 

қарағанда көп қайталанулармен болуы керек. 

Оқу жүктемесін мөлшерлеу (оқу материалының көлемін әдеттегі 

көлемнің үштен бір бөлігіне қысқарту ұсынылады); 

Компьютерді қолдану арқылы сабақ уақытын қысқарту (1-2 сынып 

оқушылары үшін-20 минуттан аспайды, 3-4 сынып оқушылары үшін - 25 

минуттан аспайды, 5-6 сынып оқушылары үшін - 30 минуттан аспайды, 7-11 

сынып оқушылары үшін - 35 минут); 

Сабақтар санын қысқарту немесе оларды кезеңдер арасындағы ұзақ 

демалысты ұйымдастырумен кезеңдерге бөлу; 

Шаршаудың алдын алу мақсатында қызмет түрлерін ауыстыруды 

жоспарлау; 

Сабақта қимыл-қозғалыс жаттығулары мен арнайы релаксациялық 

жаттығулар; 

Оқу материалын ұсынудың арнайы әдістері мен тәсілдерін қолдану; 

Жеке медициналық ұсыныстарды ескере отырып, оқу қызметін реттеу. 

ТҚАБ балаларды қашықтықтан оқытуда ескеру керек: 

ортопед-дәрігердің жеке ұсынымдарына сәйкес ортопедиялық режимді 
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сақтау [2, 103б.]. 

невропатологтың жеке ұсыныстарына сәйкес оқу процесінде жұмсақ 

жүктеме режимі, 

көруді қорғау режимін сақтау, 

компьютердегі жұмыс уақытын, планшетті және басқа гаджеттерді 

пайдалану уақытын мөлшерлеу, 

динамикалық үзілістер, 

қызмет түрлеріне үнемі ауысу. 

Қашықтықтан оқыту жағдайында ортопедиялық режимді ұйымдастыру 

мыналарды қамтиды: 

таңертеңгі гимнастика оқу сабақтары басталғанға дейін 8-15 минут., 

баланың үстелдегі дұрыс орналасуын бақылау, 

әр сабақта 15-20 минуттан кейін түзету жаттығуларын қоса отырып, 

дене шынықтыру сабағын өткізу, 

сабақтар арасындағы өзіндік қозғалыс белсенділігі, 

ортопедиялық аяқ киім кию, 

ортопед ұсыныстарына сәйкес сабақ барысында ортездерді, 

корсеттерді/реклинаторларды пайдалану. 

Оқу кезінде моторикасының ауыр бұзылулары бар баланы дұрыс 

орналастыру бүкіл оқу процесі үшін өте маңызды, өйткені NODE-мен 

ауыратын көптеген балалар өздігінен отыра алмайды немесе дұрыс емес 

және ыңғайсыз отыра алмайды (артқы жағында отырады немесе үнемі алға 

қарай жылжиды, тепе-теңдікті сақтай алмайды және кез-келген әрекетті 

орындауға мәжбүр болады).құлау шегінде тепе-теңдік). Баланың кеңістіктегі 

ең қолайлы жағдайын және оқу тапсырмаларын орындау үшін қажетті 

қимылдарды жүзеге асыру мүмкіндігін қамтамасыз ету қажет. 

Ассистивті құрылғылар және технологиялар. 

Тірек-қимыл аппараты бұзылған баланың жұмыс орнының маңызды 

элементі арнайы техникалық құралдармен және ассистивті технологиялармен 

жабдықтандырылуы болып табылады. Ассистивті құрылғылар мен 

технологиялар - білімге тең қол жеткізуге кедергі келтіретін физикалық, 

психологиялық және басқа да қиындықтарды жоятын немесе жеңілдететін 

құрал болып табылады. Тірек-қимыл аппараты бұзылған балаларға арналған 

ассистивті технологияларды екі топқа бөлуге болады: 

- күнделікті өмірге арналған құрылғылар мен технологиялар; 

- білім беру процесінде қолданылатын құрылғылар мен технологиялар. 

Тірек-қимыл аппараты бұзылған балаларды қашықтықтан оқыту кезінде 

пернетақта немесе планшетті пайдалануды жеңілдететін арнайы техника, 

түрлі ассистивті (көмекші) құралдар қолданылады. Олардың дұрыс таңдауы 

қозғалыстарын шектеу ішінара немесе толық өтеуге мүмкіндік береді. Тірек- 

қимыл аппараты бұзылған балалардағы негізгі проблемалар компьютерді 

басқару кезінде тышқан мен пернетақтаны қолданумен байланысты. Бұл 

мәселелерді шешуге компьютерді басқарудың арнайы құрылғылары 

көмектеседі, оған үлкейтілген немесе кішірейтілген пернетақталар, 

ақпаратты енгізудің балама құрылғылары, джойстиктер, трекболлар, тышқан, 
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ай-трекинг, сенсорлық панельдер және т. б. кіреді. 

Джойстиктер мен роликтер қолдың манипуляциялық функциясының 

ауыр бұзылулары үшін қолданылады: роликті допты баланың аз зардап 

шеккен қолына мықтап бекітіп, қолдың кез-келген бөлігімен басқаруға 

болады (саусақтар, алақан). 

Ең заманауи ассистивті технологиялардың бірі - ай-трекинг (көзді 

басқару). Ай-трекинг - қолымен жұмыс жасай алмайтын және сөйлеу қабілеті 

жоқ адамдар үшін компьютерді басқару тәсілі [3, 46б.]. Компьютерге, 

ноутбукке немесе планшетке көздің қозғалысын бақылайтын арнайы 

құрылғы бекітілген және пайдаланушы компьютерде кез – келген әрекетті 

көмексіз жасай алады. Интернеттегі ақпаратты оқып, мәтінмен жұмыс істеп, 

әлеуметтік желілерде сөйлесе алады. 

Арнайы технологияларға оқу қызметінің мақсаттарына байланысты 

әртүрлі бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалануды да жатқызуға болады 

- оқу, санау дағдыларын қалыптастыруға және жетілдіруге арналған 

көмекші технологиялар - олар әртүрлі компьютерлік ойындар мен ойын 

тапсырмалары түрінде кеңінен ұсынылған, оларды үй тапсырмасы, оқу 

материалын бекіту тапсырмалары ретінде пайдалануға болады; 

- оқу-зерттеу қызметіне арналған қосалқы технологиялар - виртуалды 

зертханалық жұмыстар және т. б. 

- сурет салу және сызу үшін қосалқы технологиялар және т. б. 

Педагогикалық іс-әрекет үшін ынталандыру, ұйымдастыру, оқыту 

көмегі сияқты дәстүрлі көмек түрлерімен қатар, қашықтықтан оқыту 

процесінде тірек-қимыл аппараты бұзылған балаға техникалық көмек қажет 

болуы мүмкін, мысалы, веб-камераны түзету немесе позицияны өзгертуге 

көмектесу. Қашықтан оқыту кезінде баланың ата-анасымен олардың қатысу 

қажеттілігі алдын-ала талқылану қажет. Компьютерде жұмыс істеу кезінде 

тірек-қимыл аппараты бұзылған балалардағы кеңістіктік бұзылуларды ескеру 

қажет. Егер кеңістіктік көріністердің айқын жетіспеушілігі және жазықтықта 

бағдарлаудың қиындықтары анықталса, жұмыстың басында балаға көмектесу 

керек: монитордың оң/сол жағын белгілеу, баланың негізгі визуалды 

бағдарлардың орналасуын түсінетініне көз жеткізу және т. б. 

Тірек-қимыл аппараты бұзылған балалардың сөйлеу дамуының 

ерекшелігі дизартрияның болуымен байланысты, бұл баланың сөйлеу 

қабілетіне теріс әсер етеді [4,489б.]. Онлайн бейне байланыс режимінде 

жұмыс істеген кезде, байланыс сапасына байланысты мұғалім мен 

сыныптастардың баланың сөйлеуін түсінуінде қиындықтар туындауы 

мүмкін. Мұндай жағдайларда балаға тест түрінде жеке тапсырмаларды, чат 

арқылы жазбаша сөйлеу арқылы қарым-қатынас жасау мүмкіндігін немесе 

тірек-қимыл аппараты бұзылған баланың қиындық туындайтын кездерінде 

алдын-ала балама байланыс құралдарын, мысалы, "иә", "жоқ" немесе арнайы 

белгілері бар карталарды пайдалану мүмкіндігін алдын-ала қарастыру қажет. 

Егер бала айқын гиперкинезден зардап шегетін болса және осыған 

байланысты компьютерді басқаруда үлкен қиындықтар туындаса, 

гиперкинездің ауырлығын жұмыс істемейтін қолға арнайы салмақ 
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манжеттерін бекіту немесе белдіктермен ақырын бекіту арқылы азайтуға 

болады. 

Қашықтан оқыту кезінде оқу материалын ұсынудың ең ыңғайлы және 

тиімді нысандарының бірі ретінде мультимедиялық презентацияны 

қарастыруға болады. Мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған 

мультимедиялық презентацияларды жасау кезінде көріп қабылдауды 

жақсарту үшін келесі ұсыныстарды орындау қажет: 

- назарды мазмұннан алшақтатпау үшін ақылды монофониялық фонды 

таңдау түрінде беру (Фон/объект контрасты-кемінде 80%) ; 

- тез қанықтылықты болдырмау үшін (әсіресе кіші мектеп жасында) 

презентация стилін бірнеше рет өзгерте отырып, арнайы эффектілерді орташа 

қолданылған дұрыс болады; 

-слайдтты қосымша бөлшектермен толтырмау; 

- қажет айқын, нақты кескіндер, ең жақсы статикалық, үлкен түсті сурет, 

дыбыспен бірге мазмұнды етіп беру. 
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ЕСТУ ҚАБІЛЕТІ БҰЗЫЛҒАН ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ ТЕАТРЛАНҒАН 

ІС-ӘРЕКЕТІН Ы.АЛТЫНСАРИННІҢ ШЫҒАРМАЛАРЫ АРҚЫЛЫ 

ҰЙЫМДАСТЫРУ 

Есенғұлова М.Н. 

педагогика ғылымдарының кандидаты «Психологиялық- 

педагогикалық және арнайы білім беру» кафедрасының доценті, , 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті  

Тілек С. Ғ. 

«Арнайы педагогика» ББ, 1-курс магистранты, 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті  

 

Қазіргі әлемде дұрыс мінез-құлық моделін қалыптастыруға, баланың 

жалпы мәдениетін арттыруға, оны балалар әдебиетімен, музыкамен, бейнелеу 

өнерімен, этикет ережелерімен, салт-дәстүрлермен таныстыруға көмектесетін 

театр іс-шараларына, балалар театрының барлық түрлеріне ерекше мән 

берілуі қажет. Театр жасөспірімнің ерекше сиқырлы әлемде құрдастарымен,  

ата-аналарымен және мұғалімдерімен бірге өткізілген жарқын естелігі, 

ерекше жағымды эмоциялар қалыптасытра отырып, ой түйгізеді [1]. 

Есту қабілеті бұзылған бала есту анализаторы арқылы келетін ақпараттың 

жетіспеушілігі жағдайында өмір сүреді, бұл өз кезегінде баладағы сөйлеудің 

қалыптасуы мен дамуына әсер етеді. Бұл қалыпты еститін адамдармен 

қарым-қатынас жасауды қиындатады, баланың коммуникативтік тәжірибесін 

нашарлатады. Акустикалық қабылдау жасөспірімдердің театрлық іс-әрекетін 

ұйымдастыру үшін қажет эмоционалды саланы қалыптастыруда үлкен 

маңызға ие. Есту анализаторының функциялары бұзылған бала көбінесе 

сөлеу тілі мен музыканы тыңдау мүмкіндігінен және сөйлеу мүмкіндігінен 

айырылады, бұл тұлғааралық қатынастардың қиындауына, эмоциялардың 

жетіспеушілігіне әкеліп соғады. А.П. Гозова саңырау балаларда басқа 

адамдардағы эмоциялардың әртүрлі реңктерін түсінудегі айтарлықтай 

қиындықтарды атап өтеді, олар моральдық-этикалық идеялар мен ұғымдарды 

қианала қалыптастырады [2]. В. Петшак есту қабілеті бұзылған балалардың 

өз эмоциялары, сезімдерін, мінез-құлқын жіне өзін-өзі бақылаудың баяу 

қалыптасатынын көрсетті. Қолайсыз әлеуметтік ортада есту қабілеті нашар 

бала эгоцентризм, қатаңдық, импульсивтілік сияқты жағымсыз қасиеттерді 

дамытып алу қаупі бар [3]. 

Театрлық іс-әрекет-бұл есту қабілеті бұзылған баланы шығармашылық 

тұрғыда ашу үшін жақсы мүмкіндік, себебі қоршаған әлемдегі болып жатқан 

іс-әрекетті бейнелеуді, кейіпкердің көркемдік бейнесін жасауды үйренеді, 

олар шығармашылық қиялын, ассоциативті ойлауды, күнделікті өмірде 

ерекше сәттерді көре білуге дағдыланады. 

Театрланған іс-әрекет барысында сөйлеу тілі жетіледі. Бұған 

кейіпкерлердің және өздерінің репликалары ықпал етеді. Баланың сөздік 

қоры дамиды, сөйлеудің дыбыстық мәдениеті, оның интонациялық жүйесі 

жетіледі. Орындалатын рөл, айтылған ескертулер баланы анық, анық, 
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түсінікті түрде түсіндіру қажеттілігіне қояды. Есту анализаторы бұзылған 

бала бұл қасиеттерді толықтай игере алмайды. Сондықтан педагогикалық 

сүйемелдеуді ұйымдастырудың тиімді формаларын іздеу бірқатар 

міндеттерді шешуге әкеледі: ауызша сөйлеуді байыту; ой-өрісін кеңейту; 

балаларды театр іс-әрекетіне тарту; эстетикалық қабылдау негіздерін және 

өнер туындылары мен қоршаған шындық құбылыстарын өз бетінше бағалау 

қабілетін қалыптастыру; балалардың көркемдік және шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; сезім мен мінез-құлық мәдениетін тәрбиелеу [4]. 

Сахнаға шығу арнайы қажеттіліктері бала түгілі, қалыпты балаға да қиын 

соғады, сондықтан мына ережелерге сүйенген жөн: 

- әр баланың жеке ерекшеліктерін ескеру; 

- рөлді талдау, оны балалардың қабылдауы мен түсінуі үшін бейімдеу; 

- балаларға қызығушылық тудыратын әдебиеттерді таңдау; 

- сурдопедагог, психолог, музыка қызметкері және қосымша білім беру 

педагогтарының өзара тығыз іс-әрекетін жүзеге асыру; 

- ынтымақтастыққа ата-аналарды тарту [5] . 

Барлық ережелер мен ерекшеліктерді ескере отырып, есту қабілеті 

бұзылған жасөспірімдердің театрланған іс-әрекетін қазақтың ғұлама 

жазушысы Ы.Алтынсариннің шығармалары арқылы ұйымдастыру идеясы 

ойға келді. Себебі, Ы.Алтынсариннің шығармалары арқылы бала те қана 

жағымды эмоция алып, сөздік қорын дамытып қана қоймай, жазушы- 

ақынның еңбектерімен тереңірек танысады. 

Есту қабілеті бұзылған жасөспірімдердің театрланған іс-әрекетін 

ұйымдастыру үшін Ы.Алтынсариннің «Жан-жануарлардың дауласқаны» 

шығармасы таңдап алынды. Бұл шығарманың ерекшелігі: кейіпкерлердің 

және диалогтың көптігінде. 

Қойылымды өткізуге дайындық кезінде бастапқыда кейіпкерлер мен 

олардың іс-әрекеттерін көрсете отырып, шығарма эмоционалды баяндалады 

(шығармамен танысу, суреттер, фильмдер көрсету), таныс емес сөздердің 

мағынасы нақтыланады, әңгіме өткізіледі. Содан кейін шығармадағы 

рөлдерді бөліп, қайталау оқу арқылы пысықталады. Шығарма барлық 

балаларға түсінікті болған кезде ғана мұғалім оны театрда ойнауға 

дайындайды. Кейіпкердің мінезі, әрекеттері және олардың реттілігі 

нақтыланады; ойынның костюмдері мен атрибуттары таңдалады. 

Ы.Алтынсариннің «Жан-жануарлардың дауласқаны» шығармасы түрлі 

кейіпкерлерге толы, яғни алты түрлі рөл бар: жылқы, түйе, сыйыр, қой, ит, 

тауық, тышқан. Шығарманың сюжеті былай дамиды: 

Жылқы, түйе, сыйыр, қой, ит, тауық, тышқан және бөтен жан- 

жануарлардың бәрі де адамның жылына ағалыққа таласты дейді. 

Жылқы айтты: 

-Мен, адам үстіме мінсе алысын жақын етемін, күшімді болса көреді,  

сүтімді болса ішеді, қылыма дейін арқан істейді, адамға менен пайдалы 

мал жоқ, жыл ағасы мен боламын, -деді. 

Түйе айтты: 

- Сен адам жұмысын қылсаң арпа, сұлы, шөп асайсың тамағың үшін құл 
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болдың. Мына мен сен көтере алмайтын ауырды көтеріп, неше айшылық 

алыс жерлерге барамын, аш болдым деп арпа, сұлы сұрамаймын, көде болса - 

көде, жусан болса - жусан, не кез келсе соны қорек етіп, табылса су ішіп, 

табылмаса шөлге де шыдап жүре беремін, жыл ағасы болу маған лайық, - 

деді. 

Сиыр айтты: 

-Адам егін ексе менімен егеді, сүтімді ішеді, кұрт, май істейді. 

Қой айтты: 

- Мен болмасам қазақ үйін немен жабар еді; жүнімді алып киіз істейді, 

жабағымнан күпі тігеді, арқан, жіп еседі, сүтімнен құрт, май алады, - деді. 

Ит айтты: 

- Мен болмасам сенің көбіңді не ұры ұрлап, не қасқыр жеп тауысар еді,  

сенің бәріңнің мен бақташыңмын, дұшпан көрінсе үріп-абалап, иеме хабар 

беремін. 

Тауық айтты: 

-Мен болмасам кісі ерте тұрып, жұмысына бармай, ұйықтап қалар еді, 

мен танертең тұрып шакқырып, хабар айтамын, таң атты деп, көп отырса, 

жұмысыңнан қаларсың жатар уақыт болды деп, түн ортасында да 

шақырамын, кеш болса тағы шақырамын, демалар мезгіл болды деп, -деді. 

Тышқан не дерін біле алмай тұрды да, бір түрлі қулық ойлап, жиналған 

көпке айтты: 

-Бұл таластан ештеме өнбес, жылды қарап тұралық та, кім бұрын көрсе, 

сол жыл басы болсын, - деді. 

Түйе өзінің биіктігіне сеніп, менен бұрын кім көреді деп тышқанның 

сөзін қостап, бәрі де жылды қарап тұрды. Біраздан соң тышқан жорғалап, 

түйенің үстіне шығып, өркешінің басына мінді де отырды. Сонымен бәрінен 

бұрын жылды тышқан көріп, хабар беріп, жылдың басы болған. Түйе бойына 

сеніп құр қалды деген сөз - осыдан қалған екен [6]. 

Бұл шығармада өз бойына сеніп қалған түйе мен тышқанның тапқырлығы 

ерекше көрсетілген. Бұл шығарма балаларға түйе секілді өз күштеріне, 

«бойларына» сеніп қалмай, әлде де еңбектеніп, тышқан секілді тапқырлық 

танытып, алға ұмтылуғы шақырады. 

Ы.Алтынсариннің «Жан-жануарлардың дауласқаны» шығармасын 

балаларға театрда ойнату арқылы әртістік және табиғи сөйлеу белсенділігі 

артады, себебі кейіпкерлердің көркем-әдеби сөзбен жазылған репликаларын 

қайталап жаттап айып шығуы балаларға сөйлеу тілі мен есте сақтау қабілетін 

дамытуға мүмкіндік жасайды. Шығармадағы кейіпкерлердің алдымен 

дауласып, кейін бір шешімге келуі, түйенің өкініші, тышқанның жыл басы 

болуыындағы әр-түрлі көңіл-күй баладағы эмоционалдық салаға түрлі 

жағымды әсер береді. Дұрыс таңдалған шығарма, тиянақты құрылған жоспар 

және түзету жұмыстары балаларда қоршаған ортаның шындығы, басқа 

адамдардың жеке ерекшеліктері және тұлғааралық қатынастар туралы түсінік 

қалыптастыруға ықпал етеді. Театр ойындары арқылы есту қабілеті бұзылған 

оқушылар жоғары ақпараттық жүктемені игереді: әлеуметтік мінез-құлық 

нормалары мен ережелерін меңгереді. Осылайша, мақаланың қорытындысы 
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мені театрландырылған іс-шаралар арқылы есту қабілеті бұзылған балалар 

жан-жақты дамитынына сендіреді. 
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На сегодняшний день характерной чертой современной концепции 

физического воспитания является смещение акцента в сторону повышения 

образовательной направленности, как определяющего условия успешного 

формирования физической культуры личности школьника. Наша 

педагогическая деятельность направлена на комплексный подход 

преподавания физической культуры, так как считаем её важнейшим и 

эффективным средством не только физического, но и интеллектуального, 

нравственного, эстетического развития. Решая задачи физического 

воспитания, мы ориентируем свою деятельность на такие важные 

компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на физическое и 

духовное совершенствование личности, формирование потребностей и 

мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических 

отношений, приобретение опыта общения. Учим школьников способам 

творческого применения полученных знаний, умений и навыков для 
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поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, 

состояния здоровья, самостоятельных занятий. Конечно, одни только 

традиционные технологии уже не могут, в полной мере, помочь мне 

максимально реализовать поставленные цели и задачи. И мы обратились к 

современным образовательным технологиям. Использование широкого 

спектра современных педагогических технологий дает нам возможность 

продуктивно использовать как учебное, так и внеурочное время и 

добиваться высоких результатов обученности учащихся. 

Важнейшее требование современного урока – обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с учётом 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств. 

Дифференцированный и индивидуальный подходы важны для обучающихся, 

как с низкими, так и с высокими результатами в области физической 

культуры. Низкий уровень развития двигательных качеств часто бывает 

одной из главных причин неуспеваемости ученика по физической культуре. 

А учащемуся с высоким уровнем неинтересно на уроке, рассчитанном на 

среднего ученика. Помимо этого обучающиеся физической культуре делятся 

на основную, подготовительную и специальную группы. Поэтому и 

необходимо дифференцирование и задач, и содержания, и темпа освоения 

программного материала, и оценки достижений. Исходя из всего 

перечисленного, мы остановились на технологии дифференцированного 

физкультурного образования. 

Обучение проводим целостным методом с последующей 

дифференциацией (выделяем детали техники и разделяем их по сложности) и 

затем интеграцией этих частей разными способами в зависимости от уровня 

технической подготовленности обучающихся, с целью более качественного 

выполнения упражнения. Обучение двигательным действиям 

предусматривает возможность выбора операций для решения тех или иных 

двигательных задач. В этом случае каждый обучаемый может освоить 

двигательное действие в предпочтительном для себя составе операций, что 

станет основой для формирования его индивидуального, самого 

эффективного, стиля деятельности. Так, например, при закреплении учебного 

материала, мы условно делим детей в классе на группы, в зависимости от 

подготовленности. Одной группе даем подготовительные или подводящие 

упражнения в облегчённых условиях, другой – усложнённые подводящие 

упражнения, третей – действие в целом, но в облегчённом варианте и т.д. 

Обучающиеся сильных групп, внутри класса, осваивают учебный материал в 

среднем на два урока быстрее средних и слабых учеников, поэтому обучение 

двигательному действию заканчивается для них выполнением изучаемого 

упражнения в соревновательных условиях, а учащиеся слабых и средних 

групп продолжают выполнять упражнение по частям или многократно 

повторяют его в стандартных условиях. Бывает и так, что для школьников, 

подготовленных наиболее слабо, этапа совершенствования вообще не 

бывает, так как они не достаточно хорошо освоили учебный материал. 
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Например, ученики не могут освоить передачу мяча в волейболе, и поэтому 

они не могут полноценно проявить себя в учебной игре, и в то время, когда 

весь класс играет, эти ребята отрабатывают это упражнения в парах. На 

занятиях по гимнастике я разрешаю хорошо подготовленным детям 

добавлять в комбинации свои элементы, в опорном прыжке изменять высоту 

снаряда, тогда как менее подготовленные работают в стандартных условиях. 

Обязательно провожу индивидуальную работу с обучающимися, у которых 

не получается выполнение того или иного двигательного действия. Эти дети 

получают индивидуальные задания, как на уроке, так и для домашнего 

выполнения. 

Дифференцированное развитие физических качеств, в группах разной 

подготовленности осуществляю с использованием как одинаковых, так и 

разных средств и методов, но величина нагрузки всегда планируется разная. 

В результате чего уровень физической подготовленности обучающихся 

существенно улучшается по сравнению с исходным уровнем. В более слабых 

группах дети раньше заканчивают выполнение заданий, у них остаётся 

больше времени на отдых и восстановление. Для обучающихся, имеющих 

недостаточный уровень физической подготовленности, использую карточки 

с индивидуальными заданиями (с указанием упражнений, 

последовательности их выполнения, дозировки). Так, на уроках по лыжной 

подготовке, на этапе усвоения и закрепления навыков передвижения по 

лыжне, некоторые обучающиеся, имеющие недостаточный уровень 

физической подготовленности, проходят 2 км, тогда как обучающиеся с 

высоким уровнем физической подготовленности (почти 70% класса) – 5 км. 

В заключительной части урока класс объединяется, все ученики 

выполняют одинаковые упражнения, играют. 

Технология дифференцированного формирования знаний и методических 

умений предполагает: 

 выявление уровней обученности школьников с помощью 

диагностических тестов (служит основанием для деления учащихся на 

группы разной подготовленности) 

 деление задач изучения темы по уровням обученности школьников и 

группам разной подготовленности 

 деление содержания программы 

Обучающимся предлагаю задания разные по сложности, содержанию, 

объёму. Это могут быть: небольшие сообщения, более развёрнутые доклады,  

рефераты, проектная деятельность (презентации), составление комплекса 

разминки и т.д. 

В ходе выполнения упражнений я знакомлю учащихся с тем, на что 

влияет то или иное физическое упражнение (осанка, сила, ловкость и т.д.), 

обращаю внимание на технику выполнения и технику безопасности при 

выполнении упражнений, даю общий анализ выполнения упражнения и 

обращаю внимание на технические ошибки. Ежеурочно провожу инструктаж 

по правилам техники безопасности на занятиях и по правилам поведения. 

При оценке физической подготовленности учитываю как максимальный 
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результат, так и прирост результата. Причем индивидуальные достижения 

имеют приоритетное значение. При выставлении отметки по физической 

культуре учитываю и теоретические знания, и технику выполнения 

двигательного действия, и прилежание, и умение осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность. Широко применяю методы 

поощрения, словесные одобрения. Одних детей надо убедить в собственных 

возможностях, успокоить, приободрить; других – сдержать от излишнего 

рвения; третьих – заинтересовать. Всё это формирует у школьников 

положительное отношение к исполнению заданий, создаёт основу для 

общественной активности. 

Временно освобождённые дети и обучающиеся, отнесённые по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе присутствуют на уроках: 

помогают в подготовке инвентаря, судействе, знакомятся с теоретическими 

сведениями, с техникой выполнения двигательных действий. Для 

обучающихся, отнесённых по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, занятия проводятся отдельно, во внеурочное время, 

они выполняют упражнения рекомендованные врачом. Данную работу 

также оцениваю. 

Постоянно ориентирую сильных детей на то, что они должны помогать 

слабым, предлагаю им шефство над более слабым товарищем. 

Всесторонне изучение школьника, сопоставление различных данных 

позволяет мне выявить причины отставания детей, установить главные из 

этих причин и осуществить педагогическое воздействие, основанное на 

методике дифференцированного обучения. 

Обеспечение дифференцированного подхода к обучающимся с учётом их 

физического развития и двигательной подготовленности; достижение 

высокой моторной плотности, динамичности, эмоциональности, 

образовательной и инструктивной направленности уроков; формирование у 

обучающихся навыков и умений самостоятельных занятий физическими 

упражнениями – всё это важнейшие черты моего современного урока 

физической культуры. 

Учитель физической культуры – профессия особенная. Избрав её, 

педагог становится в ответе за здоровье детей, их физическое, психическое, 

нравственное и социальное развитие. Поэтому важное место в своей 

деятельности мы отводим здоровьесберегающим технологиям, цель которых, 

обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период 

обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и 

навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 

знания в повседневной жизни. Здоровьесберегающие образовательные 

технологии являются самыми значимыми из всех технологий, по степени 

влияния на здоровье учащихся, так как основаны на возрастных 

особенностях познавательной деятельности детей, оптимальном сочетании 

двигательных и статических нагрузок, обучении в малых группах, 

использовании наглядности и сочетании различных форм предоставления 

информации. 
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Педагогическая технология здоровьесбережения в нашей деятельности 

включает в себя: знакомство с результатами медицинских осмотров детей; их 

учёт в учебно-воспитательной работе; помощь родителям в построении 

здоровой жизнедеятельности учащихся и семьи в целом; создание условий 

для заинтересованного отношения к учёбе. Одним из главных направлений 

здоровьесбережения считаю создание здорового психологического климата 

на уроках. Так, ситуация успеха способствует формированию положительной 

мотивации к процессу обучения в целом, тем самым снижая эмоциональную 

напряженность, улучшая комфортность взаимоотношений всех участников 

образовательного процесса. На своих уроках уделяем внимание организации 

здоровьесберегающих факторов. Контрольные испытания, задания, 

тестирование дают нам исходную (и текущую) информацию для разработки 

индивидуальных заданий, суть которых – учащийся должен в каждый 

очередной период времени продвинуться дальше, что и подтвердит 

следующее тестирование.  
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ШОЛУ 

Жазыкова М.К. 

педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті,  

 

Әлемдік дидактикада оқулық теориясының негізі классикалық 

педагогиканың атасы Я.А.Коменскийдің «Ұлы дидактика» еңбегі арқылы 

қалыптасқаны анық. Ол оқулықты өзіндік ерекшеліктері бар арнаулы 

дидактикалық қағидалардың негізінде дайындалған еңбек ретінде 

қарастырып, мектептегі оқу үдерісін дұрыс ұйымдастырудың маңызды 

шарттарының бірі ретінде атап көрсетті. Я.А.Коменский оқулыққа 

төмендегідей бірнеше маңызды теориялық талаптар қояды: «... их изложение 

должно быть полным, основательным и точным, таким, чтобы они были 

вернейшей картиной всего мира... И чего я особенно желаю и на чем я 
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настаиваю, так это на том, чтобы эти книги были написаны понятно и 

доступно и давали бы учащимся такое освещение, благодаря которому они 

понимали бы все сами, даже без учителя» [1, 33]. Ғалым оқулықтардың 

мектепте жеткілікті деңгейде болуына ерекше мән беріп, әр сыныпқа 

арналған жеке оқулықтардың жазылу қажеттігін ескертті. Сонымен қатар 

оқулықтың мұқабасының тартымды безендірілуіне назар аударды. Сөйтіп, ол 

оқулыққа қойылатын талаптарды белгілеп қана қоймай, өзі де осы талаптарға 

сай келетін бірнеше еңбектер жариялайды. Олардың ішінде әсіресе, «Мир 

чувственных вещей в картинках», «Видимый мир в картинках» атты 

иллюстрациялық оқулықтары балалардың жас ерекшеліктеріне сай ғылыми 

сабақтастырылған кітаптар ретінде құнды. 

Кейін 19-ғасырда өмір сүрген танымал орыс ғалымы К.Д.Ушинскийдің 

«Родное слово» атты оқулық-хрестоматиясы балалардың қызығушылығы 

ескерілген, сұрақтар мен тапсырмалар жүйесі оқушының ақыл-ойын 

дамытуға бағытталған еңбек ретінде танылып, оқулық жазудың тамаша үлгісі 

ретінде танылды. 

Ал қазақ оқулықтарының қалыптасу тарихына үңілетін болсақ, оның 

өте күрделі кезеңді бастан кешіргенін байқаймыз. ХІХ ғасырда Ресей 

империясының әміршіл-өктем саясатының одан сайын күшеюі қазақ 

даласында ағартушылық іс-әрекеттің дамуын айтарлықтай тежеді. Осындай 

саясат пен көне діни жазудағы қиындықтар ана тілімізде оқулық жазу 

мәселесіне біраз уақыт бойы көлеңкесін түсірді. Әйтсе де, ХІХ ғасырдың 60- 

жылдары орыс патшалығы әр жерден мектеп ашқыза бастады. Бұл іске орыс 

миссионерлері Н.И.Ильминский, В.В.Катаринский және тағы басқалар 

белсене ат салысты. Жаңадан ашылған мектептерді оқулықтармен 

қамтамасыз ету мақсатында сол жылдары алғашқы қазақ әліппелері дүниеге  

келеді. Қазақ балаларының ана тілінде сауат ашып, біліммен сусындауына 

қажет жағдай жасауды әуел бастан мақсат етпеген бұл оқулықтарда татар 

тілінен енген сөздер көп кездесіп, оқуға қиындық тудырды. Бұл туралы 

тұңғыш ағартушы Ы.Алтынсарин былай дейді: «Қазақ халқының 

сауатсыздығынан, қазақ тілінде басылған бір де бір кітаптың жоқтығынан 

оқу орындарының мұғалімдері қазақ балаларын оқытқанда амалсыздан қазақ 

тілінің орнына татар тілін пайдаланып жүр. Сондықтан көзге көрінер 

ешқандай пайдасы болмаса да шәкірттерге амалсыздан татар тілінен 

ешқандай кемшілігі жоқ ана тілін тастап, татар тілін үйренуге тура келеді.  

Екінші жағынан, татардың кітап тілі, бұл тілді татарлардан шыққан 

оқымыстылардың өздері де менсінбегендіктен, араб, парсы сөздеріне лық 

толған, сондықтан ол сауатсыз қазақтарға түсініксіз. Бұл жолдар – қазақта 

сол кезеңде үлгі боларлық оқу құралы болмағандығына, болғандарының 

өздерінің ел сұранысын өтей алмағанына дәлел. Алайда бұл әліппелер қазақ 

тілінде сауат ашу дәстүрін алғаш қалыптастырған еңбектер ретінде құнды. 

«Қазақ балаларына арнап қазақ тілінде оқулық жазудың шын мәніндегі 

тарихы ұлы ағартушы Ы.Алтынсариннің «Қазақ хрестоматиясы» (1879 ж.) 

мен ХХ ғасырдың басында жарық көрген А.Байтұрсынұлының «Тіл 

құралынан» (1914ж.) бастау алады. Мұның ішінде, әсіресе, Ы.Алтынсариннің 
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«Қазақ хрестоматиясы» халқымыздың мәдени, рухани өмірінде маңызды 

оқиға болғаны анық. Кітаптың алғы сөзінде автор: «...Қазақ балаларына оқу 

кітабы болу жағын, сонымен қабат жалпы халықтың оқуына жарайтын кітап 

болу   жағын   көздедім,   -   дейді.   Рас,   бұл   пікірі   негізсіз   емес,   кітап 

«хрестоматия» деп аталғанымен, мектеп шәкірттерінің ғана емес, жалпы ілім- 

білімге құмартқан қалың жұртшылықтың мұқтажын өтеуге арналған тұңғыш 

халықтық еңбек болды. 

Ы.Алтынсарин хрестоматиясы – ұзақ уақыт бойы назардан тыс қалған 

адамзат құндылықтарына құрылып, көптің көкейіндегісін тап басып, тың 

ойларын жария еткен, шынайы білім алып, соны меңгеруге жол ашқан 

алғашқы оқулық. Ағартушы өз еңбегінің алғысөзінде мұндай оқу құралының 

көп халықтарда жоқ екенін ескертіп, ойын былай жалғастырады: «Біз 

мұндай жетекші оқу құралдарын жақын жердегі орыс тілінен іздеуге мәжбүр 

болдық. Сондықтан бұл шығарғалы отырған кітабымызды көздеген 

мақсатына сәйкес болып, орыстың ғылыми және жалпы пайдалы кітаптарына 

тікелей жол салып беру үшін және сол орыс кітаптарына мағынасы жағынан 

да, әрпі жағынан да қайшы келмеуін көздеп, орыс әрпімен бастырғанды 

қолайлы деп таптық» [2, 182]. 

Мұнан кейінгі жылдары да қазақ тілінде балаларға арналған көптеген 

авторлардың (Нұрбаев, И.Арабаев, Х.Сәрсекеев, М.Малдыбаев, Ғ.Сырғалин, 

Т.Жомартбаев, т.б.) оқулықтары баспадан шықты. Олар сол заманда 

жастардың білімге деген ынтасын арттырып, оқушыларды адамгершілік 

қасиеттерге баулуда ерекше маңызға ие болды. Бірақ бұл еңбектер негізінен 

сауат ашу мақсатын көздегендіктен, оларда қазақ тілінің теориялық 

мәселелері қарастырылмады. 

ХХ ғасырдың басында қазақ тілі оқулығын жазуды жаңа арнаға 

көтеріп, тілдің теориясы мен практикасын мектеп оқулықтарына енгізген 

Ахмет Байтұрсынұлы болды. Оның қаламынан туған «Әліппе», «Тіл – 

құрал», «Тіл жұмсар», «Әдебиет-танытқыш» және тағы басқа оқулықтар 

заман талабынан туған, сол замандағы әдістеме іліміндегі озық ойларды 

басшылыққа алып жазылған еңбектер болатын. Бұл оқулықтардың арасында 

«Тіл-құралдың» орны айрықша болатын. Оқулықтың алғысөзінде автор 

былай дейді: «...«Тіл-құрал» деген аты қандай жат көрінсе, ішкі мазмұны да 

әуелгі кезде сондай жат көрінер, үйткені бұл қазақта бұрын болмаған жаңа 

зат. Халықта бұрын болмаған жаңа нәрсе шыққан кезінде жат көрініп, бірте- 

бірте бойы үйренген соң жатырқау қалатын» [3,25]. 

Ы.Алтынсариннен кейінгі А.Байтұрсынұлы дайындаған қазақ тілі 

оқулықтарын қазіргі орта мектепке арналған оқулықтардың басы деуге толық 

негіз бар. Бұл пікірді академик Р.Сыздықованың төмендегі тұжырымы 

қуаттай түседі: «Егер бүгінгі «Қазақ тілі білімі» деген сала үлкен ғылымның 

бір тармағы деп танылатын болса, осы саланың алғашқы танымдары, 

терминдері, танытылуы (ұсынылуы) мектеп оқулықтарынан, оның ішінде 

А.Байтұрсынов дүниеге әкелген «Тіл-құралдардан» басталады... Ал мектеп 

оқулықтары, оның ішінде бастауыш сатысының қажеттіктері, ғылымның 

толық өзі емес, бастамасы, дәлірек айтсақ, ғылымнан гөрі білім саласына 



237 

 

қызмет ететін құралдар екендігі белгілі. Біз бұл жерде мектеп 

оқулықтарының мазмұны (материалы) ғылым дүниесіне мүлде жатпайды 

дейтін ғалымдармен (мысалы, орыс ғалымы Реформатский, т.б.) мүлде 

келіспейміз. Бұл қағиданы, сірә, мәселен, әр халықтың мәдениет тарихына 

қатысты жеке-дара қарап барып айту керек болар. Мысалы, қазақтың білім- 

ғылымының ұлт тілінде көрінуі мектеп оқулықтарынан басталады» [4, 183]. 

Қазақтың осындай ұлы тұлғаларының шығармашылығынан бастау 

алып, төңкеріс алдында қазақтың демократтық бағыттағы ағартушылары 

жалғастырған оқулық дайындау ісі кейін де өзекті мәселелердің бірі болғаны 

анық. Мысалы, өз кезінде Ж.Аймауытов: «...Тегінде оқу кітаптарын кеңседе 

отырып одан-бұдан құрастырылып ойдан шығарылып, долбармен жазу керек 

емес, мектептердің программасына жанастырылып, сондағы оқыту 

тәсілдеріне сүйеніп жазылуы керек. Бұлай болмағандықтан кітаптардың көбі 

мектептерде қолдануға жарамсыз болып қалады. Кітап жазушылар ауылдағы 

мұғалімдер арасынан шықпай, немесе кітап жазам деген кісі, сол бастауыш 

мектепте бала оқытып көрмей тұрып, мектептердің мүддесіне, мақсатына тап 

ете түскендей кітап шығуы қиын», - деп, оқу кітаптарын жазудың 

жауапкершілігі мен қиындығын атап көрсетті [5,19]. Осындай оқулық жазу 

ісін қазан төңкерісінен кейін қазақ зиялылары Т.Шонанұлы, Қ.Кемеңгерұлы, 

Қ.Жұбанов, Ш.Сарыбаев, Е.Қожантаев, Х.Досмұхамедов, М.Әуезов, 

С.Асфендияров, Ә.Ермеков, С.Жиенбаев және басқалары жүзеге асырып, өз 

қолтаңбаларын қалдырды. Олардың қаламдарынан туған оқулықтар тек 

қазақ тілінен емес, әдебиет, математика, табиғаттану, география, педагогика 

сияқты пәндерді қамтыды. 

1936 жылы өткен Қазақстанның екпінді мұғалімдерінің съезінде 

сөйлеген сөзінде профессор Қ.Жұбанов Халық Ағарту Комиссариаты 

тарапынан дайындалып жатқан оқулықтардың саны мен сапасына 

байланысты пікір айтып, бұл мәселенің зерттелуі туралы ойын былай 

жеткізді: «Біз үстіміздегі жылы бәрін емес, бір бөлігін қайта бастырамыз.  

Сондықтан мұғалімдер алдағы уақытта орын алған кемшіліктерді болдырмау 

үшін тұрақты оқулықтардың сапасы жөнінде өз пікірлерін хабарлағаны жөн 

болар еді... Егер тұрақты оқулықтар жазылатын тілді алсақ, қазақ тілі 

жеткілікті зерттелмеген...» [6, 102]. Бұл жолдардан Қ.Жұбановтың пәннің 

теориялық мәселелері жан-жақты зерттелген жағдайда ғана мектепке 

арналған сапалы оқулықтар жазуға болатынын алға тартқанын көреміз. 

Сөйтіп, 1936 жылы Қ.Жұбанов көп жылдық ағартушылық тәжірибесі 

негізінде орта мектепке арналған қазақ тілі оқулығын жазып, баспадан 

шығарады. Сөйтіп, ана тілімізде тұңғыш оқу құралдарын дайындауды ұлы 

ағартушы Ы.Алтынсарин бастаса, Қ.Жұбанов бұл игі бастаманы жаңа арнаға  

бұрып, игілікті істі жаңаша жүзеге асырып, өз ерекшеліктерін енгізді. 

Қ.Жұбанов 1937 жылы «Ауыл мектебі» журналында «Жаңа грамматиканың 

жаңалықтары жайынан» атты мақаласын жариялап, әлемдік лингвистикада 

грамматика оқулығын жазудың тарихын, терминдердің бір тілден екінші 

тілге ауысу жолдарын, грамматика ғылымының зерттеу обьектісін зерттеп- 

зерделеген. Ғалым алдымен өзіне дейін жазылған А.Байтұрсынұлы мен 
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Т.Шонанұлы оқулықтарының жетістіктері мен кемшіліктерін көрсетіп, өзекті 

мәселелердің басын ашуда оларды тұтастай талдап-таразылайды. Автор өзіне 

дейінгі оқулықтардың кемшіліктерін көрсетіп, талдағанымен, олардың 

әдістеме тарихындағы, жалпы қазақ тіл білімін қалыптастырып, дамытудағы 

маңызды рөлін жоққа шығармайды. А.Байтұрсынұлы сияқты ірі ғалым- 

ағартушының ғылыми-әдістемелік мұраларын талдау, ол туралы ой-пікір 

білдіру ғана емес, атын атауға тыйым салынған сол жылдары Қ.Жұбанов өз 

мақаласында оның қазақ мектептеріне арнап оқулық жазған бірден-бір автор 

екендігін және қазақ тіл білімін дамытудағы орнының ерекшелігін атап 

көрсетеді. Мұның өзі сол заман үшін батыл қадам және Қ.Жұбановтың үлкен 

ғалым, азамат ретіндегі биік тұлғасын асқақтата түседі. Осы тұрғыдан 

алғанда Қ.Жұбанов қазақ тілі оқулықтарының негізін қалаушы ғана емес, 

өткені туралы оң пікір білдіріп, сындарлы көзқарас танытқан, оның 

жалғастығы негізінде дәстүрлер сабақтастығын сақтай білген көреген ғалым  

ретінде бағаланады. 

Сөйтіп, Қ.Жұбанов өз мақаласында мынадай қорытынды жасайды: 

- грамматика оқулығын түзудегі кемшіліктер тек қазақ 

грамматикасына ғана тән емес, сонымен қатар әлемдік грамматиканың даму 

тарихында болғандығы; 

- оқулық мазмұнын құруда бұған дейінгі тәжірибелердің жетістіктері 

мен кемшіліктерін толық зерттеп-зерделеу қажеттігі; 

- жаңа үлгідегі қазақ грамматикасын кешенді зерттеп, ғылыми 

негіздеу қажеттігі. 

Олай болса, ғалымның саралаған ғылыми-әдістемелік талдау- 

сипаттамалары оқулықтану теориясын жасауда келешек арнайы ғылыми- 

зерттеу жұмыстарының нысанына айналуына негіз қалады. 

Теориялық негізі Я.А.Коменский еңбектері арқылы қаланған оқулық 

түзу үдерісін қазақ даласында Ы.Алтынсарин, А.Байтұрсынов, Қ.Жұбанов, 

т.б. танымал ағартушылар мен ғалымдар жалғастырса, кеңес дәуірде 

П.П.Блонский, М.Н.Покровский, Л.В.Занков, т.б. ғалымдардың еңбектері 

арқылы оқулықтану теориясының ғылыми-теориялық негізі қаланды. 1974- 

1991 жылдар арасында Кеңес Одағында мектеп оқулықтарының сапасын 

сараптау мен олардың мазмұндық-тақырыптық ерекшеліктерін талдау 

орталықтары жұмыс жасап, оларда аталмыш мәселеге қатысты өзекті ой- 

пікірлер талданған. Сол сияқты Бүкілодақтық Педагогикадық Академия 

жанынан ғылыми ізденіс топтары құрылып, оқулық авторларына кеңестер 

беріліп тұратын. 

Қазақстанда да осы бағыттағы жұмыстар жүзеге асырылып, ғалымдар 

тарапынан мектепке арналған оқулықтар жазылумен қатар, олардың мазмұны 

мен құрылымына сараптама жасалып, оқу үдерісіндегі ролі туралы ізденістер 

жалғасын тапты. Бұл жылдары «...қазақ тілінде оқитын орта мектептер мен 

жекелеген факультеттерге арнап шын мәніндегі сапалы оқулық жазған аса 

көрнекті ғалымдар: Н.Сауранбаев, І.Кеңесбаев, М.Балақаев, Қ.Жұмалиев, 

С.Аманжолов, Е.Бекмаханов, Б.Кенжебаев, М.Ақынжанов, М.Ғабдуллин, 

Т.Тәжібаевтің, оларға ілесе шыққан дарындар: С.Қирабаев, З.Қабдолов, 
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А.Нұрқатов, К.Аханов, Ә.Хасенов, А.Айғабылов, Х.Әбілқаевтың, т.б. 

ғалымдардың еңбегі ерекше» [6,52]. 

Жалпы, оқулық дайындаушы авторларға қойылатынын талаптардың 

қатарында оқулық жазуда дидактиканың соңғы жетістіктерін басшылыққа 

алу, оларды бағдарламаға сай дайындау сияқты маңызды талаптар бар. 

Соның нәтижесінде оқушылардың игеретін ұғымдарының аясы кеңейіп, 

ережелер нақтыланады, ғылымдағы жаңалықтар енгізіліп, толықтырылады. 

Бұл туралы оқулықтану теориясының өзекті мәселелерін зерттеуші ғалым 

А.Құсайынов төмендегідей тұжырым жасайды: «Оқулық теориясын, екінші 

сөзбен айтқанда, оқулық жазуға қойылатын дидактикалық талаптарды үңіле 

зерттеп, сол негізде жазбақшы оқулығына қатысты тыңғылықты әзірлік 

жұмысын жүргізбей тұрып, кім де болса, төтеден килігіп, сапалы оқулық 

жазып шығам десе, онысы – күпіршілік. Қазақ тілі оқулығына автор болу 

арнайы дайындығы бар шын шебер ғалым-педагог, қаламгердің ғана қолынан 

келеді. Сол себепті де осылардан жақсы хабары бар немесе мехнатын өз 

басынан кешкен кісіге оқулық жазу өте қиын да қызықты, азапты да 

қуанышты шығармашылық еңбек болса, білмеген кісіге үйде отырып, балаға  

ақыл үйретудің ар жақ, бер жағындағыдай оңай жұмыс көрінуі де ықтимал» 

[6,136]. 

Бұдан шығатын қорытынды: бүгінгі білім мазмұнын жаңарту 

жағдайында әр жылдары қазақ тілі оқулықтарын дайындаған авторлардың 

игілікті істерін жалғастырып, олардың есімдерін лингводидактика 

ғылымында сақтап қалу біздің азаматтық борышымыз ғана емес, сонымен 

бірге болашақ ұрпаққа берер тәлім-тәрбиеміз болмақ. 
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МАТЕМАТИКАЛЫҚ САУАТТЫЛЫҚ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ 

САУАТТЫЛЫҚТЫҢ БІР БАҒЫТЫ 

 

Жалауова Д.Д., Тәңірберген А.К. 

Математика магистрлері 

Ш.Құдайбердіұлы атындағы №66 ЖББОМ, 
 

Қазіргі білім беруде бірқатар проблемалар бар. Олардың бірі мектептегі 

табыс әрдайым өмірде табысқа жету дегенді білдірмейді. Тәжірибе көптеген 

жылдар бойы қолданыстағы білімнің мазмұнына бағытталған білім беру 

мазмұнын объективті немесе тәртіптік үлгісінің тиімсіздігін дәлелдеді. 

Сондықтан білім берудің сапасын арттырудың негізгі бағыттары Қазақстан 

Республикасының Үкіметінің 2012 жылғы 25 маусымдағы қаулысында 

бекітілген 2012-2016 жылдарына арналған оқушылардың функционалдық 

сауаттылығын дамыту жөніндегі Ұлттық іс-қимыл жоспары болуы тиіс. 

Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту жағдайында қоғамға 

функционалды сауатты, нақты, әлеуметтік маңызды жетістіктерге қол 

жеткізе алатын нәтижеге қол жеткізе алатын адам қажет. Барлық сапалы 

деректер мектепте жасалады. Жоспарда «... мемлекетіміздің жалпы білім 

беру мектептерінің мұғалімдері мықты пәндік білім береді, бірақ оларды 

нақты өмір жағдайында қалай қолдануға үйретпейді» деп айтады. 

Оқушыларды өзін-өзі жетілдіру және қоғамға пайдалы қатысу үшін 

ақпаратты алу, талдау, құрылымдау және тиімді пайдалануды үйрету 

бірнеше еуропалық және азиялық елдерде, атап айтқанда Қазақстан 

Республикасындағы білім беру жүйесін жаңғыртудың жетекші бағыты болып 

табылады. 

Жаңарту жағдайында басқа пәндермен көптеген «шекаралық» зерттеу 

салалары бар жаратылыстану пәндерінің рөлі адам үшін маңызды (энергияны 

өндіру, қоршаған ортаны қорғау, денсаулық сақтау және т.б.) проблемалары 

мен проблемаларын шешудің тиімді жолдары мен құралдарын дамытуды 

арттырады және қамтамасыз етеді. Бұл үдерістің негізі функционалдық 

сауаттылық болып табылады, себебі бұл «өмірдің түрлі салаларында және  

қолданылатын білімге негізделген іс-әрекеттегі стандартты өмірлік 

тапсырмаларды шешуге қабілетті адам» 

Бұл жеке қасиеттерге байланысты, соның ішінде: проблемаға бейімділік 

(олардың сәйкестендіру, анықтау), еркін сөйлеу (әртүрлі идеяларды құру 

жылдамдығы), икемділік (проблеманы шешудің коммутация жолдарының 

ыңғайлылығы), түпнұсқалық (объектіні жақсарту, жаңа шешімдер, идеялар), 

конструктивизм (дәстүрлі емес стратегиялары проблемаларды шешу), 

болжау (болжау, проблеманы шешу жолдарын болжау) [1]. 

Сондықтан, өмірлік маңызды тапсырмалар мен проблемалар шеңберінде 

пәнаралық мазмұнның міндеттері түсінікті болуы мүмкін. Табиғи 

ғылымдарды оқыту теориясында мұндай тапсырмалар екі немесе одан да көп 
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пәндер бойынша оқушылардың білімі мен дағдыларын қолданатын 

жаттығулардан тұрады [3]. 

Оқушы проблемаларды шешудің жалпыланған қабілетіне ие болуы 

керек, тиісті білім берудің проблемаларын шешудің жалпыланған әдістері 

бар оқушылар жаратылыстану ғылымын қолданумен кез-келген іс жүзінде 

маңызды міндеттерді шеше алатындығын анықтайды. Мәселені 

қалыптастыру дағдылары белгілі бір тақырып бойынша мәселелерді шешуде 

басталады, содан кейін жалпылама құрылымды нақты мазмұнмен жалпылау 

және толтыру жүзеге асырылады. 

Кез келген проблемаларды шешу (мектептің пәні бойынша немесе 

өмірлік маңызды тапсырмалар мен проблемалар бойынша) - оқушылардың 

психикалық белсенділігі, білімді өзектілендіру және қолдану немесе 

үлгілерге сәйкес немесе ұқсас жағдайларда немесе трансферттеуді қамтитын 

күрделі процесс. Оқушы бұрын алынған білімді, техниканы (оларды қалпына 

келтіреді немесе жасамайды, керекті білімді, басқа әдістерді таңдайды немесе 

т.б.) ойнатады және қалай жүзеге асырады, сол материалда ақыл-ой қызметін 

жүзеге асырады (оның анализі, синтезі және т.б.). 

Осылайша, жаратылыстану пәндерін оқыту үдерісінде оқушылардың 

функционалдық сауаттылығын дамыту проблемасы, менің ойымша, 

проблемаларды шешуге қабілетті құру және жаңа жағдайларда (білім беру) 

өз білімін дербес қолдану аспектісінде іске асырылуы керек. Математика 

мұғалімдерінің айтуынша, математикалық сауаттылықтың дамуына кедергі 

келтіретін проблемалар бар: 

• компьютерлік дағдылардың төмен деңгейі; 

• математикадағы практикалық бағыттылықтың жоқтығы (оқытуға 

тәжірибеге 

бағдарланған көзқарастың жоқтығы); 

• оқытудағы репродуктивтік әдіс (ұқсастығымен шешім қабылдау); 

• мектептегі үй жұмысын ұйымдастыруға қабілетсіздік; 

• кеңістіктік ойлау пәні ретінде геометрияны ресми түрде зерттеу; 

• студенттердің теориялық тұжырымдамалар негіздерін (формулалар, 

ережелер, теоремалар және т.б.) үйрену қажеттілігін жоққа шығару. 

Бүгінде білім беру бағдарламаларын біліктіліктерді салыстырмалы 

және мөлдір етіп аудару керек, сондықтан білімді және дағдыларды 

тестілеудің дәстүрлі әдістерін біліктілігін бағалауға мүмкіндік беретін, яғни 

кәсіби мәселелерді шешуде білімін практикада қолдануға мүмкіндік беретін 

басқа адамдар ауыстыруы керек. Осыған байланысты құзыреттілік деңгейін 

бағалайтын PISA оқушыларының халықаралық мектебінің тәжірибесі өте 

маңызды. 

Сондықтан мектепте нені үйрету керек? Ең айқын жауап - бұл білім. 

Оқушы тілдің, тарихи фактілердің, физикалық заңдардың, математикалық 

формулалардың белгілі бір жиынтығын білуге және түсінуге тиіс. Заманауи 

сабақта нақты өмірлік мәселелерді шеше білу және ақпаратпен бөлек жұмыс  

істеу маңызды. Ғалымдар мен олардың айналасындағы педагогтар бұл 

«негізгі құзыреттілік», «функционалдық сауаттылық», «шығармашылық 
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танымдық міндеттер» және басқа да күрделі сөздер деп атайды. Мысалы, 

ағылшын тілінде біреу 1000 сөзді білсе, екіншісі 100-ді ғана біледі. Бірақ 

шетелдіктермен кездескенде, сөздік сөзі көп болған адам жиі қолдарымен 

түсініксіз қимылдар жасайды. Ал жүз сөз білетін адам мәселені ақылға 

қонымды түрде жауап беруге немесе жолды көрсете алады. Яғни, бір білім 

көп, бірақ екіншісі оны тиімді пайдалана алады. Бұл жерде қазақстандық 

оқушылардың үлкен құзыреттері бар. 2012 жылы әлемнің жетекші елдерінде 

өткен PISA тестілеуі білім беру сапасының ең беделді зерттеулерінің бірі 

болып саналады. Біздің еліміз үшін PISA-2012 зерттеуінің нәтижелері 

қайғылы деп айтуға болмайды. 

Табиғаттың ғылыми сауаттылығы тұрғысынан алғанда математика 

және оқу дағдылары сияқты параллель болмады. Сонымен қатар, оқуға 

құзыреттілік тұрғысынан алғанда, Қазақстан халықаралық зерттеуге 

қатысқан 65 елден 63-ші орынды иеленді. 

PISA сынақтарының негізі - бұл фактілер мен ережелерді білу үшін 

жеткіліксіз болатын шешімдер. Сондай-ақ, біз оларды, мысалы, генетикалық 

түрлендірілген тамақ өнімдері туралы дауда өз көзқарасымызды 

тұжырымдау немесе жаһандық жылыну туралы газет мақаласын түсіну үшін 

пайдалана аламыз. Егер біз еңбек нарығындағы сұранысты адамның әртүрлі 

қабілеттерін бағалау үшін зерттеуге баратын болсақ. 60-шы жылдардан 

бастап, бір қисық координаталық жазықтықтың теріс бөлігіне терең 

көтеріліп, төмендейді. Бұл әдеттегі когнитивтік операциялар деп аталатын,  

яғни, қарапайым есте сақтау - ережелер мен фактілерді ұмытпау, берілген 

формулаларға сәйкес есептеулер жүргізу. Бұл туралы біздің мектептерде 

оқытады және үйретеді. Бір кездері бұл ақталды. Тек 60-шы жылдардан 

бастап басқа қисық сызық пайда болды - кәдімгі когнитивтік операциялар, 

яғни дайын үлгілерінсіз мәселелерді шешу мүмкіндігі. 

PISA тапсырмаларындағы біздің сәтсіздіктерімізді талдай отырып, пән 

мұғалімдері біліктілікті жоғарылату курстарында оқып жатқанда, 

оқушылардың қиындықтарды сәтті шешуге қабілеті жоқ 

«жетіспеушіліктердің» ұзын тізімін анықтады. Мысалы, біздің оқушылар 

математика мәселесіне жауап фигураға емес, таза гуманитарлық ойлауға 

қызмет ете алмайды. 

Біздің оқушыларымыздың тағы бір кемшілігі әртүрлі блоктар түрінде 

ұсынылған ақпаратпен жұмыс істей алмау. Мысалы, ноутбуктің сипаттамасы 

осы модель туралы жарнама мақаласынан, техникалық сипаттамалар 

кестесінен және бірнеше пайдаланушы шолуларынан тұруы мүмкін. Сатып 

алу туралы шешім қабылдау үшін сізге осы блоктарды сәйкестендіру қажет.  

Болжалды пайдаланушылар процессорлық қуатты күшпен және бастысы 

жоғары бағалайды, алайда кесте бәсеңдетілген үлгілерге қарағанда сағат 

жиілігі айтарлықтай төмен екенін көрсетеді. Мәтіннің жарнамалық 

бөлімінде: «Қазіргі заманғы аккумуляторлық батареялар арқасында, бұл 

ноутбук жолға көп уақыт жұмсайтын адамдар үшін қажет», дегенмен, осы 

модельді қолданып көрген бірнеше адам батареяның максималды сағатқа 

созылатындығын мойындайды. Тағы бір проблема мұғалімдерді анықтады - 
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тапсырманың форматы анықталды. Мысалы, оқушы физикалық терминдер 

мен формулаларды көреді. Ол: «Бұл физикадағы проблема және физикалық 

әдістер арқылы шешілуі керек. Басқа ешқандай жол жоқ. Сонымен қатар, 

нақты мазмұны биология, химия және гуманитарлық ғылымдарға қатысты 

болуы мүмкін. Сонымен қатар, ғылыми әдістер мүлде қажет етілмейтін 

жағдайлар бар - біреуі түйсігі керек, немесе болжауға болады. Біздің мектеп 

оқушылары осындай міндеттерді шешеді. Көптеген қарапайым алгоритмді 

қолданыңыз: жаратылыстану ғылымдары туралы өте мұқият оқып, әрбір 

бөлшекті ескеру керек, көркем немесе гуманитарлық мәтінмен жұмыс істеу 

кезінде өзіңізді жалпы түсінуді шектей аласыз. Бірақ күнделікті өмір және 

қазіргі заманғы ғылым кейде керісінше талап етеді. 

Нақты математикалық мәселе толығымен қажетсіз деректермен 

толтырылуы мүмкін. Мысалы, азаматтардың әл-ауқатының артуы туралы 

мақаланы алайық. Сөйлеуден көп күш-жігер жұмсайтын сөздер болады, бірақ 

егер сіз журналистиканы тастап, қарапайым математикалық есептеулер 

жасасаңыз, онда барлық жалақының өсуі инфляциямен жейді. Бұл орын 

алады және керісінше. Мәтін фантастика жазушысына ұқсайды, бірақ оның 

мағынасын түсіну үшін әр сөзді және әрбір үтірді мұқият қадағалау керек. 

Келесі мәселе оқушылар тапсырма шарттарында тікелей емес 

деректерді қалай тарту керектігін білмейді. Математика мен физиканың 

кейбір константасы бар болып табылады. Ал физикалық проблеманы шешу 

үшін биологияны немесе тарихты білу қажет болған кезде, бұл өте апат 

жағдай. Қазақстанда білім алу үшін әртүрлі пәндер арасында қатты бетонды 

қабырға тұрғызылды. Бірақ терезеден тыс әлем бар. Сабақ барысында 

мұғалімдер негізінен оқулықтар мен хрестоматиялардағы параграфтармен 

жұмыс істеуді ұсынады, және жауап ретінде сынақтарды, эсселерді немесе, 

ең алдымен, мазмұндаманы алады. Сонымен қатар, жүздеген түрлі мәтіндер 

бар, ол адам өмірлік маңызды мәселелерді шешу жолымен кездеседі: 

баспасөз хабарламасы, газеттегі баған, құрылғыны пайдалану туралы 

нұсқаулар, танымал немесе академиялық журналда ғылыми мақала, 

коммерциялық ұсыныс, маркетингтік зерттеулер туралы есеп. Олардың 

әрқайсысы бір-бірінен толықтай ерекшеленеді және өз көзқарасын талап 

етеді. 

Мұғалімдердің пікірлері бойынша мектеп пен нақты өмір арасындағы 

бөліну төменгі сыныптарда басталады. Бала динозаврлардың неліктен 

жойылып кеткенін, көбелектің құстың қалай шыққанын және Кариб теңізінде 

ағылшын қарақшылары қалай пайда болғанын таңғалдырады. Бастауыш 

сыныптарда ғылымға өте аз уақыт бөлінеді. 

Жақында біз PISA сияқты тесттерді оқушының «мінсіз тұтынушы» 

болуын талап ететінін растайтын социологтың мақаласына тап болдық. 

Келесі кінәлі біздің өзіміздің үкіметіміз. Білім беру бағдарламалары мен 

оқулықтардың авторлары Қазақстанда билік етпесін, бірақ білімді халық - 

бұл мұнай мен газбен қатар қолданыла алатын капитал. Еліміздің 

мұғалімдері биліктің жоғары эшелондарындағы біреу физика немесе 

биология сабағының мазмұны сияқты нәзіктіктерге айналады деген күмән 
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туды. Керісінше, бұл немқұрайлылық уайымдау үшін сылтаулар бола алады. 

Өйткені, PISA нәтижелерін жариялау - бұл ұлттық білім берудің басты 

оқиғаларының бірі. Бұл әлемнің көптеген елдерінде осылай қабылданады. 

Мысалы, Германия 2000 жылы өте нашар нәтижелер көрсетті. Елде ол 

ұлттық қауіп ретінде қабылданды. Бұл барлық жерде талқыланды - үй 

тағамдарынан бастап үкіметтік кездесулерге дейін. Шұғыл шаралар 

қабылданды. Егер 2000 жылы неміс жасөспірімдерінің орташа балы 484 

болса, онда 2003 жылы ол 503-ке, ал 2012 жылы 526-ға дейін жеткен. Немесе 

тағы бір мысал көрші Эстония. Онда PISA тақырыбы газет беттерін 

қалдырмайды. Оны жазушылар, министрлер, депутаттар түсіндіреді. Сіз 

мұғалімдерді кінәлай аласыз. Мұнда интонация көп кешірімді болады, 

өйткені мұндай жалақы сізге пайдалы нәрсе үйренбейді. Әрине, 

қазақстандық мұғалімдердің деңгейі (әсіресе, алдыңғы қатарлы мектептердің 

бірнеше пайызына емес, бүкіл білім беру жүйесіне қатысты) көп нәрсені 

қалайды. Бірақ жаһандық тестілеу қазақстандық мұғалімді толығымен 

қалпына келтіреді. 

PISA жалғыз халықаралық зерттеу емес. Мектептің оқу 

бағдарламаларын меңгеру деңгейі бағаланады. Міне, бізде өте жақсы жұмыс.  

Мемлекет тағайындаған міндеттер, мұғалімдер адал орындап жатыр, барлық 

мәселе - бұл тапсырмалар. Көптеген мұғалімдер PISA-ның маңыздылығын 

және білім беруді ғана емес, сонымен қатар оларды нақты жағдайда 

қолдануды үйрену қажеттілігін мойындауға шын ниетпен дайын. Бұл тілек 

қалай жүзеге асады? 

Барлық оқушыларды сыни ойлау дағдыларын, шығармашылық 

қабілеттерін, қарым-қатынастарын және өзара әрекеттесуін пайдалануды 

ескере отырып, табысты оқуға дайындайтын оқу бағдарламасы қажет. 

Оқулықтардағы кейбір тапсырмаларды және тапсырмаларды қайта пішімдеу, 

белгілі бір тапсырманы / тапсырманы шешу қажеттілігін туындататын 

оқулықта ахуалды қалыптастыру, оларды шешудің жаңа әдістерін іздестіруді 

қамтамасыз ету қажет. Не істеу керек: оқулықтарға жаңа бөлімдерді қосып,  

PISA тестінде оқушыларды үйретіңіз. Мектептер пәндік білім, дағдылар мен 

қабілеттерге ие оқулықтар бойынша жұмыс істейді, құзыретті оқушының 

біліміне үлес қосатын оқулық қажет. 
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ҚАЗІРҒІ ЗАМАН ТАЛАБЫ – ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫ- ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 

ІЗДЕНІСКЕ БАУЛУ 

 

Жангабылова Сара Турегалиевна, Татаманова Гулнара Бисенгалиевна 

Новый орта мектеп – лицейінің, биология пәнінің мұғалімдері 
 

Еліміздің болашақта көркейіп, бәсекеге барынша қабілетті мемлекеттің 

қатарына қосылуы бүгінгі ұрпақтың қандай білім мен тәрбие алатынына 

тікелей байланысты болмақ. 

Н.Ә. Назарбаев Қазіргі   таңда   елімізде   білім   берудің   өзіндік   

ұлттық   ерекшелігі қалыптасуда. Қай мемлекеттіңде негізгі тірегі - білімді 

де білікті, іскер, белсенді адамдар. Әрбір талантты адам еңбекке бейім, ол 

шығармашылық тапқырлықпен жігерлі еңбек етеді. Олай болса талантты 

дарынды бала деп 

«баланың», «ата-ананың», «мектептің» үздіксіз еңбегінің нәтижесін айтуға 

болады. [1] Ұлы педагог К.Д. Ушинский « Қызығушылық туғызбайтын оқу 

бірте-бірте оқушының білімге деген құмарлығын жояды, ал тек 

қызығушылыққа негізделген оқу оқушының еркін, күш-жігерін тәрбиелемесе 

мәнін жоғалтады » - деген екен. 

Шығармашылық іс – әрекетті дамытудағы оқыту әдістемесінің негізін 

қалаған ұлы педагог Я.А. Коменский «Мен өз шәкіртімнің әрқашанда өз 

бетінше бақылауын, практикада өз бетінше тұжырым жасауын дамытуды- 

білім берудегі негізгі жетістікке жету құралы ретінде қарастырамын », - дей 

келе «Заттың не құбылыстың түп тамырына жету, анықтау қабілетін дамыту, 

оны шынайы түсіну және қолдана білу қажет » деген. Баланың меңгерген 

білім көлемінен де, өзіне қажетті білім ала білу бейімділігі және оны өмірде 

қолдана білуі маңызды. [7]Оқушылардың шығармашылық іс-әрекетін 

дамытуға бағытталған оқу процесінің мақсаты- оқушының өз бетінше жұмыс 

жасау дағдысын қалыптастыру және дамыту. Шығармашылық дегеніміз- 

оқушының белсенділігі мен дербес іс-әрекетінің ең жоғарғы түрі. 

Шығармашылық жұмыстың әр алуан түрлері бар. Оқушылармен пән 

бойынша шығармашылық қабілетті дамытуға байланысты танымдық 

шараларға қатыстыруға болады. Шығармашылық бағыттағы тапсырмалар 

оқушының білім деңгейін- оқушылық деңгейден шығармашылық деңгейге 

дейін көтерілуіне жол ашады. 

Елбасы « Қазақстан жолы- 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ » 

тақырыбындағы Қазақстан халқына жолдауында « XXI ғасырдағы дамыған 

ел дегеніміз- белсенді, білімді және денсаулығы мықты азаматтар ». [2] 

Өмірдің өзі ақпараттардың, технологиялардың және іс-әрекет түрлері 

көлемінің тез өсуіне байланысты, адамдардың қалыптасқан дағдылары 

бойынша кез келген жағдайларға тез икемделуді, ұшқыр ойлылықты талап 

етеді. Осы сапалық қасиеттерің барлығы әрбір жеке тұлғаға қазіргі заманғы  

қоғамда өз орнын таба білу үшін қажет. Шығармашылық қабілеттің дамуы 

әрбір балаға қажет екендігін, әр тұлғаның қоғам дамуында өз орны бар 

екендігін біле отырып, дарынды балалардың тек өткенге емес, болашаққа да 
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қызығушылығымен, іс-әрекеттердің жаңа тәсілдерін көбейтуге қабілеттері 

мен ерекшеленетіндігін атап өтуге болады. Олай болса бұл жеке тұлғалық 

дамудың мақсаттарына да жауап береді. Бұл жөнінде К.Урбан былай деп 

тұжырымдаған «Қазіргі заман талабына сай шығармашылық қабілеттің 

дамуына бағытталған білім дегеніміз- аз уақыт ішінде мол идея қорын алу 

емес, керісінше жеке тұлғаның толық дамуын қамтамасыз ететін іс». 

Шығармашылық әрекет – мәселені қою, ойды тұжырымдап айту, 

идеяның пайда болуы, оны шешу, оның логикалық дамуы, аталған мәселені 

шешуде тиімді әдістерді қолдану, негіздеу, оны тәжірибе жүзінде дәлелдеу 

барысында нәтиженің нақты көрінуі. [3]Демек шығармашылық ойдың 

нәтижесі- тек қана белгілі ұғымдарды қайталап, жаңғырту ғана емес, 

сонымен қатар жаңа білімді жасау, тапсырманы орындауда жаңа жолдарды 

ашу. Шығармашылыққа үйрету тұлғаның интеллектуалдық аспектісі ғана 

емес, оның психологиялық, мінез — құлық ерекшеліктерін де көздейді. Оған 

жігерлілік, жаңа жағдайларға бейімделуге икемділік, қаржылық пен 

табандылық, тәуелсіздік пен адамгершілік сезімі, ынтымақтастық, қажырлы 

еңбекке қабілеті, белгісіз жағдайдағы өзіне сенімділік, ақиқаты іздеудегі 

және қарым — қатынастағы адалдық жатады. Әр сыныптағы әр оқушыға 

байланысты мұғалім өзінің мақсатқа жету жолдарын іздейді. [4] Ол оның 

үстіне басты шарты аталған қасиеттерді көрсетуге тырысады. 

Оқушылардың жоспарлы жұмыс істеуге және өз жұмысының нәтижесін өзі 

тексеруге, оларды тапсырманы орындаудың тәртібі мен әдістерін анықтай 

білуге, сабақта, бір күнгі, апта ішіндегі, ай ішіндегі өз жұмысын жоспарлай 

білуге ұсынылған критерийлер негізінде өз жұмысының нәтижесін талдау 

мен бағалауға, сондай — ақ мұндай критерийлерді өздері жасауға үйретуді 

көздейді. 

Шығармашылық сабақтың базалық негізін анықтауда әр жағдайда 

сабақтың үйлесімді үлгісі таңдап алынады. Шығармашылық сабақтың 

мақсаты оқушылардың өзіндік білімділік нәтижесін құру болып табылады. 

Оқыту сабақтарының шығармашылық сипаты оқушының танымдық 

белсенділігін оятып, оның шығармашылық қабілеттерінің дамуына, 

адамгершілік қасиеттеріне әсер етеді. [5] Ұжымдық сабақтарда өзінің 

сыныптасының кемшілігін көруге өзгелердің ісінен сабақ алуға танымдық 

әлеуметтік ұстанымының қалыптасуына өз ортасының пікірінің әсері зор. 

Мұндай сабақтарда оқушылардың ұжымдық ой — пікірлері қалыптасады. 

Оқушылардың білімге деген ынтасын арттыру өз бетінше ізденіске, 

шығармашылық жұмыстарға қызықтыра білу мұғалімнің басты мақсаты. Осы 

мақсатты жүзеге асыру үшін әр сабақты түрлендіріп өткізуге көңіл бөлу 

қажет. Оқушыларды шығармашылық тұлға ретінде тәрбиелеуде 

шығармашылық ізденіс сабақтарының ықпалы зор. Сабақ барысында 

оқушылардың шығармашылық жұмыстарымен хабарламаларын тыңдап, 

проблемалық сұрақтар, тапсырмалар, зерттеу жұмыстарын беру тиімді 

болады.Үздіксіз оқу, өмір бойы оқу бүгінде өмір заңына айналды. 

Оқу дегеніміз — білімді іздеу. Баланы оқуға қызықтару үшін көп іздену 

керек. Біз сабақта нені білгіміз келеді, оны қалай іздейміз. Алдымызда қандай 
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мәселені шешу міндеті тұр? Міне, ақиқат ілім жолы, ақыл мен жүрек 

жұмысы осы. Егер бала сұрақ бермесе, толғанбаса жауап беруге ұмтылмаса, 

онда ізденіс те, білім алуға құштарлық та болмайды. «Ұстазын сыйламаған 

елдің ұрпағы азады», — дейді халық даналығы. Осыған байланысты 

шығармашылық, ізденіс деген әр ұстаздың алдында тұрған үлкен міндет деп 

ойлаймыз. 

Шығармашылық – бұл адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға 

ұмтылу, іздену. Өмірде дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой түйіп, өздігінен 

сапалы, дәлелді шешімдерқабылдай білуге үйренуі қажет. Адам бойындағы 

қабілеттерін дамытып, олардың өмірден өз орнын табуға көмектеседі. 

«Шығармашылық» ұғымының жалпы теориясын зерттеген С.Л.Рубинштейн 

«оқушы шығармашылығының ерекшелігі оның сапалы түрде мақсатты 

әрекет жасауымен анықталады» — дей келе, «шығармашылық, шешімінің 

нәтижесі баланың өзі үшін жаңалық болса жеткілікті» екендігін айтады, яғни 

баланың шығармашылық өнімді еңбегі оның жеке тәжірибесімен 

салыстырылады. Шығармашылық жұмыста, әсіресе, бала қиялының орны 

ерекше.    Бұл    жөнінде    М.Жұмабаевтың    айтқан    тамаша    пікірі    бар: 

«Жаратылыстың құшағында,меруерт себілген көк шатырдың астында, хош 

иісті жасыл кілем үстінде, күнмен бірге күліп, түнмен бірге түнеріп, желмен 

бірге жүгіріп, алдындағы малымен бірге өріп, сары сайран далада тұрып 

өсетін қазақ баласының қиялы жүйрік, өткір, терең болуға тиісті». 

«… Баланың атаға тартуы рас болса, сиқырлы даланың баласы – қазақ 

баласы қиялқұмар болуға тиісті». Педагог ғалымның айтқанының сөз өнері 

— әдебиетке тікелей қатысы бар. Өйткені М.Жұмабаевтың сөзімен айтқанда, 

«қазақ баласының жаратылысы соны тілейді». Сабақтарды түрлендіріп 

өткізудің маңызы ерекше. Мұндай сабақтардың тиімділігін атап өтсек: сабақ 

құрылымының ұйымдастырылуы, сыныптағы оқушылардың іс-әрекетін 

бақылауға қолайлылық, оқу-танымдық тапсырмаларды орындаудағы 

ұжымдық бірлескен әрекеттің жүзеге асуы, оқу уақытыныңүнемделуі. 

Шығармашылық сипаттағы сабақтар түрлерін жүйелі ұйымдастыру арқылы 

оқушылардың танымдық белсенділігі қалыптасып, ұстазы берген ақпаратты, 

іс-әрекет тәсілдерімен бағалау өлшемдерін қамтитын қоғамдық және 

ұжымдық тәжірибе тағылымдарын игеріп қана қоймай, оқушы барлық іс- 

әрекетте шығармашылық бағыт ұстанады, қабілет білігін ұштай түседі. 

Оқушыларды шығармашылыққа баулудың, өзіндік іс-әрекетін 

ұйымдастырудың түрлері өте көп. Мысалы: әңгіме, өлең құрастыру, 

мысалдарды, ертегілерді сахналау, шығарма жазу, ертегі мазмұны бойынша  

сурет салу, т.б. Сабақта әртүрлі ойын түрлерін пайдалану оқушылардың ой- 

өрісін,танымдық белсенділігін арттырып,логикалық ойларын дамытады. 

Демек, білім беру мазмұнының түбегейлі тамырлы өзгерісінде 

шығармашылық іс-әрекет тәжірибесімен қаруланған бүгінгі өзгермелі 

жағдайларда білім алуға дайын тұлғаны бағыттауға білім жүйесі сай болу 

қажет. Болашақтың бүгінгіден де нұрлы болуына ықпал етіп, адамзат 

қоғамын алға апаратын күш тек білімде ғана. Қай елдің болмасын өсіп- 

өркендеуі өркениетті дүниеде өзіндік орын алуы оның ұлттық білім 
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жүйесінің деңгейіне даму бағытына байланысты. 

ХХІ ғасыр өркениеттің алға басуымен сипатталатын болса,ол әр 

адамның жаратушылық болмысы нәтижесі. Ұлттың шығармашылық әлеуеті 

де әр жеке тұлғаның шығармашылық деңгейімен анықталады. Белгілі нәрсе 

туралы абстрактылы түрде ойлай алатын, мәселені шешудің өзіндік жолын 

таба білетін,заман талаптарына орай өзін саналы түрде өзгерте алатын 

шығармашыл адамдар-қазіргі білімнің идеалы, мұраты, осы тұлға. [6] 

Адамның тұлғалық қалыптасуы – үздіксіз және күрделі процесс. Демек, 

оқушыға білім бере отырып, біз оқушының жан-жақты дамуына мүмкіндік 

жасауымыз қажет. Білім беру барысында оқушының жеке тұлға ретінде 

ерекшеліктерін ескеру – баланың өзін-өзі жан-жақты дамыту мәселесін 

оңтайлы шешуге мүмкіндік береді. Қазақтың заңғар жазушысы 

М.О.Әуезовтің: “Ел боламын десең, бесігіңді түзе” деген өте терең, мәнді 

орынды да әдемі нақылы бар. Ол – еліңнің ертеңі – жас ұрпағыңды жақсылап 

өсір деген сөз ғой. 

Қорыта келгенде, қабілетті, дарынды оқушыларды таба біліп, олардың 

әрқайсысына жеке тұлға ретінде қарап өздеріне деген сенімін арттырып, 

өзара қатысты жақсартып, ата-ана-мектеп-оқушы-ұстаз байланысын жоғары 

ұстап, шығармашылықпен жұмыс істеп оқушының білімге деген ынтасын 

арттыру қажет. Ең бастысы, табиғаттың адамзатқа берген тамаша сыйын 

одан әрі дамытып, ерекше қабілетті оқушыны дарынға айналдыра білейік 

дегім келеді. 
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРМЕН 

САХНАЛАНДЫРЫЛҒАН ӘРЕКЕТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

Қартбаева Ж.Ж., Ақбалина Э.Е. 

Қазақстан, Ақтөбе қаласы. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, 

 

«Баланың рухани өмірі тек оның ертегілер, шығармашылық, елес, 

қиял әлемінде өмір сүрген кезінде ғана толық болады, онсыз ол кептірілген 

гүлге айналады» деп ұлы педагог В.Сухомлинский баланың танымдық 

процестерін жетілдіруде ойын, театрдың маңызы зор екенін айтады. [3; 15] 

Сондықтан баланың тұлғасы әсіресе әр жас кезеңіндегі жетекші 

болып келетін, оның қызығушылығын, болмысқа қатынасын, қоршаған 

адамдармен қарым-қатынастарының ерекшелігін танытатын белсенді 

әрекетінде қалыптасатындығы белгілі. 

Ұстаздар және психологтардың ойынша, театр ойыны мектепке 

дейінгі балалардың эмоционалдық дамуына әсер етеді. (JI.С.Выготский, 

Л.П.Стрелкова, Б.М. Теплов, А.Н. Леонтьев, Л.В.Артёмова, Н.Ф.Сорокина 

және т.б.). [3; 30] 

Ойын - адамның өмір танымының алғашқы қадамы. Қазақ халқының 

ұлы ақыны А.Құнанбаев «Ойын ойнап ән салмай, өсер бала бола ма?» - деп 

айтқандай бала өмірінде ойын ерекше орын алады. Қай бала болмасын 

ойнап өседі. Ал ойында сахналау әрекеті орын алады. Бала түрлі 

эмоцияларды көрсету арқылы сезімдерін білдіріп, әртістік қабілетін 

сахналау әрекетімен танытады. Ойынның тәрбиелік маңызын жоғары 

бағалай келіп, А.С.Макаренко былай деп жазды: «Бала өміріндегі ойынның 

маңызы зор, ересек адам үшін еңбектің, жұмыстың, қызметтің қандай 

маңызы болса, нақ сондай маңызы бар. Бала ойында қандай болса, өскен 

соң жұмыста да көп жағынан сондай болады» [3; 56] Себебі баланың 

қалыптасуы бөбек жасынан басталады. 

Балабақшаға дейінгі жаста осындай жетекші әрекетке ойын жатады. 

Ойында, әсіресе театр ойынында бала тек қоршаған әлем, қоғам заңдары, 

адамзат қатынастарының сұлулығы туралы ақпаратты ғана емес, сонымен 

қатар осы әлемде өмір сүруге, өзінің қатынастарын құруға үйренеді. [1; 24] 

Бұл тұлғаның шығармашылық белсенділігін (назар, елес, логика, сезімдік 

жады, жақсы дамыған сөйлеу мен ымды) қажет етеді. Бұл орайда 

балалардың өмірлерінде болмысты қабылдауға және оған бейімделуге 

көмектесетін сезімдер маңызды рөл атқарады. 

Сахналандырылған әрекет - баланың сезім, әсерленушіліктің және 

ым, іс-қимылдар, дауыс ырғағы, түрлі жағдайларда өзін адамның орнына 

қоя алу арқылы адамның эмоционалдық жағдайын анықтаудың даму көзі 

деп айта аламыз. 

Сахналандырылған ойынның дамушы әлеуеті мен мектепке дейінгі 

ұйымда оның жеткіліксіз қолданылуы арасындағы қарама-қайшылық тек 

http://melimde.com/a-ebekke-abilettilik.html
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ғылыми түрде дәлелденген және тәжірибелік-бағдарланған педагогикалық 

технологиялардың жағдайында ғана шешіледі. Оны түсіну үшін, 

біріншіден сахналандырылған ойын дамуы концепциясының негізінде 

жатқан негізгі теориялық идеяларды ашу, ұғымдарды анықтау керек. 

Сахналандырылған ойындарға тән ерекшеліктер-мазмұндарының 

әдеби немесе фольклорлық негізі және көрермендердің бар болуы (Л.В. 

Артемова, Л.В. Ворошнина, Л.С. Фурмина және т.б.). Оларды екі негізгі 

топқа бөлуге болады: драматизация және режиссер топтары (олардың 

әрқайсысы, өз кезегінде, бірнеше түрлерге бөлшектенеді). 

Драматизация ойындарында бала «әртіс» рөлін атқарып, вербалдық 

және вербалдық емес айқындықтың кешенді құралдарының көмегімен өз 

бейнесін құрастырады. Драматизация ойындарының түрлеріне жануарлар, 

адамдар және әдеби кейіпкерлердің бейнесіне еліктеу; мәтін негізіндегі 

рөлдік диалогтар; шығармаларды сахналау; бір немесе бірнеше 

шығармалардың негізінде спектакльдерді қою; алдын-ала дайындықсыз 

сюжетті (немесе бірнеше сюжеттерді) сахналаумен жүзеге асырылатын 

суырыпсалма ойындар жатады. [2; 19] 

Режиссер ойынындағы «әртістер» ойыншықтар немесе олардың 

орынбасарлары болып табылады, ал бала «сценарист және режиссер» рөлін 

атқарып, «әртістерді» басқарады. Кейіпкелерді «дыбыстандырып» және 

сюжетті түсіндіріп, ол вербалдық бейнеліліктің түрлі құралдарын 

қолданады. Режиссер ойындарының түрлері үстел, жазықтық және 

көлемді, ойыншық (бибабо, саусақтық, қуыршақтар және т.б.) сияқты 

балабақшаларда пайдаланылатын театр алуан-түрлілігіне байланысты 

айқындалады. [5; 39] 

Барлық сахналандырылған ойындарға тән қасиет көрермендердің бар 

болуы. Сонымен қатар, олар әдеби және көркем шығармашылықпен (А.Н. 

Леонтьев) байланысты «шекара» қызметін көрсетеді. Сахналандырылған 

ойынды (әсіресе драматизацияны) назардың ойын үдерісінен оның 

нәтижесіне ауысуы сипаттайды, бұл тек қатысқандарға ғана емес, сонымен 

қатар көрермендерге де қызықты болып келеді. Сонымен, 

сахналандырылған әрекетті дамыту бойынша жұмыс істеу жүйесі үш 

кезеңге бөлінеді: 

1. Әдеби және фольклорлық шығармалардың көркем түрде 

қабылдануы; 

2. Негізгі («әртіс»,   «режиссер»)   және   қосымша   («сценарист», 

«көркемдеуші», «костюмер») позицияларға тұру үшін арнайы дағдыларды 

меңгеру; 

3. Өзіндік шығармашылық әрекеті. [4; 25] 

Мектепке дейінгі жасы үлкендеу балалардың театрлық ойынның 

үдерісіндегі эмоционалдық дамуы мәселесіне талдау жасау, келесі 

қорытындыларды жасауға мүмкіндік береді: 

- мектепке дейінгі балалар үшін сахналандырылған ойын өмірді 

ұйымдастыру формасына айналып, олардың психикалық дамуында 

шешуші маңыздылыққа ие болады; 
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- осы қызметтің баланың тұлғасына жан-жақты әсері оны 

педагогикалық құралдарының ең тиімдісі ретінде қолдануға мүмкіндік 

береді; 

- психологиялық-педагогикалық жағдайларды жасау мектепке 

дейінгі балалардың сахналандырылған ойынның дамуына негіз болып 

табылады. 

- сахналандырылған ойын сезімдер және терең қасіреттердің даму 

көзі болып табылады, рухани құндылықтарға қатыстырады; 

- сахналандырылған ойындар баланың эмоционалдық ортасын 

дамытады, оны кейіпкерлерге және ойнатылған оқиғаларға ниет білдіруге 

үйретеді. 

- сахналандырылған ойын балаларда эмпатия дамуының маңызды 

құралы болып табылады, дәлірек айтқанда ым, іс-қимылдар, дауыс ырғағы, 

түрлі жағдайларда өзіңді адамның орнына қоя алу, жәрдемдесудің барабар 

тәсілдерін табу арқылы адамның эмоционалдық жағдайын анықтау. 

- мектепке дейінгі балаларға араналған әрбір әдеби шығарма 

немесе ертегі әрдайым адамгершілік бағыттылығына ие болуына 

байланысты, сахналандырылған әрекет мінез-құлықтың әлеуметтік 

дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Сахналандырылған әрекетте баланың психикалық өмірінің барлық 

жақтары көрсетіледі және қалыптасады. Балабақшаға дейінгілердің 

ойынға қажеттілігін және ойнау ниетін кейбір оқыту міндеттерін орындау 

үшін пайдалану керек. Ойын толық оқыту үдерісіне енгізілген жағдайда, ол 

тәрбелеу құралына айнала алады. Ойынды басқару, балалардың ойындағы 

өмірлерін ұйымдастыру кезінде тәрбиеші бала тұлғасы дамуының сезім, 

сана-сезім, жігер және жалпы мінез-құлық сияқты барлық жақтарына әсер 

етеді. 

Қорыта келе сахналандырылған әрекет түрлі ойындар, 

кейіпкерлердің ілікпе сөздерінің мәнерлілігімен жұмыс істеу арқылы 

баланың сөздігі жандандырылуына, сөйлеудің дыбыстық мәдениетінің 

жетілуіне көметктеседі. Орындалған рөл баланы жалықтырмай айқын, 

түсінікті сөйлеуге шақырады, оның грамматикалық құрылымын, диалог 

жүргізуін жақсартады. 
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Қазіргі таңда технологияның қарыштап дамуымен қатар, еліміздегі 

пандемия жағдайына байланысты оқушылардың қашықтан оқуға ауысуы 

оқушылардың смартфонға тәуелділігін әрі қарай шиеленістірді. Бұл 

жасөспірімдердің эмоционалды жағдайының өзгеруіне ықпал етті. Себебі, 

қазіргі таңдағы балаларда, әсіресе жасөсіпірімдер арасында шынайы өмірмен  

қатар онлайн өмірі бар. Жасөспірімдер отбасында ата-анасымен, достарымен 

шынайы қарым-қатынастары әлеуметтік желіде, ғаламтордағы «бейтаныс» 

таныстарымен қарым-қатынасқа ауысты. Ал, ғаламтор желісінде, әлеуметтік 

желіде әртүрлі агрессорлар жасөсіпірім психикасына, оның эмоционалды 

жағдайына кері әсерін тигізуі әбден мүмкін. Себебі, ғаламтор желісіндегі 

«бейтаныс» таныстармен жасөсіпірім қарым-қатынас жасай отырып, өзінің 

қауіпсіздігі туралы мүлдем естен шығарып алуы, тіпті олардан сақтану 

қажеттігін білмеуі де мүмкін. 

Демек, жасөсіпірімдердің эмоционалды жағдайына отбасындағы 

қақтығыстардың, жанжалдардың кері әсерімен қатар ғаламтордан келетін 

қауіптерді назардан шығармауымыз қажет. Демек, жасөспірімнің 

эмоционалды жағдайына отбасында ата-ананың қарым-қатынасы мен 

ғаламтордың әсері бар. 

Алдымен біз эмоцияға түсінік беріп алсақ. Эмоция – өмірлік маңызы 

бар әрекеттерді жүзеге асыруда анық байқалатын және әрекеттерінде 

маңыздылыққа ие көңіл күйдің, қобалжушылықтың, қуаныштың тікелей 

формасы. 

Жалпы эмоциялар – нақты бір ақпараттық жүйе, олар қоршаған орта 

туралы ақпараттардың және жағдаятқа қатысты ауқымды деректердің 

жиынтығы. 

Эмоциялар адам денесінде сезілгенімен, олардың бастауы-мида. Ол 

қоршаған ортада болып жатқан жағдайларды бағалап, автоматты және 

бейсаналытүрде эмоциялық жауап беру қабілетіне ие. 

Мэри Ламия [1 – Б.16] «Эмоциялар!: өз сезімдеріңді ұғыну» (Emotions! 

: making sense of your feelings) атты еңбегінде эмоциялар адам денесінде 

сезілгенімен оның бастауы адам миында екендігін атайды. Ми қоршаған 

ортада болып жатқан жағдайларға баға беріп, автоматты түрде оған 

эмоциялық жауап қайтару қабілетіне ие. Адам өмірінде жауап беруге 

тұрарлық көптеген стимулдар болады, дегенмен де біз барлық ақпаратқа 

назар аудара бермейміз, оны біз ми қызмет атқарады. Ми өзінің назар 

аударуға тұрарлық деп тапқан стимулдарын, ақпараттарына эмоция 

деңгейінде жауап қайтарады. 
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Жалпы біздің эмцияларымызда бас миындағы амидагла бөлігі реттеп 

отырады. Адам эмоциялары ми арқылы туындайтындығына байланысты 

келесідей түйінді мәселеге назар аударуға болады. Адамдағы қорқу, ашу-ыза, 

таңдану эмоцияларын мидың оң жақ бөлігінде туа пайда болып, орталық 

жүйке жүйесі арқылы басқарылады, ал мәдениетке байланысты эмоцияларды 

тілге жауап беретін мидық оң жақ бөілігі басқаруы ықтимал екендігі 

Шунктің [2 – Б.117] еңбегінде айтылған. 

Эмоцияларды біз сезім мен физиологиялық деңгейде бастан кешіреміз. 

Сезімдер мидан түскен белгілер негізінде туындап, автономиялық және 

орталық жүйке жүйелерін іске қосады. Ал, бұл жүйелер өз кезегінде дене 

мүшелері мен бұлшықетке ықпал етеді. Осыдан келіп, адамның түрлі 

эмоцияларды бастан кешіргенде қолдың, аяқтың дірілдеп кетуі, беттің 

қызаруы, тыныс алудың жиілуі секілді физиология деңгейінде жауап 

реакциялары көрініс табады. 

Эмоциялар тек денедегі сезімдердің туындағанда ғана адамның ойына 

да ықпал ететіндігі туралы Keltner, D., Lerner, J. зерттеулерінty көруге 

болады. Олардың пікірлеріне сүйенсек [3 – Б.317] түрлі эмоцияларды әсіресе 

қорқыныш, ашу ыза эмоциялары орын алғанда кезде адам әртүрлі жағымсыз 

ойларға шырмалып, мазасыздықты бастан кешіреді. 

Эмоциялар жауап реакицясы ретінде қарастырылғанмен де адам 

туындаған реакцияны қажет болғанда тежеуге, оны өзгертуге қабілетті 

болады. Бұл адамның эмоцияларды реттеу мен басқаруға қабілетті. Сонымен 

қатар эмоциялар адамның шешім қабылдауына да ықпал етеді. 

Дейл Шунктың [2 – Б. 138] «Оқыту теориясы: Білім беру көкжиегі» 

еңбегінде адам эмоциясын түсіндіруге тырысатын көптеген теориялар бар 

екендігін көрсеткен. Олардың бірі мотивация жөніндегі көзқарастармен 

сәйкес келетін мұндай теориялардың бірі – жүйелер теориясы. Бұл теория 

бойынша эмоциялық көңіл күй бір-бірімен тығыз байланысты төрт кезеңге 

бөлінеді: бағыттаушы кешен, эмоциялық жағдаяттардың интеграциясы, 

жауап таңдау және тұрақты эмоциялық контекст. Бағыттаушы кешен 

дегеніміз – жеке тұлға зейінін тітіркендіргішке немесе болып жатқан оқиғаға 

бағыттап, оған жауап беру үшін бар күш-жігерін жұмсайтын автоматты 

жауап. Бағыттаушы кешенде барлық басқа кезеңдерге жіберілетін нейрондық 

жауап пайда болады. Эмоциялық жағдаяттарды біріктіру (интеграция) 

кезеңінде аталған тітіркендіргіш немесе жағдай оперативті жад пен 

ұзақмерзімдік жадтағы ақпаратпен, мысалы, тітіркендіргіштің немесе 

оқиғаның және контекстің анықтамасы немесе мағынасы сияқты ақпаратпен 

біріктіріледі. 

Жалпы адамның эмоцияларын көптеген зерттеуші ғалымдар әр түрлі 

жіктейді. Осы тұста Пол Экманның [4 – Б.550] 1992 жылы жарилаған 

зерттеулерінде адамның негізгі базалық эмоциялары ретінде 7 түрін 

ұсынады. Олар: қуаныш, таңдану, қорқыныш, уайымдау, ашу, жиіркену және 

жек көру. 1999 жылы Пол Экман [5 – Б.45] өз зерттеулерінде базалық 

эмоциялар қатарын ұялу, кінәлілік сезімі, мақтану, қобалжу, ләззат алу, 

қанағаттану, жеңілдеу, ойнап – күлі немесе көңіл көтеру сынды 
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эмоциялармен толықтырған. 

Эмоция зейінді бағыттауға ықпал ете отырып, аса маңыздылыққа ие 

екендігінде айтуға болады. Қоршаған ортадан келіп түскен ақпарат баc 

миындағы таламусқа, одан амигдалаға келіп түседі. Амигдалаға келіп түскен  

ақпаратты мидың алдыңғы өыртысына жеткізеді және оның эмоциялық 

маңыздылығын айқындайды. Осылайша жүгіру, баспана іздеу, шабуылдау 

немесе сабыр сақтау керектігін таңдап, солған жауап қайтарады. 

Жалпы эмоция бұл өте күрделі процесс, психикалық құбылыс деуге 

болады. Өйткені адамдағы ірі эмоциялық күйлер, басқа күйлердің 

туындауына түрткі болуға қабілетті. 

Эмоциялар адамға әр түрлі көңіл сыйлайды, оның әсеріне байланысты 

біз эмоцияларды жағымды және жағымсыз деп қарастырамыз, мысалы 

қорқыныш, ашу-ыза, уайымдау бұл адамға жағымсыз әсер етсе, мақтану, 

қуаныш, жеңілдеу жағымы әсер етеді. Сол үшінде эмоциялар адамды 

шабыттандырып, жаңа әрекеттерге бағыттап, ынталандыруға қабілетті. 

Жалпы жағымды эмоциялар стреске әкелетін уайымдардан арылуға ықпал 

етіп, эмоцияларды тиімді түрде реттеуге негіз болады. 

Сондықтанда эмоцияны жақсарту үшін сындарлы қарым-қатынас 

маңызды рөл атқарады. Егер жасөспірім тәуліктегі ұйқыдан бөлек алғандағы 

10-15 сағаттың 4-5 сағатын мектепке арнаса қалған уақытын отбасында, 

достарымен бірге өткізуге арнайды. Осы тұста ата-ана баласы кіммен қарым- 

қатынас жасайды, бос уақытын қалай өткізетіндігіне мән бергені абзал. 

Жасөсіпірмінің эмоционалды жағдайының дұрыс болуы оның сабақ 

үлгеріміне оң әсері етеді, сонымен қатар оның тұлғалық қалыптасуына, 

эмоциялық зият деңгейінің артуына негіз болады. Сондықтанда 

жасөспірімдердің эмоционалдық жағдайын реттеуде ең алымен отбасындағы 

ата-анамен қарым-қатынасы басымдылыққа ие. 

Баланың жағымсыз эмоцияларды бастан кешіруі, күйзелуі оның 

ағзасында кортизол деңгейінің көтерілуіне ықпал етеді. Кортизол өз 

кезегінде синапстардың санын азайтады, сол себепті де мидың дамуы 

шектеліп, нейрондар тез зақымданады. Бұл балаларда ата-анаға деген 

құштарлығының артуына, олардың қолдауына деген қажеттілгінің артуына 

ықпал етеді. Осы тұста ата-ана мен бала арасында жағымды қатынас орнап, 

ата-ана балаға қажетті көңілін аударатын болса, онда кортизол деңгейі 

көтерілмейді. Бұл баланың кейінгі күйзеліс жағдайында еңсеруге, 

эмоционалды жағдайының тұрақтылығының сақталуына негіз болады. Сол 

үшін де бала дамуында әсіресе жасөспірімдік кезеңде бала ата-анасына қай 

уақытта арқа сүйеуге болатындығын білуі маңызды. Бала ата-анасы, жалпы 

отбасы мүшелері тарапынан үнемі қолдауды сезінуі оның эмоционалды 

жағдайының жақсы болуына оң ықпал етеді. 

Демек, отбасы бала тәрбиесіне оның эмоционалдық жағдайына ықпал 

етуде бірден бір маңызды орынға ие. Отбасындағы өзара сенімге, 

сыйластыққа негізделген қарым-қатынас жасөсіпірімдердің эмоционалдық 

жағдайының тұрақты қалыптасуына негіз болады. 

Жасөспірімдердің бойында жағымсыз эмоциялардың жиі орын алуы 
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оның жағымсыз әрекеттерді жасауына негіз болады. Мысалы, жағымсыз 

эмоциялар жасөсіпірімдердің темекі тарту, алкогольді ішімдікті ішу сынды 

бірқатар жаман әдеттерді қалыптастыруына және семіздік шалдығып 

денсаулығына зиянды қауіп төндіреді. Әйткенменде, кейде жағымсыз 

эмоциялар жасөсіпірімдерді қорғауға да қабілетті, бірақ бұл денсаулығыңды 

жақсартады дегенді білдірмейді. 

Ал жалпы алғана техникалық тұрғыдан қарасақ эмоциялар жағымды да 

жағымсыз да емес, өйткені эмоциялар – адамға ақпарат беріп, әрекет етуге 

деген ынтасын оятып, өзін-өзі реттеуге әсер етеді. 

Сондықтанда отбасы жасөспірімдердің эмоционалды жағдайының 

тұрақтылығына, әрі қарай қалыпты дамуына ықпал етеді. Отбасындағы 

қарым-қатынас, отбасы мүшелерінің татулығының айнасы жасөсіпірімнің 

эмоционалды жағдайы. Себебі, жасөсіпірімдер кейде эмоциялары игере 

алмай, агрессияға жол беріп, көптеген келеңсіз жағдайларға орын беріп 

жатады. Адамның эмоциясы мен мінез-құлық ерекшеліктері оның өмірдегі 

түрлі жағдайларды қабылдауына байланысты. 

Демек, адамның эмоционалдық және мінез-құлық ерекшеліктерінің 

байқалуына оның өмірінде болып жатқан жағдайлар емес, сол жағдайларды 

адамның қалай қабылдағаны ықпал етеді. Болған жағдайларды қабылдау, 

ондағы эмоциялардың көрінісі қалыптасқан ойлай жүйесінің айқын көрінісі 

болады. Қалыптасқан ойлау автоматты дағдыланған ойды туындатады. 

Автоматты дағдыланған ой – бұл эмоциялық реакциялардың туындауына 

әсер етеді және оның нәтижесінде түрлі эмцоиялар, мысалы, ренжу, көңіл 

қалу, қынжылу, өкпелеу, ызалану секілді эмоционалдық жағдайлар орын 

алады. Ал, эмоционалды жғдайлар өз кезегінде адамның мінез-құлқына 

ықпал етед және ол қырсығу, сөз таластыру, жиі қақтығысқа келу, тәртіпке 

бағынбау, өзінің айтқанын істеуге тырысу сынды түрлі деструктивті мінез- 

құлықтың туындауына негіз болады. Тереңірек зерттеулер ізденетін болсақ, 

мұндай мінез-құлықтың салдары денсаулықтың нашарлауына соқтықтырады. 

Сол үшінде ата-ана ең алдымен баланың эмоционалдық жағдайына мән 

бергені абзал. 

Ойымызды түйіндей келе, эмоциялар адам өмірінде ерекше орынға ие 

және адам табиғатының ерекше қыры деуге болады. Эмоциялар адамға 

қажетті ақпаратты жеткізумен қатар, түрлі жағдайларда өзін реттеу, қорғау 

сынды әрекеттерді дұрыс орындауға көмектеседі. Кейде эмоциялар 

адамдарға кері әсер етіп те жатады. Ал, эмоциялар жасөспірім өміріне 

жағымды ықпал етуін ойласақ, ең алдымен қарым-қатынастың дұрыс болуы 

маңызды. Бұл тұста біз әрине отбасының басымдылық ие екендігін білеміз. 

Сол себепті де жасөспірімдердің эмоционалды жағдайын зерттеуге 

бағытталған ғылыми зерттеу жұмысымызда отбасындағы ата-ананың, отбасы 

мүшелерінің басымдылығын және олармен қарым-қатынасқа ерекше назар 

аударуды қажет ететін мәселе деп түйіндейміз. 
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Болашақ педагогтардың жеке тұлғалық және кәсіби деңгейдегі лидерлік 

сапаларын қалыптастыру қажеттілігі қазіргі өскелең қазақ қоғамындағы 

әлеуметтік-экономикалық және ішкі саяси өзгерістермен байланысты көңіл 

аударуды талап етуде. Лидерлік сапа болашақ педагогтың студенттік 

жылдарында өзін таныту құралы ретінде ғана емес сонымен бірге өмірдің 

қатаң күтілмеген қиындықтары жағдайларына педагогикалық жоғары оқу 

орынын бітіруші жастарын жүйелі бірізділікпен әлеуметтік бейімделуі 

үшінде аса маңызды. Лидерлік сапа болашақ педагогтың өмірде тез өзгеріп 

отыратын іс-әрекет жағдайындағы бәсекелестікке қабілеттілігін дамытуға 

мүмкіндік туғызады. 

Өкінішке орай, жоғары педагогикалық білім жүйесі болашақ 

педагогтың тұлғасына әлі де қанағаттанарлықтай деңгейде бет бұрмады. 

Мұндай келеңсіздік кейде мықты білімі бар студенттің жақсы педагог бола 

алмауының себебі болады. 

Педагогикалық мамандығы мазмұнының ең басты компонеттерінің бірі 

ретінде адамдардың арасындағы қарым-қатынас болып табылады. Педагог 

мамандығындағы жетекші міндет - әлеуметтік мақсаттарды түсіну және 

басқа адамдардың күш жігерін сол мақсаттарға жетуге бағыттау. Өз кезінде  

Авиценна да педагог ақылды, тәжірибелі болуы керек, балаларды оқытуда 

беделді, байсалды болу керектігін айтып, ол ұлттың бастаушысы, қоғамда 

қабылданған сыпайы мәнерлерді, жоғары адамгершілік қағидаттарын 
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меңгеруші тұлға деген ойды нақтылайды [1]. 

Сонымен, өзі үшін әу бастан мұғалім мамандығын таңдаған адам өзінің 

соңынан ерте алудың ішкі мотивациясына ие болуы керек, демек, лидер болу 

талпынысына ие болуы абзал. 

Әлеуметтік басқару бойынша қызметі ретінде тәрбиелеу мен оқытудың 

ерекшелігі оның қос еңбек құралы секілді. Бір жағынан, оның басты мазмұны 

адамдармен қарым-қатынас құрай алуы: егер басшы өзі басқаратын 

адамдармен қарым-қатынасы дұрыс құрамаса, ендеше оның қызметінде ең 

бастысы жоқ деп, білуі керек. Екінші жағынан, бұл типті мамандықтар үнемі 

адамнан белгілі бір арнадағы арнайы білікті, білімді және дағдыны талап 

етеді (оның кімді немесе нені басқаруына қарай). Педагог, кез-келген 

басқарушы сияқты, даму барысын өзі басқаратын оқушылардың қызметін 

түсініп, білу керек. Сонымен, педагогикалық мамандық қос дайындықты 

талап етеді - арнаулы және адамтанушы. A. C. Макаренко [2] мұғалімнің 

жұмысы өте қиын жұмыс, «мүмкін өте жауапты да және тұлғадан тек аса 

қауырттылықты ғана емес, сонымен қатар зор күш пен мол қабілеттілікті» 

талап етеді деп, есептейді. 

Я. А. Коменский мұғалімді надандық пен дөрекілікке қарсы аттанған, 

бар жігерімен қол бастаған қолбасшыға теңестіреді. В. Л. Леви өзінің рөлдік 

теориясында мұғалімнің мамандығы туралы былай дейді: «Мұғалімнің рөлі 

нақтылы, айқын, бірмәнді. Дегенмен қараңыздаршы, бұл өзінде қаншама 

жасырын, бұлыңғыр рөлдерді қамтиды, көптеген басқаларға ұқсастығы мен 

ұмтылысы бар» [3]. 

Мұғалімдік мамандығының өзіндік ерекшелігі - өз табиғатында 

гуманистік, ұжымдық және шығармашылық сипатқа ие болуы. Ұлы орыс 

педагогы және жазушысы Л. Толстой [4] педагогикалық мамандықтан ең 

алдымен, гуманистік бастауды көрген. Ол мәжбүрлеуді жоққа шығарып, 

мұғалім мен оқушының арасындағы жаңа қарым-қатынастар типіне 

шақырған болатын, гуманистік педагогикада орталық ретінде тұлғаны 

дамыту идеясын жақтаған. 

В. А. Сухомлинский [5] мұғалімнің сәтті болуының іргетасы жан 

дүниесінің рухани байлығы мен жан дарқандығы, сезімдердің тәрбиелілігі 

мен жалпы эмоциональды мәдениеттіліктің жоғары деңгейі, педагогикалық 

үдерістің маңызын терең ұғына алу шеберлігі деп санаған. Оның пікірінше, 

мұғалімнің ең бірінші міндеті - әрбір адамда туындыгерді ашу, оны өзіндік- 

шығармашыл, зияткерлі кәміл еңбек жолына қоя білу. «Айырып тану, 

айқындау, ашу, мәпелеу, әрбір оқушыдағы қайталанбас - жеке даралық 

талантын суырып алу - демек, гүлденген адамгершілік қасиеттің ең жоғарғы 

деңгейіне тұлғаны көтеру» 

Бізге «лидерлік ұлылық» теориясы авторының, лидерлікті дамыту үшін 

кешенді тәсілді қолдануды жақтайтын Питер Коэстенбаумнің позициясы 

жақын. Оның пікірінше, лидерлік қабілеттілікті, дағдыны, тіпті харизманы 

табуға болады, ал егер олар бар болған жағдайда, оларды дамытып, тиімді 

пайдалануға болады дейді. Автор гуманистік психологияның және 

педагогиканың әсеріне қатты түскен. Тұлғаға деген назар салушылық - оның 
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теориясының өте қуатты бір қыры. Бұл жерде лидердің тұлғасы өзі құндылық 

деп танылып, онымен лидерлік қызметінің сәттілігі байланыстырылады [6]. 

Лидерліктің дамытылуы немесе үйретілуі туралы айта келе, 

зерттеушілер бұл екі құбылыстың кереғарлығын белгілейді. Оқыту белгілі 

бір тапсырылған траекториямен жылжиды, ал еркін даму тапсырысты 

жоспарламайжы. Г. П. Щедровицкий [7] даму үдерісі тұлғаны міндеттейтін 

модельден еркін тұрады және үйретуі нашар ұйымдастырылған немесе өз 

функциясын мүлдем орындамайтын жерде ғана мекен етеді дейді. Дамудың 

еркін және жасанды түрлеріне бөледі. Соңғысы басқару механизмі арқылы 

және элементтері ретінде педагогтар, білім, тәрбиелеу тәсілдері мен оқыту 

әдістемелері болатын, басқару жүйелері арқылы іске асырылады. Бүгінгі 

таңға оқу аудиторияларында арнайы бағдарламаларымен лидерлікке жастар 

мен балаларды оқыту іске асатын ақиқаттық болып отыр. Лидерлік 

сапалардың дамуы әрекет жасағанда ғана іске асады, ал оқыту лидерлік 

сапаларды дамыту мен қалыптастыру үдерісінде ынталандырушы 

функциясын орындайды. 

М. Ю. Ананченко және П. Е. Овсянниктің бастауларымен мектепте ж 

үргізілген экспериментальды бағдарламасы бойынша жұмыс бір 

аудиториялардағы оқушылардың лидерлік әлеуетін жоғарылатқанын 

көрсетсе, ал екінші бір аудиторияларда төмендеткенін көрсеткен. «Лидерлік» 

курс бойынша жұмыс жүргізу барысында көптеген оқушылар лидерлік 

сапалар туралы басқа түрдегі өздерінше бір түсініктеме жасады. Лидерлік 

сапаларының дамуына өзіне-өзі баға беру нәтижелері, әртүрлі педагогтар 

жүргізген топтарда, әрқилы болып шықты, бұл жағдай тұлғаның 

тұрақтануында мұғалімнің рөлі аса зор екендігін тағы растайды [8]. 

Тұлғалық бейімделгіш білім берудің концепциясы педагогикалық 

үдерістің іске асуы кезінде субъект, мақсат және нәтиже ретіндегі тұлғаға  

бағытын бекітеді. Біз үшін тұлғаның бірегейлігіне, дамуына, өздігінен 

дамудың нышандарына екпін жасау, сол үшін арнайы сәйкесті 

педагогикалық жағдай жасау аса маңызды. Тұлғалық тәсіл субъекті 

болжалайды - педагог пен тәрбиеленушілердің арасындағы субъектілік 

қарым-қатынас, тұлғаны сыйлау, толерантті шыдамдылық, сәттілікті 

жағдайлар жасау, өзіне деген сенімділікті дамыту және өз-өзін іске асыру 

мен өз-өзін бекіту, өйткені В. А. Сластениннің [9] пікірі бойынша, «заманауи 

білім берудің мақсаты - әлеуметтік құнды өмірге енгізу үшін қоғамға да, 

тұлғаға да өте қажет болатын, тұлғаның қасиеттерін дамыту». 

Тұлғалық бағдарланған оқытудың дәстүрлі оқытудан айырмашылығы - 

оны меңгеруге түрлі субъектілер үшін білім беру мазмұнының маңызды 

айырмашылығында, оқу бағдарламасының сырттан тапсырылуына қарай 

оқушының сұранысы мен қызығушылығының басымдылығында, оқытудағы 

оқытылатын адамның «дұрыс» көзқарасының емес, жеке көзқарасының 

пайда болу бағдарына, кез келген «идеологиялардан» гөрі жалпы 

адамгершілік құндылықтардың басымдылығында: «үлгіге салушылықтан 

гөрі шығармашылық таныту, монологтан гөрі диалог құру, біркелкіліктен 

гөрі өзіндік қасиет таныту» [10]. 
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Е. В. Бондаревскаяның [11] пікірі бойынша, жеке бағдарланған 

білімнің мазмұны өзінде келесі міндетті компоненттерді қамту керек: 

аксиологиялық, когнитивті, іскерлі-шығармашыл, тұлғалық. 

Жоғары мектепке мұндай білімнің мазмұны туралы жағдайды ұсына 

отырып, бастауыш сынып мұғалімінің дайындығын ғана өзгертіп, біз оның 

негізгі компонеттерін сақтаймыз. 

Жеке бағдарланған білім берудің мазмұнында бірінші орынға ең 

алдымен аксиологиялық компонентті қоюы кездейсоқтық емес. Мұғалімді 

даярлау жүйесінде бұл компонент студентке білім алудағы жекелік-маңызды 

құндылықтарды таңдауға көмектеседі, танымдық, адамгершілік, эстетикалық 

құндылықтарға маңызды орын алатын құндылықтар бағытының жүйесін 

қалыптастыруға себепші болады. 

Дәстүрлі білім беру жүйесіне қарағанда, мазмұнның когнитивті 

компоненті болашақ педагогты тек біліммен ғана қаруландырып қоймай, 

оның танымдық белсенділігін ынталандырады. Білім беру мазмұнының 

аксиологиялық және когнитивті компоненттердің көмегімен студенттің 

білімі жеке тұлғалық дамудың негізі бола бастайды. 

Іскерлі-шығармашыл компонент болашақ мұғалімнің шығармашылық 

қабілеттерін дамытуға ықпал етеді, педагогикалық өмірде тұлғаның өзін-өзі 

іске асыруы үшін қажетті болатын шығармашыл ойлауына әсер етеді. 

Тұлғалық компонент жүйеқұрағыш функциясын атқарады , Е. В. 

Бондаревскаяның айтуынша, педагогикалық ЖОО студенті өзінің өмірлік 

позициясын қалыптастырады, адамгершілік жағынан өзін-өзі анықтайды, 

өзін-өзі жетілдіреді, өзін-өзі іске асыру тәсілдерін меңгереді, рефлексивті 

қабілеттіліктерін дамытады [11]. 

Жеке тұлғалық компонент жеке бағдарланған білім беру мазмұнында 

жүйеқұрағыш болып табылады, сонымен қатар жүйеқұрағыш компоненті 

когнитивті болып табылатын дәстүрлі білім берудің мазмұнынан 

айтарлықтай ерекшеленеді. 

Жеке тұлғалық білім беруде білімді меңгеру үдерісі зияткерлі, 

адамгершілікті және эстетикалық күйзеліс атмосферасында, пікірдің, 

көзқарастың, позицияның тұрақтануы атмосферасында, ғылыми тәсілдер мен 

ақиқатты іздеу атмосферасында жүзеге асу керектігін Е. В. Бондаревская 

нақтылай келе, жеке тұлғаның лидерлік сапаларын қалыптастыруда мұндай 

білім берудің мүмкіндігі туралы баса айтады. Сонымен, жеке тұлғалық білім  

берудің парадигмасы болашақ бастауыш сынып мұғалімі тұлғасындағы 

лидерлік сапаларының қалыптасуын негізгі педагогикалық міндеттердің бірі 

ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. 

Жеке тұлғалық тәсілдердің жүзеге асуы оған адекватты, мұғалімнің 

жекелік қасиеттерін талап етеді - эмпатиялықты, әуесқойлықты, қайталанбас 

тұлға ретіндегі оқушыға қатысты толерантты шыдамдылықты, өзін-өзі іске 

асырудағы бағдарды, өзін-өзі тұрақтандырудағы қажеттілікті 

қанағаттандыру, рефлексия. Жеке даралық тәсіл мұғалімнен «иландыру, 

жеткізу, сіңдіру» деген нұсқаулықтары бар дәстүрлі монологиялық 

әдістемеден бас тартуды болжамдайды. Мұндай нұсқаулықтар адамгершілік 
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нормалар, қажеттілік, құндылық деңгейлерінде «қызмет атқара алмайды». 

Олардың иемденуіне мұғалім ықпал етеді, тәрбиеленушінің өзін-өзі 

тұрақтандыруына жағдай жасауда, жүзеге асыруда, өзін көрсетуде, өзін 

ашуда оған жәрдем етуші мұғалімнің ықпалы зор. 

Сонымен, жеке бағдарлық білім беру парадигмасында лидер болуға 

мотивациялық талпынысы бар, лидерлік сапаларға ие, беделімен 

басынушылық жасамау жағдайындағы диалог негізінде (мәдениетті, жеке 

құндылықтарды қамтитын диалог) оқушылардың тұлғалық дамуына 

тұлғалық ықпал көрсете алатын мұғалім жұмыс жасай алады. 

Педагог мамандығына деген жеке тұлғалық тәсілдемесі тұтас қасиеттер 

мен сипаттардың жүйесі ретіндегі педагогтың тұлғасы туралы түсінікпен 

тығыз байланысты, оның ішіне лидерлік те енеді. Жеткіншектің 

тәрбиеленуінде педагогтың тұлғасына аса үлкен мән беріледі, оны Ф. Н. 

Гоноболиннің пікірі растайды: «әдетте ересек адамдар өздерінің 

мұғалімдерін еске ала келе, олардың оқыту тәсілдерін айтпай, керісінше 

мінездік ерекшеліктерін, оқушылармен жасаған қарым-қатынасын еске 

алады. Педагог тұлғасының дәл осы қасиеттері, оқушылармен жасаған 

қарым-қатынасы адамның бүкіл өміріндегі қаперінде қалады» [12]. 

Оқушының тұлғалық қасиеттері мұғалімнің тұлғасына аса тәуелді 

екеніне А. И. Щербаков та нұсқайды: «Шынында, адамның қызмет жасау 

аясының ешбірінде мұндай зор әсер етушілік жоқ, дүниетанымы, 

ұстамдылығы, байсалдылығы, табандылығы, бала ұжымын басқарып, оларға 

зор әсер ете алу шеберлігі сияқты қасиеттер жұмыскердің жеке тұлғалық 

сапаларына тәуелді болуы тек педагогикалық жұмыста ғана көрінеді» [13] 

Қорытындылай келе біздіңше, қалыптасушы тұлға өзінің әртүрлі 

дәрежедегі тәрбие құндылықтарын тәрбие жүйесінің ұйымдасуынан алады. 

Дәл сол түрдегі адамдық тұлғасының өзінен қоғамдағы әлеуметтенуі арқылы 

ең биік абсолютті құндылыққа, яғни адами қажеттіліктері, сезімдері, 

қызығушылықтары, талпыныстары сияқты барлық үйлескен жеке сапаларына 

динамикалық түрде жоғары талпынуға мүмкіндік береді. 
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СТУДЕНТТЕРГЕ АҚПАРАТТЫҚ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАР НЕГІЗІНДЕ БІЛІМ БЕРУ 

  

Жусупова Жанна Азатқызы 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің педагогика 

факультетінің деканы п.ғ.к., доцент. 

Болатова Ақгүл Болатқызы 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің педагогика және 

психология мамандығының ІІ курс магистранты  
 

Бүгінгі таңда ақпараттық-коммуникативтік технологиялар адам өмірінің 

құрамдас бөлігіне айналып отырғаны белгілі. Ақпараттар легінің 

толассыздығы оны тарату технологияларының әралуандылығына 

байланысты болып табылады. Ақпараттық технологиялар арқылы тұлғаның 

мәліметтерге қол жетімділігі, байланысу мүмкіндігі артты. Осы орайда 

ақпараттық-коммуникативтік технологиялардың қоғамдағы рөлін негіздеу 

маңызды мәселелердің бірі болып табылады. 

Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығындағы «Ақпараттық 

Қазақстан-2020» Мемлекеттік бағдарламасында «Ақпараттық қоғамда басты 

ресурс ақпарат болып табылады, дәл осы ақпаратқа ие болу негізінде әр түрлі 

процестер және құбылыстар туралы кез келген қызметті тиімді және оңтайлы 

құруға болады», — деп көрсетіледі [1]. Ақпаратқа ие бола отырып, оны 

тиімді және оңтайлы пайдалануға бағдарлану өмірдің кез келген арнасында 

қажетті екені сөзсіз. Аталмыш бағдарламаның негізгі міндеттері — 

мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін, инновациялық және ақпараттық- 

коммуникациялық инфрақұрылымның қол жетімділігін қамтамасыз ету, 

қоғамның әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуы үшін ақпараттық 

ортаны құру, сондай-ақ отандық ақпараттық кеңістікті дамыту болып 

табылады. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында білім беру 

жүйесінің міндеттері - ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке 

адамды қалыптастыруға, дамытуға және сапалы білім алу үшін қажетті 

жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологияларын, оның ішінде білім беру 

бағдарламаларының қоғам мен еңбек нарығының өзгеріп отыратын 

қажеттеріне тез бейімделуіне ықпал ететін кредиттік, қашықтықтан оқыту,  

ақпараттық технологияларды енгізу және оны тиімді пайдалану алдағы талап 

ретінде айтылса, онда қазіргі заман талабына сәйкес педагог алдында басты  

міндет етіп - оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру мен жаңа 

педагогикалық технологияларды меңгеру жүктелген. Заман ағымына қарай 

ақпараттық техника мен технологиялардың үдемелі дамуы, әрі соның 

салдарынан үдерістердің күрделілігін ескерсек, білім алушылардың күнбе- 
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күн өзгеріп отыратын сол технологиялармен таныстығын қамтамасыз ету, 

тәжірибе жинақтауға көмек беру мақсатында жоғары оқу орындарында 

виртуалды оқыту, ашық білім беру ресурстары, бұлтты технологиялар, 

сандық білім беру ресурстары, т.б. және олардың білім мазмұнында жүйелі 

дұрыс жолға қойылып оқытылуы маңызды шарт деп білеміз. Сондықтан да, 

ашық білім беру кеңістігінде жоғары оқу орнының оқу-тәрбие үдерісінде 

студенттердің заманауи ақпараттық технологиялармен жұмыс істеуге, оқу 

барысында компьютерлік технологияларды пайдалануға, электрондық 

оқулықтарды, интерактивті құралдарды қолдануға, бұлтты және мобильді 

оқыту технологияларын пайдалану арқылы білім беруді жетілдіруді 

көздейтіні сөзсіз. 

Тұлға ақпараттық-коммуникативтік технологиялар арқылы жалпылама 

таратылған мәліметтерді алады. Әрине өзінің қызығушылықтарына 

бағдарлана отырып, ақпараттардың баламалы нұсқаларын да таба алады. 

Сондай-ақ тұлға ақпараттық технологияларды коммуникация құралы ретінде 

пайдаланатыны белгілі. 

Ақпараттық-коммуникативтік технологиялар (АКТ) — ақпарат өңдеудің 

әртүрлі тәсілдерін, механизмдерін, құрылғыларын, алгоритмін сипаттайтын 

ұғым. АКТ-нің ең заманауи құрылғысы әртүрлі бағдарламалық қамтамасыз 

етілген және ақпарат орналастыруға мүмкіндік беретін телекоммуникация 

тәсілдерімен жабдықталған компьютер болып табылады [2]. 

Оқытудың барлық әдістері, құралдары сияқты, олар кез-келген пәнге 

негізделген оқуда өзгеріссіз қалады және бірдей функцияларды орындайды: 

цифрлық білім беру ресурстарын және ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (АКТ) әдістерін қолдануды ескере отырып, пәнге бағытталған 

қызмет аясында оқыту, дамыту, тәрбиелеу. Қазіргі кезде жақсы жетістікке 

жету үшін пәнге деген қызығушылықты арттыру керек. Ақпараттық 

технологияларды оқыту – бұл ақпаратпен жұмыс жасау үшін арнайы 

әдістерді, бағдарламалық және аппараттық құралдарды (фильм, аудио және 

видео, компьютерлер, телекоммуникация желілері) қолданатын 

педагогикалық технология. 

Оқыту кезінде мультимедиялық технологияны қолданудың 

артықшылықтарының бірі - іс-әрекеттің жаңашылдығына, компьютермен 

жұмыс жасауға қызығушылыққа байланысты оқыту сапасын жақсарту. 

Сабақтарда компьютерді қолдану студенттердің белсенді және мазмұнды 

жұмысын ұйымдастырудың жаңа әдісіне айналды, бұл сабақтарды көрнекі 

және қызықты етеді. 

Сабақтың әртүрлі кезеңдерінде АКТ технологиялары: 

1) жаңа материалды (түрлі-түсті суреттер мен фотосуреттер, слайд- 

шоулар, бейнероликтер, 3D-суреттер мен модельдер, қысқа анимациялар, 

сюжеттік анимациялар, интерактивті модельдер, интерактивті сызбалар, 

тірек материалы) интерактивті иллюстрация ретінде мультимедиялық 

проектор арқылы түсіндірген кезде экран (қазіргі уақытта бұл өзекті, өйткені 

мұғалімде әрдайым кестелер мен диаграммалар жоқ); 

2) зертханалық жұмыс түрінде компьютерлік және нақты эксперимент 
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түрінде ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру кезінде. Компьютерді 

пайдалану кезінде студент тәжірибелерді өздігінен жоспарлау, оларды жүзеге 

асыру және нақты зертханалық жұмыстармен салыстырғанда нәтижелерді 

талдау үшін көп мүмкіндіктерге ие болатындығын атап өткен жөн; 

3) қайталау, шоғырландыру кезінде (жауап таңдаудағы тапсырмалар, 

пернетақтадан сандық немесе ауызша жауап енгізу қажеттілігі бар 

тапсырмалар, тақырыптық жинақтар, фотосуреттер, бейнелер мен 

анимацияларды қолдана отырып жасалған тапсырмалар, жауапқа жауап 

беретін тапсырмалар, интерактивті тапсырмалар, тірек материал) және 

бақылау тану, түсіну және қолдану деңгейлеріндегі білім (автоматты түрдегі 

тестілеу, диагностикалық тестілердің тақырыптық жиынтығы). Сабақтың осы 

кезеңдерінде студенттер виртуалды зертханалық жұмыстар мен 

эксперименттерді орындаған кезде студенттердің ынтасы артады - олар 

нақты өмірде алған білімдері қалай көмектесе алатындығын көреді. 

Алған білімдерін тексеруде: 

–Kahoot қосымшасы тест сұрақтарын құруға мүмкіндік береді. 

Студенттермен тығыз қарым - қатынас орнатуға, сонымен жаңа матералды 

тереңдете түсу үшін Kahoot қосымшасын кең көлемде қолдануға болады. 

Kahoot класста немесе аудиторияда қолдануға негізделген, яғни оқытушы 

тестті негізгі экран бетіне шығару арқылы, ал студенттер сұрақтарды 

талқылап, жауаптарын смартфон, компьютер немесе планшет (қалта 

телефондары) арқылы жолдай алады. Ол үшін виртуальды класс бөлмесіне 

кіру үшін студенттер оқытушы айтқан арнайы құпия санды енгізулері қажет. 

Бұл сервис әрбір студенттің сұраққа қалай жауап беріп отырғанын, сондай ақ 

барлық ұжымының үлгерім диаграммасын, жеке студенттің өз нәтижесін 

арнайы кестеден бақылауына мүмкіндік береді. Kahoot қосымшасы арқылы 

тіркелуші интернет желісі қосулы болған жағдайда шексіз жұмыс жасай 

алады. Сонымен қатар Kahoot-қа шексіз көлеміде сұрақ енгізуге болады. 

Студенттердің білім, білік деңгейіне және қызығушылығына қарай, өзіңіз 

онлайн тест құрастыра аласыз. Бұл тест құру жүйесі студенттің ойлау 

қабілетін дамытып қана коймай, сабаққа деген ынтасымен талпынысын 

арттыруға көмектеседі[3]. 

Сандық білім беру ресурстары Сандық білім беру ресурстарын дайын 

электронды өнім ретінде пайдалану мұғалімдер мен студенттердің 

белсенділігін арттыруға мүмкіндік береді, пәнді оқыту сапасын жақсартуға,  

визуализация принципін визуалды түрде бейнелейтін биологиялық 

объектілердің маңызды аспектілерін көрсетуге мүмкіндік береді. 

Free Spring QuizMaker– тест жасау үшін ыңғайлы бағдарламалық шешім. 

Тестпен жұмыс сұрақтармен слайдтар қосу арқылы жүргізіледі, ал QuizMaker 

графикалық қабығы PowerPoint-те ұқсас. Өте маңызды мәселе-дайын тесттер 

Flash-Файл түрінде экспортталады, оларды қашықтықтан оқыту жүйелерінде 

еш қиындықсыз орналастыруға және кез келген компьютерде кедергісіз іске 

қосуға болады. Портативті құрылғылар немесе веб-ресурстар үшін тест 

жасайтын адамдар үшін дайын жобаны HTML-да сақтауды қолдау 

қарастырылған. 
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ISpring QuizMaker-дің басқа бағдарламалардан басты ерекшелігі-жобаны 

рәсімдеу үшін ауқымды құралдардың болуы. Бағдарлама барлық слайдтар 

үшін бірыңғай түсті тақырыпты пайдалануға, дұрыс/дұрыс емес 

жауаптардың анимациясын қосуға, гиперсілтемелермен жұмыс істеуге, 

мультимедиалық файлдарды қосуға және макеттерді жасауға мүмкіндік 

береді. QuizMaker-де бар қаріптерді, безендіру тақырыптары мен басқа да 

графикалық элементтерді пайдалана отырып, сіз шын мәнінде стильді және  

тартымды көрінетін тесттерді жасай аласыз. 

Ice cream Screen Recorder – видеоэкраннан жылдам жазуды жүзеге 

асыруға, жылдам скриншоттарды жасауға және жазуды жүзеге асыруға 

мүмкіндік беретін кіріктірілген сурет құралдарының кҿмегімен бағдарлама. 

Бағдарлама өте стильді flat дизайнына ие және артық функцияларға, оның 

ішінде пайдаланушыға ең қажеттісі. Экраннан бейнені кәсіби басып алудың 

толық құралының арқасында, компьютермен әртүрлі манипуляцияларды 

жүзеге асыруға болады, соның ішінде: летсплейлер, Skype-оқыту, әртүрлі 

вебинарлар, нұсқаулықтар, мануалдар, сондай-ақ графикамен, бейне және өз 

дауысымен жұмыс істеу бойынша басқа да көптеген тәсілдер. Мектеп 

мұғалімдеріне осы бағдарлама арқылы жасалған дайын сабақтарды қайта 

қолдана отырып, сабақ өткізуді жеңілдетуге мүмкіндік береді. 

Мультимедиялық презентацияларды қолдану оқу материалын 

алгоритмдік тәртіпте толық құрылымдалған ақпаратпен толтырылған жарқын 

анықтамалық кескіндер жүйесі ретінде ұсынуға мүмкіндік береді. Бұл 

жағдайда қабылдаудың әртүрлі арналары қатысады, бұл студенттерге 

ақпаратты тек фактілік қана емес, сонымен бірге ассоциативті түрде 

студенттердің ұзақ мерзімді жадында сақтауға мүмкіндік береді. 

Презентация - слайдтар түрінде материалдарды ұсыну нысаны, онда 

кестелер, диаграммалар, суреттер, иллюстрациялар, аудио және видео 

материалдар ұсынылуы мүмкін. 

Презентация құру үшін сабақтың тақырыбы мен тұжырымдамасын 

қалыптастыру қажет; сабақта презентацияны табыңыз [4]. Интернет- 

ресурстар білім беру қызметтерінің үлкен әлеуетіне ие (электрондық пошта, 

іздеу жүйелері, электрондық конференциялар) және қазіргі білімнің 

ажырамас бөлігі болып табылады. Материалды оқу барысында сабақта 

Интернет ресурстарын қолдану сабақты қызықты етеді, оқушының білім 

алуға деген ынтасы артады. Интернеттенмектеп курсының барлық 

тақырыптарындағы тақырыптық сайттарды, егжей-тегжейлі шешімдері бар 

тапсырмалар кітаптарын, тесттер, эсселер, түрлі эксперименттер модельдерін 

таба алады. 

Қазіргі мектеп оқушыларының басым көпшілігі әдеби дереккөздерді 

емес, интернет ресурстарды ақпарат көзі ретінде пайдаланатыны кез келген 

мұғалімге құпия емес. Бұл үлкен артықшылығы бар, кем дегенде, олар 

уақытты үнемдейді.Мұғалімнің міндеті – оқушыларды табылған ақпаратпен 

дұрыс жұмыс істеуге үйрету, оны дұрыс құра білуге, логикалық сызбалар 

құруға, сұрақтар қоюға және негізгі нәрсені атап көрсетуге үйрету [5]. 

Қopытa aйтқaндa қaзipгi зaмaнғы жoғapы oқy opнындa бiлiм бepyдiң 

https://kznews.kz/?s=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC
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бoлaшaқ пeдaгoгтың тұлғaлық-кәciби дaмyынa бaғдapлaнyы: cтyдeнттepдiң 

өзiндiк тaнyын, өзiндiк дaмyын бeлceндipyгe бaғыттaлғaн, oлapдың кәciби ic- 

әpeкeттe aқпapaттық тeхнoлoгиялapды қoлдaнy жәнe зepттey caлacындa 

өзiндiк жeтicтiктepгe қaтынacын өзгepтyгe бaғыттaлғaн шapттapды құpy 

мәceлeciн қoяды. 

Cтyдeнттepгe aқпapaттық тeхнoлoгиялapды қoлдaнy apқылы бiлiмiн 

мeңгepy cтyдeнттepдiң өзiндiк ic әpeкeтiн қaлыптacтыpaды. Кәciби ic- 

әpeкeттe бoлaшaқ мұғaлiмнiң aқпapaттық тeхнoлoгиялapды қoлдaнy 

дaяpлығын қaлыптacтыpy үдepiciн бacқapy, cтyдeнттi oбъeктiдeн бacқapy 

cyбъeктiciнe aйнaлдыpyды жүзeгe acыpyдaн тұpaды. Бoлaшaқ кәciби 

мaмaнның бoйындa aқпapaттық кoммyникaциялық тeхнoлoгиялapы 

пaйдaлaнy үшiн пeдaгoгикaлық шapттapғa нeгiздeлyi кepeк. 

Cтyдeнттepдiң бoлaшaқ кәciби ic-әpeкeтiндe зaмaниyи тeхнoлoгиялapды 

қoлдaнy apқылы өзiнiң шығapмaшылық қaбiлeттepiн, пeдaгoгикaлық 

шeбepлiгiн дaмытyғa бipдeн бip әcepiн тигiзeдi. Aқпapaттық тeхнoлoгиялapды 

қoлдaнy дaяpлығының шapттapы - cтyдeнттiң өз мaмaндығынa 

қызығyшылығын apттыpып, шығapмaшылық қaбiлeтiн дaмытyғa, ғылыми 

көзқapacын қaлыптacтыpып, eңбeк нapығындaғы бәceкeгe қaбiлeттi мaмaндap 

дaяpлayдa үлeci зop. 
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психология мамандығының 2 курс магистранты. 
 

Қазіргі таңда барлық әлем жұртшылығының назарын аударып отырған 

мәселе балалардың жеке сұраныстары мен ерекшеліктеріне ортаның, 

отбасының қатысуымен білім беру үрдісіне толық қосуды қарастыратын 

инклюзивті білім беру мәселесі. Инклюзивтік білім, мүгедек балаға өзінің 

құқықтарын іске асыруға мүмкіндік береді. Инклюзивті білім беру 

системасының өзі инклюзивтік қоғамның дамуының тиімді механизмі болып 

табылады. Инклюзивті білім беру системасын дамыта отырып,біз 

инклюзивтік қоғам, яғни әрбір адам үшін қоғамды дамытуға жол ашу 

міндетіміз. Инклюзивті білім, мүмкіндігі шектеулі балаларға балабақша, 

мектеп, институт, мектепке дейінгі және мектеп өміріне толық көлемде 

қатысуына мүмкіндік береді. Инклюзивті білім беру мүмкіндігі шектеулі 

балаларды теңдікке, тең құқылыққа ынтыландырумен сипатталады. 

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың: «Мүмкіндігі шектеулі азаматтарымызға 

көбірек көңіл бөлу керек. Олар үшін Қазақстан кедергісіз аймаққа айналуға 

тиіс. Білім беру мекемесінің ортасы денсаулығының мүмкіндігі шектеулі 

балалардың қажеттілігіне бейімделуі тиіс «кедергісіз» болуы керек, өйткені 

мүгедек балалардың толыққанды кірігуін қамтамасыз етуі қажет»,-деп 

мәлімдеген[1]. Жалпы, инклюзив – сөзі латын тілінен аударғанда «өзімді 

қосқанда» ал, ағылшын тілінен аударғанда «араластырамын» деген 

мағынаны білдіре отырып, инклюзивті білім беру дегеніміз – балалардың 

жынысына, жас ерекшеліктеріне, географиялық тұратын жеріне, қимыл- 

қозғалыстық және ақыл-есінің жағдайына, әлеуметтік-экономикалық 

жағдайына қарамастан, сапалы білім алу және өздерінің потенциалдық 

дамыту мүмкіндігіне ие болу[2]. 

Инклюзивті оқыту-даму мүмкіндігі шектеулі балалардың қалыпты 

дамыған балалармен бірге әлеуметтендіру және интеграция процестерін 

жеңілдету мақсатындағы жеңілдетілген оқыту жүйесі[2]. Адамдармен қарым- 

қатынасына қажетті қабілеттілікті дамытуға мүмкіндік береді. Инклюзивті 

оқыту-барлық балалардың мұқтаждығын ескеретін ерекше қажеттілігі бар 

балалардың білім алуын қамтамасыз ететін жалпы білім үрдісінің дамуы. 

Даму мүмкіндігі шектеулі балаларға білім беруді ұйымдастыру мақсатында, 

типтік арнайы білім бағдарламасы жасалануы қажет деп санаймыз. Осыған 
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орай қазіргі уақытта инклюзивті білім беру жүйесінде негізгі қажеттіліктерді 

атап өтсек: 

1. Қоғамның, жалпы білім беретін мектепке дейінгі ұйымдардың 

мүмкіндігі шектеулі балаларды қабылдауына дайын болуы; 

2. Инклюзивті білім беру идеясын таратуда, шектеулі мүмкіндіктері бар 

балаларға толерантты, дұрыс қарым-қатынастың қалыптасуына бұқаралық 

ақпарат құралдарының қатысуын қамтамасыз ету; 

3. Мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс істейтін мамандар арасында 

тәжірибе алмасушылықты қамтамасыз ету; 

4. Ата-аналар қоғамдастығының мүмкіндігі шектеулі балалардың білім 

алуға құқығын және мүдделерін іске асыруға және оны қорғауға қатысуы, 

оқыту үрдісінің өзіне және түзету көмегін іске асыруға қатысуы; 

5. Инклюзивті мектепке дейінгі және мектеп ұйымдарында жұмыс істеу 

мақсатында педагогика қызметкерлерін даярлау; 

Яғни, осы аталған қажеттіліктер бойынша білім беру ұйымдарында 

толық ескерілетін болса, мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс жасау 

қазіргі жағдайға қарағанда, қалыпты болатынына сеніміміз мол. Қазіргі 

уақытта ерекше оқытуды қажет ететін балалар білім алу үшін мекемелерді 

таңдауға кұқылы, сол себепті бүл жерде оқудын әр кезеңінде білім, 

икемділік, дағдыларды меңгеру талаптары мен әлеуметтік бейімделу 

жағдайларын ескеру қажет. Ерекше оқытуды қажет ететін балаларға білім 

беру мазмұны олардың даму ерекшеліктерімен анықталуы тиіс, ең негізгі 

кажеттілігі калыпты түлғалармен бірдей білім алуға жағдайларын 

қамтамасыз ету болып саналады. Кез-келген білім беру ұйымдарында 

педагогикалық және психологиялық қызмет маңызды сапалы жұмыс атқаруы 

тиіс, себебі баланың білім алуды бастамас бұрын олардың қандай бағытта  

икемділікке жарамдылығын байқаудан басталуы тиіс. Психологиялық- 

педагогикалық қолдау көрсету қызметінің басты мақсаты – мүмкіндігі 

шектеулі балаға психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету.Сонымен 

қатар, педагогикалық-психологиялық жұмыстың кезекті міндеттемесі ретінде 

кеңес беру және ағартушылық бағыт жүргізу болып табылады. 

Кеңес беру мен ағартушылық бағыт бойынша: 

1. Педагогтармен жеке жұмыс жүргізу; 

2. Баланың жас, жеке, типтік ерекшеліктерін ескере отырып ата- 

аналарға, педагогтарға бірқатар ұсыныстарды даярлау; 

3. Балалардың жеке ерекшеліктерін есепке ала отырып педагогтың оқу 

жоспарына түзету жұмыстарын енгізу; 

4. Эксперименталды топта жұмыс істейтін педагогпен жеке кеңес 

жүргізу; 

5. Ата-аналармен жұмыс: 

6. Баламен жүргізілген жұмыстың жалпы қорытындысымен ата- 

аналарды таныстыру; 

7. Ата-аналарға баланың тәрбиесіндегі қиыншылықтары туралы нақты 
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ұсыныстар даярлау; 

8. Ата-аналарға баланың психофизикалық мүмкіндіктеріне сай баланы 

оқыту мен оны дамытудың маңыздылығын түсіндіру; 

9. Психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету қызметі 

мамандарымен тығыз қарым-қатынаста болу. Ата-анамен жұмыс бұл 

бағыттың басты міндетінің бірі[3]. 

Осы аталған бірнеше бағыттарды жүзеге асыру арқылы білім беру 

жүйесінің инклюзивті білім беру міндеттемелерін толықтай іске асыру жақсы 

нәтижеге алып келетіні айғақ. 

Қорытындылай келе, В.А. Сухомлинский ата-анамен жұмыстың 

мазмұнын ашып көрсеткен ғалымдардың бірі. Ол: «Тек ата-аналармен бірге 

жалпы күш жігерді біріктіру арқасында педагогтар балаларға үлкен адамдық 

бақытты беруі мүмкін», – дейді. Яғни, қазіргі таңда баланың тәрбиесі тек 

білім беру мекемелерінің мойындарына деген көзқарас жас ата- 

аналарымыздың түсінігінде қалыптасуда, бұл дегеніміз жауапкершілікті, 

педагогтің міндеттемелеріне ысыру болып табылады. Әрине, бала тәрбиесі 

оның тұлға болып қалыптасып, өмірде өзінің орнын табуы білім алып 

отырған мекеменің ұстаздарына байланысты бірақ оның әрі қарай дамуы оны 

жетелеу ата-ананың негізгі ата-аналық парыздарының бірі екендігін 

ұмытпауымыз керек. Кез келген ата-ана білім беру мекемелерімен әрқашан 

тығыз байланыста болып, өсіп келе жатқан ұрпағының қандай деңгейде 

екендігін қадағалаған сәтте ғана үлкен жемістің нәтижесіне қол жеткізуімізге 

болатындығын айтқымыз келеді. 
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Қазіргі уақытта жоғары оқу орындарындағы білім алушылар арасында 

олардың көзқарастарындағы, нанымдары мен мүдделеріндегі 
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айырмашылықтарға байланысты келіспеушіліктерге тап болуы мүмкін. 

Басқалармен өзара әрекеттесуден туындаған мұндай келіспеушіліктер 

қақтығыстардың пайда болуына әкелуі мүмкін. 

Жоғары оқу орындарындағы білім алушылар арасында және оқытушы 

мен студент қарым-қатынасында түрлі мақсаттардың, қарама-қайшы 

ұстанымдар мен мүдделердің, пікірлердің, көзқарастардың салдарынан 

шиеленіскен қақтығыстар жиі орын алып жатады. Түсініспеушілітерді жоюға 

мүмкін болатын түрлі әдістері атап өтуге болады. Мысалы: уақытша 

байланысты үзу, екі жақ ымыраға келу, әзілмен шешу, екі жақты талдау. 

Бірақ бұл әдістер кейде жойқын қақтығыстарғада апаруы мүмкін. Мұндай 

қақтығыстар, түсініспеушіліктер шешілу жолына қарай конструктивті және 

деструктивті қақтығыстар деп бөлінеді. 

Деструктивті қақтығыс дегеніміз - екі немесе одан да көп адам 

қақтығысты шешудің орнына қарама-қайшылықты күшейтетін іс-әрекеттер 

мен мінез-құлықтар жасағанда пайда болады. Мысалы, екі студент немесе 

оқытушы мен студент дау-дамай кезінде ауызша шабуыл жасап, қорқыту 

қимылдарын қолдана бастағанда, олардың арасындағы қақтығыс жойқын 

сипатқа ие болады. Ал, конструктивті жанжал адамдар келіспеушіліктерді 

дұшпандықсыз және жанжалды тиімді шешуге ұмтылыспен білдірген кезде 

пайда болады. Мысалы, өзара тұлғааралық келіспеушіліктерге тап болған 

білім алушылар немесе оқытушы мен білім алушы өзара келісілген шешім  

қабылданғанға дейін келіспеушіліктер пайда болған мәселелерді талқылай 

алады.[1] 

Әдетте, «жанжал», «түсініспеушілік», «кикілжің» сөздерін көптеген 

адамдар теріс қабылдайды. Алайда, жанжалдың пайда болуы және оның 

шығу себебімен шешу жолын іздестіру, талдау адамдардың танымдық 

қабілеттерін дамытуға, мінез-құлқын түзеуге және де педагогикалық процес 

барысында проблемалы сұрақтардың жауабын талдауға өзіндік үлесін 

қосады. 

Студенттік топ жастардан тұратындықтан, қақтығыс жағдайларында 

осы санаттың жас ерекшеліктерін қарау керек, бұл қақтығыстарды шешуге, 

азайтуға, басуға әсер етеді. 

Студенттер, студенттік жас ғылымда жеке категория ретінде Ленинград 

психологиялық мектебінде Б. Г. Ананьевтің жүргізген «Ересектердің 

психофизиологиялық функциялары» зертеулері кезінде бөлініп шықты. Бұл 

зерттеулерде студенттер "жетілуден жетілуге дейінгі өтпелі кезеңді" және 

«кеш жастық- ерте ересек» (18-25 жас) ретінде анықталады. [2] 

И.А.Зимняя студентті адамнан тұтастай тұлғаның қалыптасуының 

көрінуінің орталық кезеңі деп санайды. И.А.Зимняя пікірінше "студенттік 

кезең ерекше әлеуметтік категория, жоғары білім беру орындары 

ұйымдастырған адамдардың белгілі бір қауымдастығы, студенттік жастағы  

негізгі сипаттамалары жоғары білім деңгейі, жоғары танымдық мотивация, 

ең жоғары әлеуметтік белсенділік және әлеуметтік жетілудің жеткілікті 

үйлесімі болып табылады. Студенттік кезең бұл адамның қарқынды 

әлеуметтену, жоғары психикалық функциялардың дамуы, бүкіл зияткерлік 
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жүйенің және тұтастай тұлғаның қалыптасу кезеңі. Сондықтанда бұл 

кезеңдерде қақтығыстардың пайда болуы орынды жағдай болып есептеледі.  

[3] 

Студенттік ұжымда жанжал жағдайларының пайда болуының көптеген 

себептері бар: өзара жеке дұшпандық, қызғаныш, бәсекелестік, оқудағы және 

ғылыми жұмыстағы жетістіктер немесе сәтсіздіктер, алдын-ала немесе 

қарама-қарсы жыныстың назары үшін бәсекелестік, қаржылық жағдай, 

интроверт, ұжымда тіл табыса алмау. Студенттік кезеңді қалыптастырудағы 

және әр студенттің өміріндегі ең қиын кезеңдердің бірі-бастапқы кезең. Бұл 

кезеңде студенттер студенттік өмірдің ерекшеліктерін нашар біледі, бір- 

бірімен өзара әрекет ете алмайды және әртүрлі мәселелерді шешуде ортақ 

мәмілеге келе алмай қиналады. Бұл кезеңде студенттердің қарым-қатынас 

шеңбері түбегейлі өзгереді, топқа қосылу қажеттілігі туындайды. 

Студенттердің жеке ерекшеліктері топтың психологиялық климатын 

қалыптастыру процесіне үлкен әсер етеді. Жоғары оқу орындардарында білім 

алушылардың бір-біріне толерантты көзқарастарын қалыптастыру үшін 

оқытушылар бастапқы кезеңде оқу процесінде жағдай жасауы керек. Жоғары 

курстардағы жанжал жағдайлары сирек кездеседі, өйткені микро топтар 

тұлғааралық үйлесімділік негізінде қалыптасады. Қолайлы әлеуметтік- 

психологиялық климат оқуға деген қызығушылықтың артуына, 

сыныптастарымен және оқытушылармен қарым-қатынасқа қанағаттануға 

ықпал етеді. Өз кезегінде, қолайсыз климат студенттердің топтағы мінез- 

құлқына, оқу сабақтарына қатысуына, студенттердің университетте оқуға 

бейімделуіне және кәсіби білім алуға деген ынтасына әсер етеді. [4] 

Қақтығыстарды шешуге жанжалдасушы тараптардың диалогы, 

ұжымды біріктіруге арналған тренингтерді ұйымдастыру арқылы қол 

жеткізуге болады. Студенттік ортадағы қақтығыстарды сауатты шешу 

жағымды салдарға әкелуі мүмкін: жанжал студенттің мінезі мен жеке басын 

қалыптастыруда үлкен рөл атқарады және көбінесе команданың бірігуіне 

ықпал етеді. Екінші жағынан, білім беру ортасындағы қақтығыстардың теріс 

салдары көбінесе топ мүшелерінің психологиялық проблемаларына әкеледі. 
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Кешегі мектеп оқушысының студенттік өмірге аяқ басуы студент үшін 

толқуға толы кезең.Әсіресе бірінші курсқа түскен колледж білім 

алушыларының оқу іс-әрекеті мен колледждік өмірді сәтті қабылдау оңайға 

түспейді.Осы үрдіске қалыптасу мен бейімделу біршама уақытты қажет 

етеді. 

Студенттерді топқа және жаңа білім беру мекемесіне бейімдеу - ең 

маңызды мәселе,және де оны мүмкіндігінше тез және оған оң нәтижемен 

жету керек. Бұл мәселені шешуде колледж оқытушылары және, ең алдымен, 

топ кураторы үлкен рөл атқарады. Бейімделу мәселесі әсіресе бірінші курс 

студенттері үшін өзекті.Бірінші курс студенттері өз өмірлерінде жаңа рөлге 

ие болады — студент, олар сынақтар мен қателіктер арқылы олардан 

күтілетін мінез-құлықты игеруге және ақтауға тырысады, соның негізінде 

олар құрдастарымен, оқытушылармен қарым-қатынас орнатады. Топтың 

қалыптасуы әлеуметтік бейімделуде үлкен рөл атқарады, ол неғұрлым тез 

қалыптасса, студенттер жаңа рөлді тезірек игереді. 

Бейімделу-бұл сыртқы және ішкі орта жағдайлары өзгерген кезде 

жүйенің жұмыс істеуі (яғни оның негізгі параметрлерін сақтау) орнатылатын 

немесе сақталатын процесс[1]. 

Бейімделу жайлы зерттеулер И.П.Павловтың. И.М. Сеченовтың, 

Ч,Дарвиннің, Ж.Пиажeның еңбектерінде тірі организмге қажетті жағдай 

ретінде қарастырылады[2]. Жеке тұлғаның эмоционалдық мінез–құлықтық 

өзгерісін зерттеу Г.С.Дуниннің, И.А.Милованованың, И.А.Георгиевтің 

ғылыми – педагогикалық еңбектерінде көрініс тапқан[2]. Бейімделу және 

дезадаптация ұғымдары психологияда кеңінен қолданылады (мысалы, 

Ж.Пиаже тұжырымдамасында) адамның (жеке тұлғаның) қоршаған ортамен 

қарым-қатынасын талдауда көрсетілген[1]. 

Өкінішке орай, әр студентте де, әр топта да бейімделудің барлық 

кезеңдері сәтті бола бермейді, нәтижесінде бірінші курс студенттері 

бейімделу дағдарысына тап болуы мүмкін. Өмірге бейімделу дағдарысы 

салыстырмалы түрде тұрақты динамикалық тепе-теңдіктің бұзылуы болып 

табылады. Адам болмысының сыртқы және ішкі сыртқы өмір жағдайындағы 

күрт өзгерістер адамның өміріне және оның негізгі өмірлік қажеттіліктерін 

қанағаттандыруға қауіп төндіреді, "өмір логикасының бұзылуына"әкеледі[3]. 

Бұл бейімделу дағдарысы дезадаптацияға әкелуі мүмкін. Дезадаптация-бұл 

адамның психоәлеуметтік мәртебесі жаңа әлеуметтік ортаға сәйкес 

келмейтін, бейімделу мүмкіндігін қиындататын немесе мүлдем жоққа 

шығаратын адамның психикалық жағдайы [4]. 
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Бірінші курс студенттерінің ортада бейімделуіне топ кураторлары 

маңызды рөл атқарады. 

Топ кураторы топ студенттері арасында жағымды атмосфера құру маңызды. 

Куратордың колледж білім алушыларды бейімдеудегі ең басты міндеті- 

бірінші курс студентіне мамандыққа оң көзқарас қалыптастыру. Кейбір 

студенттер күтпеген оқу қиындықтарына тап болып, кәсіби таңдаудың 

дұрыстығына күмәндана бастайды. Сондықтан бірінші курс студенттерімен 

қарым-қатынас жасау кезінде куратордың күш-жігері студенттердің болашақ 

мамандығының ерекшеліктері туралы хабардар болуын жан-жақты 

арттыруға бағытталуы керек. Бұл оқуға деген ұмтылысты қолдайды, оқу 

үлгерімін арттырады, қоғамдық жұмысқа деген қызығушылықты оятады. 

Сонымен қатар кураторлық (класс) сағатын өткізу білім алушы 

студенттердің бейімделуіне жақсы ықпал жасайды.Бұл білім алушылардың 

бірін-бірі жақсы тануына, өздерін ортада ашылуына мүмкіндік береді. 

Колледж оқытушылары мен топ кураторлары колледж білім 

алушыларының бейімделуін қолдау барысында олардың жас ерекшелігіне, 

мінез-құлықына,қызығушылығына мән беру қажет. Оқу сабақтарына жүйелі 

қатысуын қадағалау, түрлі іс-шараларға тарту, топ ішінде 

тренингтер,ойындар ұйымдастыру арқылы өзге білім алушылармен қарым- 

қатынас жасауға шақыру, белсенді қатысушы болуына ықпал жасау жаңа 

ортаға мейілінше сәтті әрі тез бейімделуге мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар оқу іс-әрекеті барысында мотивация беру,оқу әрекетін дұрыс 

әрі жеңіл қабылдауға жағдай жасау білім алушылардың тез бейәмделуіне 

түрткі бола алады. 

Мотивация – бұл жеке тұлғаны немесе топты ішкі немесе сыртқы 

әсерлер ықпалнан өз қажеттіліктерін қанағаттандыру және ұыймның 

мақсатына жету процессі. Психологияның көз қарасы бойынша, мотивация – 

Адамды белгілі бір мақсатқа тарту күші немесе қажеттілік[5]. 

Осылайша, колледжде бейімделу процесі білім алушылардың кәсіби 

тұлға ретінде дамуына,қалыптасуына әсер етеді, екіншіден, бейімделу 

процесі көбінесе білім алушының жеке қасиеттеріне байланысты болады, бұл 

өз кезегінде бейімделу процесінде өзгереді.Бейімделу процессінде қолдау 

әрбір білім алушы жас мамандардың қалыптасуына,болашақ еліміздің 

саналы ұрпақ ретінде қызмет атқаруына себепші болады деген үміттеміз. 
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ӘОЖ 373.2:004 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЕРЕСЕК ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІН IT АРҚЫЛЫ 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ 

Жұмабек Салима Сырманқызы 

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу  

ББ-ның 2 курсмагистранты  

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 
 

XXI ғасыр – технологияның қарыштап дамыған ғасыры. Қазіргі күні 

мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында жаңа технологияларды, соның 

ішінде IT технологияларын қолдану ең маңызды әрі өзекті мәселелердің бірі 

болып табылады. Білім беру жүйесін ақпараттандыру, балаларды 

жаңашылдыққа баулу ең алдымен мектеп жасына дейінгі балалардан бастау 

алады. ІТ технологиясын білім беру жүйесіне толыққанды енгізу тек 

балаларды құзыретті болуға ғана емес, жаңашыл, интеллектуалды тұрғыдан 

жетілген тұлға ретінде қалыптастыруда маңызы зор. Сондай-ақ білім беру 

жүйесіне ІТ технологиясын енгізу мектеп жасына дейінгі балалардың 

жылдам ойлау қабілетін, ақыл-ойын және оқу іс-әрекетіне деген 

қызығушылықтарын қалыптастыруда таптырмас құрал деуге толықтай негіз 

бар. ІТ технологияларын оқу үдерісінде кең түрде қолдану мұғалімге 

балаларды жаңашылдыққа баулып, қоғам көшінен қалмай, қабілетті тұлға 

ретінде қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Ғылым мен техниканың кең құлаш алуы, білім беру жүйесіне ІТ 

саласының кірігуі еліміздің күннен күнге қарыштап дамып келе 

жатқандығын аңғартады. 

Әлемдік дамыған елдердегі білім беру жүйесіндегі маңызды 

мәселелердің бірі – білім беру саласын ақпараттандыру, яғни оқу процесіне 

жаңа технологияларды ендіру. Сол себепті заманауи дамыған елдермен 

тереземіз тең түсуі үшін ең алдымен оқыту үдерісін толыққанды жаңартып, 

жаңашылдыққа жол ашуымыз керек. Күнделікті оқу әрекеттерін жаңа 

технологиялар арқылы жаңаша сипатта өткізу балалардың білуге, үйренуге,  

жасап көруге деген қызығушылығын тудыра отырып, оны құзыретті, 

қабілетті, жан-жақты тұлға етіп қалыптастыруға бағыттайды. 

Күнделікті оқу іс-әрекеттерінде ІТ енгізу арқылы мектеп жасына дейінгі 

балалардың құзыреттілігін, сонымен қатар жылдам ойлай білу қабілеттілігін 

қалыптастыруға болады. 

Шетелдік және отандық зерттеушілер Б.Хантер, Е.Н.Иванова, С.Паперт, 

Н.П.Чудова өз еңбектері барысында мектеп жасына дейінгі балалардың 

танымдық қабілеттерін дамытып, құзыреттілігін қалыптастыруда 

компьютерді қолданудың маңызы зор екенін ерекше даралап көрсетеді. Бұл 

деп отырғанымыз, білім беру жүйесінде жаңа ақпараттық технологияларды 

кеңінен қолдану балалардың өз мүмкіндіктерін еркін пайдалана алуларына, 

өзін-өзі дамытуларына үлкен серпіліс жасайды дегенді білдіреді. Соның 
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ішінде мектеп жасына дейінгі балалардың құзыреттілігін қалыптастырып, 

шығармашылық тұрғыдан жетілдіруде ІТ маңызы ерекше екенін аңғарамыз. 

Ендігі бір ғалымдар Д.В.Самарина, А.В.Хуторской, Г.А.Андринова, 

Е.А.Боброва және т.б ІТ, компьютерлік ортаны балалар шығармашылығын 

дамытудың маңызды құралы деп танып, балалардың логикалық тұрғыдан 

ойлауын жетілдірудегі пайдалы тұстарын атап көрсеткен. 

Балалар ІТ қолдану арқылы шығармашылық тұрғыдан өзін дамыта 

отырып, өз бетінше жұмыс жасауға дағдыланған қабілетті, құзыретті тұлға 

болып жетіле түседі. Олай болса, мектеп жасына дейінгі балалардың 

құзыреттілігін, соның ішінде, шығармашылық құзыреттілігін 

қалыптастыруда ІТ қолданудың өзектілігі жыл сайын артып келеді. 

Ең алдымен, «құзыреттілік» терминінің мәнін ашып алайық. Ол үшін 

құзыр (компетенция) және құзыреттілік (компетенттілік) ұғымдарына 

жекелеп тоқталу қажет. Педагогикалық-психологиялық әдебиеттерде бұл 

ұғымдар бірде бір мағынада, негізінен көбіне түрлі категорияларды белгілеу 

үшін қарастырылады. 

«Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігінде» 

«құзыр» ұғымына «қайсыбір тапсырманы орындауға қабілеттілік немесе бір 

нәрсені жасау» деген анықтама берілсе, С.И.Ожегов сөздігінде «құзыреттілік 

— белгілі бір мәселені жан-жақты білу» екендігі жөнінде айтылады. 

 «Шет тілдері сөздігі» «құзыретті» түсінігіне «құзырларға — қызметтік 

өкілеттікке ие» деген анықтама берген. Ал жалпы педагогикалық 

әдебиеттерде «құзыреттілік» аясында білім алушылардың мына негізде 

әрекеттің күрделі түрлерін жасай алу қабілеті түсіндіріледі, яғни нәтижесі: 

• білімдер болып табылатын танымдық іс-әрекет тәжірибесі; 

• іскерліктер түрінде болатын іс-әрекет тәсілдерін іске асыру тәжірибесі; 

• проблемалық жағдайда шешім қабылдай алу іскерлігі болып 

табылатын шығармашылық іс- әрекет тәжірибесі. 

Сонымен қатар бір топ ғалымдар, Н.Ф.Талызина, Р.Х.Шакуров, 

А.И.Щербаков, т.б құзыреттілік ұғымына өздерінің анықтамаларын ұсынды. 

Олардың айтуынша, құзыреттіліктің негізгі сипаттамасы — маманда кәсіби 

іс-әрекетті атқаруды қамтамасыз ететін білімдер, іскерліктер, дағдылар мен 

тәжірибенің бірыңғай кешенінің қалыптасқандығы деңгейі болып табылады. 

«Құзыреттілік» терминін ана тілінде нақты тілдік қызметті орындау 

үшін қажет қабілеттіліктер деген түсінік бере отырып, американдық ғалым 

Н.Хомский енгізген болатын. 

Құзыреттілік ұғымын өте көптеген ғалымдар зерттеп, түрлі 

анықтамаларын ұсынған. Олардың қатарында В.С.Кульневич, Н.В.Кузьмина, 

А.К.Маркова, А.В.Хуторской, Г.Селевко, М.Ж.Жадриналардың есімдерін 

ерекшелеп атап өтуге болады. 

Н.Кузьмина,    А.Маркова,     К.Махмурян     анықтамалары     бойынша: 

«Құзыреттілік – білім, білік ұғымдары арқылы анықталатын тұлғаның жеке 

қасиеті». 

Ал Д.Ж.Равен, Р.Уайт, Х.Хершген анықтамалары бойынша құзыреттілік 

тұлғаның ерекше қабілеті ретінде сипатталады. 
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Құзыреттілік, соның ішінде шығармашылық құзыреттілікті 

қалыптастыруда IT пайдаланудың маңызы өте ерекше. Шығармашылық 

құзыреттілік дегеніміз не? 

Шығармашылық құзыреттілікті қалыптастыру дегеніміз —балалардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыта отырып, ойлаудың, интеллектуалдық 

белсенділіктің жоғары деңгейіне шығу, жаңаны түсіне білуге, білімді қолдана 

білу, жан-жақты ізденуге бағыттауды қалыптастыру. 

IT қолдану мектеп жасына дейінгі балалардың соның ішінде, мектепке 

дейінгі ересек жастағы балалардың бойындағы қабілеттерін жетілдіріп, 

шығармашыл, құзыретті ете отырып, өз бетімен білім алуға деген 

қызығушылығын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Кіші топ балалары 

электронды оқулықтармен, компьютермен жұмыс жасауға бірден 

дағдыланып кете алмайды. Сол себепті ересек топ балалары бұл тұста өте  

белсенді келеді. 

Ересек жастағы балалар әдетте өте белсенді, жаңа нәрсені білуге деген 

қызығушылығы басым болып келеді. Сонымен қатар бұл жастағы балаларға 

айналаны танып-білуге деген құштарлық тән. Кез келген нәрсені ойланып 

сараптай алады, өз бетімен жұмыстана алады. 

Мектепке дейінгі ұйымдарда электронды оқулықтар арқылы 

тапсырмаларды көптеп ұйымдастыру балалардың танымдық белсенділігін 

арттырып қана қоймай, сонымен қатар логикалық тұрғыдан жүйелі ойлауға, 

шығармашылықпен  жұмыс  жасауларына септігін  тигізеді. Сондай-ақ 

интерактивті  тақталарды қолдану, компьютерлік,  ақыл-ойын  дамытуға 

бағытталған тапсырмалар  беру де   өз кезегінде  оң ықпалын береді. 

Интерактивті тақта арқылы ересек топ балаларымен жұмыс жасау олар үшін 

қызық әрі мәні зор болады. Жаңашылдықты көру арқылы балалардың одан 

әрі ізденуге, білуге, көруге деген қызығушылығы, ынта-ықыласы арта түседі. 

Білім беру жүйесіне IТ енгізу оқу сапасын жақсарта отырып, балалардың 

интеллектуалды жағынан дамуларына ықпал етеді, шығармашылықпен еңбек 

етулеріне  әсерін тигізеді.  Балалар  электронды оқулықтарды пайдалану 

арқылы жылдам  ойлай  білуге, ойын  еркін  жеткізе біледі  және 

шығармашылық іс-әрекеті қалыптасады. 

Педагогикалық үдерісте IT қолдану тек білім сапасын жоғарылатуда 

ғана емес, мектепке дейінгі ересек жастағы балалардың ақыл-ойын дамытып, 

білімін одан әрі жетілдіріп, логикалық тұрғыдан ойлай білуін, 

жылдамдықпен, шығармашылықпен жұмыс жасауларына өте үлкен 

мүмкіндіктер береді. Қазіргі уақытта білім беру жүйесін толыққанды 

ақпараттандыру білім беру саласына қойылып отырған ең маңызды 

мәселелердің бірі. Себебі, еліміз артта қалмай, әрдайым жаңашылдықтың 

шыңына шығып отыруы тиіс. Сонда ғана еліміз дамудың даңғыл жолына 

түсе алады. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Педагогика 

және психология / Жалпы ред. басқ. А.Қ.Құсайынов. — Алматы: Мектеп, 
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2007 

2. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. чл.-корр. АН СССР 

П.Ю.Шведовой. — 18-е изд., стереотип. — М.: Рус. яз., 1987 

3. Зимняя И.А. Ключевые компетенции — новая парадигма результата 

образования // Высшее образование сегодня. — 2003 

4. Ниязбекова К.С., Құзыреттілік – шығармашыл тұлға қалыптастыруға 

бағытталған білім беру негіздерінің бірі 

 

ЖАЛПЫ СӨЙЛЕУ ТІЛІ БҰЗЫЛҒАН БАЛАЛАРДЫҢ 

БАЙЛАНЫСТЫРЫП СӨЙЛЕУ ТІЛІН ДАМЫТУ 

Туретаева Гулайым Изтилеуовна 

педагогика ғылымдарының кандидаты «Психологиялық- 

педагогикалық және арнайы білім беру» кафедрасының доценті, 

Идирисова Гүлназ Досымқызы 

Арнайы педагогика мамандығының І курс магистранты 

 

Қазіргі замандағы өзекті мәселелердің бірі жалпы сөйлеу тілі бұзылған 

балалардың байланыстырып сөйлеу тілін дамыту, өйткені байланыстырып 

сөйлеу – сөйлеу іс әрекетінің күрделі формасы. 

Байланыстырып сөйлеуді қалыптастыру бала дамуындағы алғашқы 

және өте маңызды құбылыс болып табылады. Байланыстырып сөйлеу тілі 

ұзақ та, күрделі процесс. Мектеп жасындағы оқушылар қалыпты жағдайда 

сөздік қоры жасына сай болу керек, сонымен қатар сөз құрау мен сөзді 

өзгерту жағынан дыбыстарды дұрыс айтуы, фонематикалық дыбысты 

қабылдай алуы мектептегі бағдарламаны еркін игеруге мүмкіндік туғызады. 

Байланыстырып сөйлеу тілінің қалыптасу деңгейі баланың оқудағы 

үлгерімі мен оқу қабілетіне және мектепке бейімделуі мен қатарластармен 

әлеуметтенуіне әсер етеді. Өкінішке орай, балалар арасында байланыстырып  

сөйлеу тілінде мәселесі бар балалар көбінесе жалпы сөйлеу тілі бұзылған 

балалар тобына бөлінеді. Бұл топтағы балаларда сөйлеу қызметінің барлық 

компоненті бұзылған, бұл өз кезегінде тез шаршауға, назарын ұстай алмауға,  

нұсқауларды есте сақтай алмауына әкеледі [1]. 

Жалпы сөйлеу тілі бұзылған балаларда байланыстырып сөйлеу тілін 

қалыптастыруда бірнеше авторлар зерттеу жүргізді: В.П. Глухов, Л.Г. 

Парамонова, Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева, С.Н. Шаховская т.б. 

Ғалымдардың пікірінше, жалпы сөйлеу тілі бұзылған балалардың ІІІ 

деңгейінде байланыстырып сөйлеу тілі жеткілікті түрде қалыптаспаған. 

Байланыстырып сөйлеу қабілеті мен дағдылар олардың өздігімен дамуы 

кезінде мектепте толыққанды білім алатындай деңгейге жете алмайды. 

Сөйлеу тілінің дағдылары мен біліктерін арнайы оқыту қажет. 

Қазіргі таңда бұл мәселе М.М. Алексеева, В.И. Яшина, Н.С. Жукова, 

Е.М. Мастюкова, В.П. Глухова, Т.А. Ткаченко еңбектерінде терең зерттелген. 

Осы мәселені зерттеуде диагностикалық кешенді әдістер О.С. Ушакова, Т.А.  

Ткаченко, В.П. Глухов, К.В. Воробьёва еңбектерінде зерттелген. Бұл 

еңбектерде жалпы сөйлеу тілі бұзылған балалардың байланыстырып сөйлеу 
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тілін дамытудың түзету жұмысының мазмұны мен әртүрлі принцип 

тұжырымдамалары келтірілген. 

Байланыстырып сөйлеу тілін зерттеу сұрақтарымен мына ғалымдар 

айналысты: Ф.А. Сохин, А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя, Т.А. Ладыженская т.б. 

Бұл ғалымдар әртүрлі саланың мамандары: лингвист, психолог, педагог, 

дефектолог, логопед. 

Білім беру мекемелерінде байланыстырып сөйлеу тілін қалыптастыру 

бойынша қажетті жағдайлар жасалған, бірақ осы топтағы балалардың 

байланыстырып сөйлеу тілін қалыптастырудың ғылыми жолдары, дәстүрлі 

әдістері мен тәсілдер әлі де жеткіліксіз деңгейде. 

Міне, сол үшін де логопедиялық түзету жұмысында дәстүрлі емес әдіс 

ертегі терапиясын қолдануды жөн көрдік. Ертегімен жұмыс баланың сөйлеу 

тілінің жан жақты дамуына және тиімді нәтижеге қол жеткізуге көмектеседі. 

Мектеп жасындағы жалпы сөйлеу тілі бұзылған балалардың ІІІ деңгейін 

қалыптастыруда кешенді түзету шаралары бірінші кезектегі мәнге ие. Жалпы 

сөйлеу тілі бұзылған балалардың байланыстырып сөйлеу тілін 

қалыптастыруда логопедиялық-коррекциялық нәтижелі жұмыс жүргізу үшін 

ең алдымен тиімді диагностикалау қажет. 

Қазіргі уақытта Ресейлік логопедияда Л.Е. Ефименко, Т.А. Ткаченко, 

В.П. Глухово, В.К. Воробьёва, О.С. Ушакова, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова 

сөйлеу жағдайларының зерттеу әдістемелерін жасады. Мектеп жасындағы 

жалпы сөйлеу тілі бұзылған балалардың ерекшелігі мен деңгейін анықтаудың 

түрлі әдістеріне қарамастан бір-біріне құрылымы жағынан ұқсас болып 

келеді. 

В. П. Глухованың зерттеу әдістемесі жалпы сөйлеу тілі бұзылған 

балалардың байланыстырып сөйлеу тілін кешенді түрде тексеруге мүмкіндік 

береді. Сөйлеу тілінде мүкістігі бар балаларды дифференциалды 

диагностикалауда бұл әдіс схемасы күрделі болып келеді. Бұл әдісте баланың 

қабілетін анықтауға арналған тапсырмалар, өз ойын толық жеткізу, 

балалардың логикалық-семантикалық қарым-қатынас орнату қабілетін 

анықтау жолы көрсетілген. 

Сөйлеу ойлау арқылы жүзеге асады, ой мен сөз бір. Дамуы қалыпты 

баланың ойлау жүйесі сөйлеумен тығыз байланысты. Ой сөйлеуден тыс бола 

алмайды. Сөйлеу арқылы ой тұжырымдалып, қалыптасып, дамиды. [2,37] 

Сонда байланыстырып сөйлеу тілі баланың ойлау жүйесінің логикасын, 

сөзді қабылдай алуын және сөзді жеткізе алуын қабілетін көрсетеді. Бұл 

туралы И. П. Тихеева былай деп жазады: «Байланыстырып сөйлеу тілі ойлар 

әлемінің ажырамас бөлігі. Сонымен қатар байланыстырып сөйлеу тілі 

баланың логикасын, айтқан сөзді қабылдай алуын, оны анық, нақты жеткізе 

білу қабілетін көрсетеді. Баланың өз ойын қалай білдіреді, содан ақ баланың 

сөйлеу қабілетінің деңгейін байқауға болады» [3] 

Байланыстырып сөйлеу тілін теориялық және практикалық тұрғыдан 

шет елдік педагогтар, лингвистер, психологтар, психолингвистер жан-жақты 

зерттеген: Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.М. Леушина, Ф.А. Сохин,  

А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя және т.б. 
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С. Л. Рубенштейннің анықтамасы бойынша байланыстырып сөйлеу 

баланың заттық іс-әрекетінде өзіне түсінікті болуы мүмкін. Кеңес психологы: 

«Байланыстыру – тыңдаушыға немесе оқырманға түсінікті болу тұрғысынан 

сөйлеуші немесе жазушы ойының сөйлеу арқылы жеткізуі» [4,112] 

М. М. Алексеевтің байланыстырып сөйлеу тілін дамыту әдістемесі мен 

В. И. Яшинаның «байланыстырып сөйлеу» термині әр түрлі мағынада 

қолданылады. 

Біріншіден: сөйлеушінің іс-әрекеті ретінде. Екіншіден: өнім ретінде, 

мәлімдеме. Үшіншіден: сөйлеуді дамыту бойынша [5] 

Байланыстырып сөйлеу тілі – өз алдына жалпы сөйлеу тілінің күрделі 

түрі болып табылады. Байланыстырып сөйлеу – тек қана сөйлемдердің тізбегі 

емес, ол сөйлемдердің бір – бірімен тиянақты, белгілі бір ретпен, 

кезектілікпен, мазмұны жинақы құрастырылған сөйлемдердің жүйесі. Бірақ, 

өз ана тілін білген адам, тек сөйлеп қана қоймайды, ол өз ойын 

байланыстырып сөйлеу тілі арқылы жеткізе біледі. 

Балалардың сөйлеу тілін қалыптастыру үшін, ересек адамдармен 

эмоционалды қарым-қатынас жасауға, заттық және әр түрлі ойын 

әрекеттерінде, ойлау әрекетінің көрнекі-заттық түріне, естуіне, көруіне, иіс 

сезуіне, қоршаған ортаны бағдарлауына үлкен назар аудару қажет. Осымен 

бірге ересек адамның сөйлеу тілі баланың фонематикалық есту қабілетінің,  

белсенді сөз қорының, сөздің мағынасын түсінуінің дамуына өз үлесін 

қосады. 

Сөздік қор мен грамматикалық қатардың дамуы қайталау арқылы 

меңгеріледі. Баланың грамматикалық қатардағы тілді меңгеру процесі 

күрделі және көпқырлы екенін сипаттай келе А.И. Гвоздев ең алдымен 

баланың нақты және оңай категорияны тез меңгеретіндігін жазды. 

Басты назарды баланың сөйлеу тілінің негізгі түрі – қарым-қатынас 

түріне аудару керек. Себебі, ол баланың байланыстырып сөйлеу тілінің 

қалыптасуының бірден-бір тәсілі. 

Балалар заттың атын атап айта білуімен қатар, оны сипаттай білулері 

қажет. Т.А.Фотекованың айтуынша, байланыстырып сөйлеу тілінің 

қалыптасуында, сөйлеу тілі мен ақыл ойдың дамуын анық көрсететін тығыз 

байланыс болады. Әрбір жеке адамның сөйлеу тілі, ойлау әрекетінің 

ерекшелігіне, темпераментіне, жан-жақтылығы мен басқа да психикалық 

даму жақтарына байланысты ерекшеленеді. Сөйлеу әрекетін әр түрлі 

танымдық әркеттерімен, әсіресе ойлауымен байланысты қарастыру жөн. 

Сондықтан да сөйлеу тілі ойлаудың негізгі құралы болып табылады. 

Ойды байланыстырып сөйлеу арқылы жеткізе білудің бір түрі, үнсіз 

іштен сөйлеу болып табылады. Ол да байланыстырып сөйлеу тілінің бір 

түріне жатады. Бұл механизм психологияда – іштен сөйлеу деп аталады. Осы 

әрекетті жүзеге асырып барып, дұрыстылығына көз жеткізгеннен кейін ғана, 

өз ойын ауызша байланыстырып сөйлеу тілі арқылы жеткізуге болады. 

Л.С.Выготский диалогтың, сөйлеудің, әңгімелесудің жаңа түрткісінің 

әрбір сәті ауызекі сөйлеуді құрады деп жазды. Әңгімелесуді ұйымдастыру 

кезінде баланың сөйлемдерді толық айтуына, сондай-ақ сөйлеу байланысын 
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оқуға даярлаудың жолының бірі диалогқа талаптану керек. Ауызша сөйлеу 

тілінің байланыстылығы лексикалық, грамматикалық, интонациялық 

әдістерді дұрыс қолдану арқылы жүзеге асады. Оларға есімдік, есімдікпен 

үстеу тіркесі, шылау, көмекші сөздер, етістіктің шырайлары, кірме сөздер, 

толық емес сөйлемдер, лексикалық бірлікті жеке-жеке қайталау, фразалы 

синонимдер, әртүрлі интонациялар жатады. Грамматикалық сабақтарда 

байланыстырып сөйлеу тілін дамытудың негізгі ағымына мәтіннің 

грамматикалық, синтаксистік және орфографиялық талдаулары жатады. 

Байланыстырып сөйлеу тілін дамытуға бағытталған жұмыс түрлері 

балабақшаларда тіл дамыту сабақтарында диалогты ұйымдастырудан 

басталады [6]. 

5 жаста балалар тек қана тыңдаған шығарманың мазмұнын түсініп 

қоймай, ондағы кейіпкерлердің ерекшеліктерін жағымды, жағымсыз 

әрекеттерін талдауға, шығарма тіліндегі бейнелі сөздерді меңгеруге 

жаттығады. Бұл жастағы балалар өзі қайталап жүрген шығарманы суреттеп 

байланыстырып сөйлеуге, картинаның мазмұнын айтуға дағдыланады. 

Ал 6 жасқа келгенде өзі тыңдаған ертегі немесе қызықты әңгімелердің 

оқиғаларын өз қиялымен одан әрі дамытып айтуға жаттықтырады. Мектеп 

жасына дейінгі балаларды байланыстырып сөйлеуге үйретудің екі түрі бар: 

1. Екі немесе одан да көп адамдардың арасындағы әңгімелесуді-диалог 

деп атайды. Мұндай әңгімелесудің мақсаты бір нәрсе жайында сұрап, соған  

жауап алу. Байланыстырып сөйлеудің бұл түрін үйретуде алдын ала 

әзірленген әңгімелесу әдісі қолданады. Алдын ала әзірленген әңгімелесудің 

міндеті балаларды өз ойын жеткізе білуге тәрбиелеу және әңгіме айтушыны 

тыңдай білуге үйрету. Алдын ала әзірленген әңгімелесу бірнеше күн 

бұрынғы дайындық арқылы іске асырылады. Яғни тәрбиеші топтағы 

балаларға әңгімеге тақырып боларлық нәрсе жайында қысқаша түсінік беріп 

таныстырады. Тәрбиешінің мұндай әңгімесі кіріспеден, әңгіме тақырыбын 

одан әрі дамытудан және әңгімелердің аяқталуынан, қорытындыдан тұрады. 

Мұндағы кіріспе сөздердің мақсаты әңгіме болып отырған тақырыпқа 

балалардың назарын аудару. Ал әңгіме тақырыптың өрістеуі белгілі бір 

мақсатқа негізделіп, сол оқиғаны немесе нәрсені балаларға толық 

таныстыруды көздейді. Әңгімені жұмбақ айту, өлеңдер оқу немесе 

картиналар көрсету арқылы жүзеге асыруға болады. 

Байланыстырып сөйлеудің екінші түрі монологты, яғни бір адамдардың 

байланыстыра сөйлеген сөзі. Байланыстырып сөйлеудің бұл түріне үйрету екі 

жастан басталады. Зерттеулердің көрсетуінше бес жасқа келгенде бала 

көргенін, байқағанын, тыңдағанын өз сөзімен айтып бере алады. Монологты 

сөзге үйретуде қолданылатын негізгі әдістер қайталап айту және ойдан 

шығарып айту. Қайталап айту кезінде бала тәрбиеші түсіндірген әңгіме, 

ертегі, тақпақтардың мазмұнын өзінің ұғынуы бойынша баяндайды [7]. 

Ал ойдан шығарып айтқанда бала тәрбиеші оқып берген ертегілердің оқи 

ғасын өз қиялымен одан әрі жалғастырады және балабақшаға дейін өзі кездес  

тірген оқиғалар жайында ойдан құрап жеткізеді. 

Mектепке дейінгі жастағы баланың ең басты іс-әрекетінің ойын 
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болғандықтан, ойын арқылы баланы оқыту қажет. Сол себепті логопедиялық 

сабақтарда дидактикалық, рөлдік ойындар өте қажет. Олардың мақсаты – 

ережені сақтап білуді, сөйлеу тілін, ойлау қабілетін, кеңістіктік және 

уақыттық ұғымдарды, қабылдауды, есте сақтау қабілетін дамыту. 

Ойын түрі сабақты қызықты етіп, жалпы логопедиялық сабақтың 

тиімділігін біршама жоғарылатады [8]. 

Қорытындылай келе, байланыстырып сөйлеуге үйретуде сөздік- 

тапсырмалар орындату, белгілі тақырып бойынша әңгіме құрастыру, өз 

қиялынан әңгіме, ертегі құрау, сурет бойынша әңгіме құрастыру керек. 

Баланың сөйлеу тілін жетілдіруде ойын-жаттығулар мен дидактикалық 

материалдар, сюжетті рольдік ойындардың маңызы зор.Жалпы сөйлеу тілі 

бұзылған балалардың ауызша сөйлеу тілін дамыту кезінде лексикалық, 

грамматикалық жағын дамытуға арналған арнайы ұйымдастырылған жұмыс 

жүргізілуі тиіс. Себебі, сөздік қоры мен сөйлеу тілінің грамматикалық 

жағының жеткіліксіз дамуы, ауызша байланыстырып сөйлеу тілінің 

қалыптасуы бір-бірімен өте тығыз байланыста жүзеге әсер етеді. 
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Соңғы кезде білім беру жүйесінде оқытуды ізгілікке бейімдеу және 

ізгілендіру басымды бағытқа ие. Бұл істі жүзеге асыру жолдарының бірі оны 

тиімді пайдалану болып табылады. Оқыту сапасын бір мезгілде ескере 

алатын қоғамдық өмірдің жаңа бағытқа ауысу жағдайында «қарым- 

қатынастың жаңа стилі» деп аталатын модельдеу процесіне деген қажеттілік 

ескеріледі: біріншіден, жоғары нәтижеге қол жеткізу, екіншіден, ізгілікке 

бейімдеу және ізгілендіру принциптерін жүзеге асыру. 

Білім  беруді ізгілікке бейімдеу, яғни білімді ізгілендіруді, яғни 

педагогикалық процесті ұйымдастыруды, атап айтқанда білім жеке мағынаға 

ие болатын және оқушының өзі оны жоғалтпайтын, керісінше оқыту немесе 

тәрбиелеу процесінде өзіндік тұлғалықты және өзін-өзі тануды нақтылай 

алатындығын ескеріңіз,-деген екен атақты американдық ғалым, гуманистік 

психологияның негізін қалаушы Абрахам Маслоу. Дәстүрлі оқыту жүйесінде 

көбінесе материалдың мазмұны оқушының  жеке  басына қатысты 

қарастырылады, ал бұл өз кезегінде білімнің тек ресми игерілуіне соқтырады. 

Білім берудегі ізгілікке икемдеу жолдарының бірі болып, біздер үшін 

білім берудегі диалогтық тәсілде ғана көрінетін сықылды. Мәселен, соңғы 

онжылдықтарда диалогты түсіну басым болуда, олар өз әріптестерінің өзара 

байланыс нысанын және олардың қарым-қатынас түрін ажыратуға тырысады. 

Сондықтан да, психологиялық туындылардың яғни өзара әрекеттесулердің 

монологиялық және диалогтық стратегиясын ажырата аласыз. 

Білім беруді ізгілендіру кезінде диалогтық стратегия басым орынға ие 

болады. Дегенмен, бұл монологиялық жағының рөлін төмендетпейді немесе 

ықпалын әлсіретпейді. Диалогизм монологизмді өз құрамында қамтиды деп 

айтуға болады, оның мәні білім алушыларға нақты білім жүйесін, іс-қимыл 

тәсілдерін беруде айқын көрінеді. Алайда, монологиялық компоненттерді 

түсіну, талқылау, бағалау, олармен рефлекстік, диалогтық стратегияның 

басымдылығы бірінші орынға шығады. 

Ғасырлар тоғысындағы қазіргі ой, іс-әрекет, өмір сүру тақырыбының 

өзектілігі туралы диалог, сан ғасырлар бойы жалғасып келе жатырған 

теориялық тұрғыдағы дау-шарларда да, кез-келген іс-әрекетте де, оның 

ішінде оқу саласындағы серіктестер де «басқаша ойлаушы» ретінде әрекет 

етуді талап етеді, сондай-ақ, толық қарсыластар ретінде бұл мәселеге 

басқаша қарағанмен өз кезегінде олар бірін бірі толықтырып отырады, соның 

нәтижесінде бір-біріне аса құнды және қажет. 

Бұл туралы Анна Нелли Перре-Клермон және Жан Пиагет сияқты 
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әлеуметтік психологтардың зерттеулері дәлел [1]. 

Бұл зерттеушілердің пікірінше мәселені шешу жолында әртүрлі 

көзқарастармен жеке тұлғалардың қақтығысы негізінде және сондай-ақ өзара 

әрекеттесу түрінде интеллектуалды даму қамтамасыз етіледі. 

Сонымен   қатар,    әр    түрлі    тәсілдерді    салыстыру    нәтижесінде 

«әлеуметтік-танымдық» қақтығыс туындайды, оны шешу қажеттілігі және 

бірыңғай шешімді бірлесіп іздеу, өз кезегінде әртүрлі көзқарастарды 

үйлестіруге мүмкіндік береді және ақыл-ойдың дамуына әкеледі. Мұндай 

тәсіл, біздің ойымызша, интерактивті технологияларда жүзеге асырады. 

Бұл зерттеу тәсілі осы құбылыстың инновациялығын негіздемейді, 

себебі сипатталған технологияның нақты практикада қолданылуда. Бірақ біз 

оның мүмкіндіктерін барынша іске асыруға баса назар аудара отырып, оқу 

процесін ұйымдастыруда осы тәсілді қолданудың маңыздылығын атап 

өтеміз. 

Егер біз интерактивті оқытуға тереңірек жүгінетін болсақ, онда бұл 

эмпирикалық, оқушылардың өмірлік тәжірибелерін көмекші материал, 

иллюстрациялық қосымша ретінде қосу туралы ғана емес. Білім алушының 

тәжірибесі оқу танымының орталық көзі болып табылады. Дәстүрлі оқытуда 

оқытушы интерактивті түрде барлық оқу ақпаратын беретін «сүзгі» рөлін 

атқарады – ол ақпарат көздерінің бірі болып табылатын көмекші рөлін 

атқарады. Сондай – ақ, интерактивті оқытуда оқытушымен өзара әрекеттесу 

де өзгереді: оның белсенділігі білім алушылардың белсенділігіне жол ашады,  

оның міндеті-олардың бастамасы үшін ілім құру. Мұндай оқытуда білім 

алушылар пассивті «білім алушылар» емес, толыққанды қатысушылар болып 

табылады, олардың тәжірибесі дайын білім бермейтін, бірақ өзін-өзі іздеуге 

итермелейтін жүргізушінің тәжірибесінен кем емес. 

Алынған мәліметтерге сүйене отырып, интерактивті оқыту 

тұжырымдамасына екі зерттеу тәсілін синтездей отырып, егер студент, 

біріншіден, оқу ортасымен, екіншіден, танымдық процеске қатысушылармен 

өзара әрекеттессе, оқытудың интерактивті екенін атап өтуге болады, ал 

оқытушының негізгі функциясы-бұл өзара әрекеттесуді ұйымдастыру. 

Сонымен, интерактивті оқытуды ұйымдастыру, біздің ойымызша, 

жұмыстың диалогтық немесе топтық нысандарын ғана емес, сонымен бірге 

жеке тұлғаны да қолдана алады, өйткені өзара әрекеттесу компоненттерінің 

бірі сақталады – бұл коммуникативтік компоненттен басым болатын оқу 

ақпаратымен өзара әрекеттесу, яғни оның әлеуеті таусылмайтын көз болып 

табылады [2]. 

Ең алдымен, біз осы Тұжырымдаманың жалпы түсіндірмесіне 

жүгінеміз. «Технология» сөзінің өзі грекше – бұл өнер, шеберлік және логос 

– ғылым, заң. Сөзбе-сөз аударма мыналарды береді: технология-шеберлік 

туралы ғылым. Бұл тұжырымдаманы пайдалану өндірістік процесті 

ұйымдастыруда табиғи болып саналады. Технология мынадай белгілермен 

сипатталатын жұмысты ұйымдастыруды білдіреді: а) процесті операциялар 

тізбегіне, яғни кезеңдерге бөлу; б) жұмыс режимі – түпкілікті мақсатқа 

жалпы қол жеткізудегі мерзімдер мен нақты шешімдер; в) операцияларды 
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орындаудың бір мағыналы болуы. 

Бұл белгілер технологияны ұқсас мәселелерді шешу үшін бірнеше рет 

қолдануға мүмкіндік беретін қызметті алгоритмдеу процесі ретінде 

қарастыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, «Педагогикалық технология» 

ұғымын анықтауға әртүрлі тәсілдер бар. Бастапқыда педагогикалық 

технология оқу процесінде техникалық құралдарды, соның ішінде 

бағдарламалауды қолдануды білдірді. Тағы бір аспект технологияны кәсіби 

шеберлік, оны меңгеру деңгейі ретінде түсінумен байланысты. Дегенмен, 

педагогикалық технологияны қарастырудың үшінші аспектісі оқу процесіне, 

оның жеке компоненттеріне тікелей байланысты [3]. 

Педагогикалық технология мәселесі бойынша жұмыстарды талдау 

оның бірқатар маңызды белгілерін анықтауға мүмкіндік берді: 

диагностикалық мақсаттылық, тиімділік, алгоритмдік, дизайн, тұтастық, 

басқару, түзету, визуализация. Диагностикалық мақсаттардың қалыптасуы 

мен тиімділігі педагогикалық технологияның белгілері ретінде мақсаттарға 

қол жеткізуге және оқу процесінің тиімділігіне кепілдік береді. Үнемділік 

оқу уақытының резервін, оқытушының жұмысын оңтайландыруды және 

қысқа мерзімде жоспарланған оқу нәтижелеріне қол жеткізуді қамтамасыз 

ететін сапаны білдіреді. 

Алынған мәліметтерге сүйене отырып, педагогикалық технология 

ұғымын анықтауға қатысты көзқарастардағы мағынаның салыстырмалы 

бірлігін атап өтуге болады [4]. 

Осылайша, келесі қорытынды жасауға болады: педагогикалық 

технология – процессуалдық категория; педагогикалық технологияны жүйені 

өзгерту, оны басқа күйге ауыстыру әдістері мен құралдарының жиынтығы 

ретінде ұсынуға болады; педагогикалық технология мақсаттарға қол 

жеткізуге кепілдік беретін оқу процесін құруға және жүзеге асыруға 

бағытталған. 

Айтылғанның бәрі «интерактивті технологиялар» ұғымының 

анықтамасына жақындау түсінік береді. «Интерактивті оқыту» ұғымы үшін 

кілт-біреумен немесе бір нәрсемен өзара әрекеттесу, «технология» ұғымы 

үшін-жоспарланған мақсаттарға қол жеткізу және оны көбейту. 

Сонымен бірге, педагогикалық технологияда, жалпы тұжырымдамада, 

мазмұндық компонент нашар ұсынылғандығы атап өтілді. Содан кейін, 

ұйымдастырушылық формалар мен басым әдіске сәйкес, интерактивті 

технологияларды бөліп көрсетуге болады, олардың көмегімен оқу процесі 

репродуктивтілік қасиеті бар мақсаттарға жеткілікті жоғары кепілдікпен 

жүзеге асырылады, ал ұйымдастырушылық компоненттер-өзара әрекеттесуге 

негізделген оқыту формалары. 

Қазіргі кезде оқытудың мұндай формалары білім алушылардың қарым- 

қатынас дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді; білім алушылардың оқу іс- 

әрекетінде белсенді, субьектілік ұстанымын қалыптастыруға ықпал етеді 

және сыни ойлауға үйрету. Бұл интерактивті технологияларды тәжірибеде 

қолдану қазіргі білім беруді дамытудың негізгі тенденцияларында білім беру 

процесін оңтайландыруға мүмкіндік береді деп сендіреді. Компьютерлік 
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лицейде, ауылдық лицейде, шағын жинақталған мектептерде тәжірибелік- 

эксперименттік жұмыс барысында біз интерактивті технологиялар 

элементтерін сынақтан өткіземіз: өнертапқыштық (зияткерлік) міндеттерді 

шешу теориясы (ӨМШТ), брейнсторминг, жобалар әдісі және т. Б. 

Біздің ойымызша, қазіргі заманғы білім алушының тұлғасын 

қалыптастыру мен дамытуда интерактивті технологиялардың қолда бар 

әлеуетін іске асыруға мүмкіндік беретін теориялық зерттеулер мен 

әдістемелік әзірлемелерді жалғастыру қажет [5]. 
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ЖОБАНЫҢ ОРЫНДАЛУ ДӘРЕЖЕСІ 

Имжарова Зауреш Убайдулловна 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, 

Ақтөбе қаласы, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент 

Ильясова Сауле Уралбаевна 

Жобалар әдісі – оқушылардың білімдері мен дағдыларын үнемі 

күрделендіріп отыратын практикалық тапсырмаларды, яғни жобаларды 

жоспарлау мен орындау процесінде қалыптастыратын оқыту жүйесі. [3, 

198б.] 

Ұзақмерзімді жоба әрекеті орта және жоғары буын оқушылары үшін 

міндетті болып саналады, ал бастауыш сынып оқушыларының ОӘЖ жоба 

әрекетінің элементтері ғана қолданылады. Жоба әрекеті дегеніміз қоғамға  

қызмет етуге бағытталған әрі зерттеу, әрі шығармашылық әрекеттің 

тәжірибеде жүзеге асырылуы болып табылады. Жоба жұмысы бүкіл оқу 

жылы бойына жүргізіледі. 

Жобалау әдісін қолданудағы негізгі мақсат – оқушылардың 

қызығушылық ынтасын дамыту, өз бетімен жұмыстарын жүргізу арқылы 

білімдерін жетілдіру, зерттеушілік дағдыларын дамыту, ақпарат жинақтауға, 

байқау, салыстыру, қорытынды жасай алуға үйрету. Мұғалім жоба жұмысын 
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ұйымдастыруда оқушыларға зерттеу объектісі жайлы ақпарат пен білім 

жинақтау дағдыларын дамытумен қатар, іс-әрекет барысында өзін-өзі тануға, 

өмірдің әр саласында табысты қызмет жасау үшін және үздіксіз білімін 

жетілдіруге қажет ізгі қасиеттерін ашып, дамытуға жағдайлар туғызуды 

қамтамасыз ету қажет. 

Жоба жұмыстары оқу әдебиеттерімен жұмыс; кітапханада, 

электрондық базада ақпарат іздеу; мектеп медиатекасында ақпарат іздеу; 

инттернеттен ақпарат қолдану; әртүрлі моделдерді құрастыру; объектілерді 

фотоға түсіру; эксперимент жүргізу; социологиялық сұрау, интервью, 

сауалнама жүргізу; буклет, альбом, газет, коллаж және т.б. құру; әртүрлі 

деңгейдегі жарыстарға қатысу; басқа адамдар мен қоршаған әлемге көмек 

жасау және т.б. арқылы жүзеге асырылады. [1, 59б] 

Жобалау арқылы ұсынылатын тапсырмаларды орындау барысында 

оқушылар шығармашылықпен ойлауға, өз әрекетін өз бетінше жоспарлауға, 

жоба бойынша алдына қойған міндеттерді шешуге, алдын ала болжам жасай 

білуге, нақты айтқанда, жұмыс істеу мәдениетіне үйретеді. 

Жобалау технологиясын қолдануға төмендегідей жетістіктерге жетеді: 

1.Жобалау технологиясы оқушыларды оқу процесінде және тілдік 

қатынасқа белсенді жұмылдыра алуымен ерекшеленеді. 

2. Оқушыны білім алуда, өз ісін ұйымдастыруда жауапкершілікке 

үйретеді. 

3. Жобамен жұмыс істеу барысында оқушының тілдік дайындығы 

қалыптасады. 

4. Жобалау әдісі оқушының белсенді түрде өз бетінше ойлануына, 

жұмыс істеуіне, алған білімін есте сақтауға, тиісті жағдайда қолдана алуына 

көмектеседі. Сонымен қатар оларды жеке тұлға ретінде қалыптастырады. 

5. Жобаны қорғау кезінде оқушы өз әрекетін ұйымдастырып бағалай 

алатын жеке тұлға ретінде ғана емес, білім алуда, шығармашылықпен жұмыс 

істеуде өз бойында кездесетін кемшіліктерді жеңуге де үйренеді. 

6. Оқушы өз бетімен білім алып, алған білімін арнайы рәсімдеу мен 

жобалау арқылы дәлелдей білуге үйренеді. [3, 130б.] 

Жобаның мақсаты: жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде оқушыларды 

ізденуге ұмтылдыру арқылы өздерінің рухани табиғатын ашуға жетелеу. 

Жоба жұмысы 4 кезеңде орындалады. [1, 60б] 

1- кезең бойынша жоба жұмысы. Адам – қоғамның қозғаушы күші. Адамның 

мәселесі шешілсе қоғамның да мәселесі шешілмейді, өйткені екеуі бір- 

бірімен тығыз байланысты. Сондықтан жоба тақырыбына сәйкес қоғамдағы 

қызметіне араласудағы алғашқы қадамы – қоғамдағы маңызды 

проблемаларымен тікелей айналысуы үшін «Мен қандай қоғамда өмір сүргім 

келеді?» деген мәселені «Қоғамға қызмет ету» дегенді қалай түсінесің? 

Қоғамдық пайдалы қызмет дегеніміз не? Қоғамның мүддесін өз мүддеңнен 

жоғары қоя аласың ба? Қоғам мен адамның байланысы қандай? Қоғамды 

көркейту үшін не істеу керек? Неге адамдар өзара көмекке келуге тырысады? 

Қоғамға қызмет ету үшін қандай қабілеттілік қажет? Деген сұрақтарға жауап 

беру арқылы жобаның мақсаты мен міндеттері белгіленеді. 
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2- кезең бойынша жоба жұмысы. Жобаның екінші кезеңін орындау 

барысында оның жалпы көрінісін кеңінен жоспарлап, қолда бар мағлұматтар 

қорын бағалап, орындаушылардың міндеттерін белгілейді. 

Жоба орындауға қажетті, танымдық пайдасы жоғары мағлұматтарды 

іздестіру жолдарына тоқталатын болсақ: кәсіби әрекеті үлгі болатын ата- 

аналармен кездесу ұйымдастыру; қайырымдылық көрсету саласында өзіндік 

үлгісі бар ұйымдармен интернет-сайт арқылы байланыс жасау; жобаға 

байланысты тәжірибелі, білікті мамандармен кездесу; ауыл, қала 

кітапханаларын аралау. Осылайша тыңғылықты, мазмұнды, жүйелі, 

атқарылған жұмыстардың зерттеу нәтижелері тақырыптық альбомға 

жинақталып, сұрыптаудан өткізіледі. 

3- кезең бойынша жоба жұмысы. Жоспарланған барлық әрекеттердің жүзеге 

асыруын, оған өзіндік баға беретін нәтижелерін сараптап өткізетін кезең. 

Жоба тиімді орындау үшін, қайшылық байқалатын кезеңдерін ойластырып, 

оларды жоюдың жолдары мен шешуге бағытталған ұсыныстарды табу үшін: 

- Нақты қандай іс-шаралар орындалады? – Қандай қиыншылықтар мен 

кедергілер кездесті? – Оларды жүзеге асырудың жолы мен әдістері қандай? – 

Жобаның кезекті кезеңін орындауға қандай оңтайлы ұсыныстар қажет? – 

деген сұрақтар қатарына жауап беруге тиісті. Жобаның қызықты және 

тартымды тұстарын сипаттайтын көрме, бейнекөрініс, презентация, 

фотоколлаж дайындап, көпшілікке көрсетеді. 

4- кезең бойынша жоба жұмысы. Жоба орындаудың қортынды кезеңі 

болғандықтан, оның нәтижелері айқындалып көпшілікке жарияланады, оған 

ата-аналар, ұстаздар, басқа сынып оқушылары қатысады. Жобаның нәтижесі 

тіршіліктің қандай көрінісінен байқалады, өзі үшін, достары үшін 

қаншалықты маңызды? Шараны мереке түрінде өткізіп, нәтижелердің 

көрмесін ұйымдастырып, қатысқандарымен сауалнама жүргізіп, пікірлері 

мен ойларын білдіруге мүмкіндік жасайды. 

Жобаны орындау дәрежесін келесі көрсеткіштер: мәселенің 

көкейтестілігі және құндылығы; проблеманың толыққанды шешілуі; 

проблеманышешу жолдарының ерекшелітері; жоба нәтижесінің 

маңыздылығы мен жаңалығы; жобаны орындау барысында қатысушылардың 

даралығы, әрбір топтың, ұжымның үлесі арқылы бағалайды. Сондай-ақ, 

жобаны қорғау кезіндегі баяндаушының сенімділігі, нәтижелердің ғылыми 

танымдылығы да ескеріледі. [2\61б] 

 

Қолданылған әдебиеттер тізімі: 
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баяндамалар жинағы – 2019ж. [1, 59-60б.] 

2. Білімдегі жаңалықтар №1, Л.А.Саинова, магистр, ПҚ БАИ директоры 

2019ж [2, 60-61б.] 

3. Т.М.Жоламанова. Жаңа педагогикалық технологиялар. Қарағанды 2018ж. 
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ТЕМПЕРАМЕНТ ТҰЛҒАНЫҢ ПСИХИКАЛЫҚ ҚАСИЕТІ РЕТІНДЕ 

Исатаева Бакытгуль, Жолдыбаева 

Камила, Обашева Жаннұр, 

Карабалин Дастан 
 

Темперамент қасиеттерін және жеке тұлғаның басқа жеке 

психологиялық ерекшеліктерін ажыратудың маңызды критерийі- 

темперамент қасиеттері мен адамның нейрофизиологиялық параметрлері 

арасындағы тұрақты бір мәнді байланысы. 

Адамның темперамент қасиеттері мен басқа да жеке психологиялық 

қасиеттерін бөлудің тағы бір критерийі - бұл адамның мінез-құлқы мен іс- 

әрекетінің формальды-динамикалық жағына жататындығы. Темперамент 

параметрлері мінез-құлық пен психикалық белсенділіктің жалпы 

динамикасын қамтамасыз етеді: яғни, оның қарқынын, жылдамдығын, 

өзгергіштігін, икемділігін және т. б. Жалпы алғанда, темперамент 

қасиеттерінен басқа, психикалық әрекеттің белсенділігі немесе динамикасы 

субъектінің қажеттіліктеріне, мүдделеріне, мотивтері мен қатынастарына 

байланысты. 

Бұл психикалық әрекеттің жалпы динамикасы екі жақты сипатқа ие 

және екі негізмен анықталады дегенді білдіреді.Мысалы, егер біз мінез - 

құлықтың жылдамдық -қарқындық сипаттамаларын қарастыратын болсақ – 

белсенділік, өзгергіштік, икемділік, реакциялар қарқыны және т.б. кейбір 

жағдайларда темперамент сипаттамалары болуы мүмкін, ал екінші жағынан- 

қызығушылықтың, қажеттіліктің, оң немесе теріс мотивацияның нәтижесі. 

Басқаша айтқанда, барлық психодинамикалық сипаттамалар қос форматқа ие.  

Яғни, энергодинамикалық немесе темперамент (олар адамның табиғи 

алғышарттарымен анықталған кезде) және операциялық-динамикалық (олар 

жеке қасиеттерге және іс-әрекеттің объективті мазмұнына тәуелді болған 

кезде). Сонымен қатар, осы форматтардың арасында өзара қиылысулар және 

әрекеттесу бар.Сондықтан, әр жағдайда олардың себебін егжей-тегжейлі 

анықтау қажет. 

Шынында, бұл темпераментті зерттеудегі басты қиындық. 

Темперамент қасиеттерінің байқалатын көріністері көбінесе жеке- 

динамикалық тұлғалық ерекшеліктердің көріністеріне ұқсас. Дегенмен, 

темперамент қасиеттерінің ерекшелігі - олар әрдайым және барлық жерде 

еріксіз, өздігінен, ешқандай күш-жігерсіз және сананың шоғырлануынсыз 

көрінеді. Бұл қасиеттердің көрінісі қалауларға, ниеттерге, жағдайларға және 

іс-әрекеттің мазмұнына қарамастан жүзеге асырылады. 

Темперамент белгілері мен қасиеттерін сипаттайтын үшінші критерий - 

бұл белгілер мен қасиеттердің тұрақтылығы. Бұл критерий жеке қасиеттер 

мен белсенділік жағдайларына тікелей байланысты. Тұрақтылық дәрежесі 

кез-келген басқа психикалық қасиеттің ажырамас сипаттамалары болып 

табылады, алайда, осы басқа қасиеттерден айырмашылығы, темперамент 

қасиеттерінің тұрақтылығы олардың табиғи, тұқым қуалайтын фактордың 

пайда болуына байланысты. 
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Бұл олардың өмір бойы салыстырмалы тұрақтылығын анықтайды. Бұл 

балалық шақта темперамент қасиеттерін диагностикалаудың сенімділігін, 

сондай-ақ ересек адамда оларды болжауды қамтамасыз етеді. Жеке тұлғаның 

басқа қасиеттерінде тұрақтылық адамның сыртқы объективті жағдайлар мен 

қызмет жағдайларына қатынасының басым түрімен анықталады. Тұлғаның 

онтогенетикалық дамуының белгілі бір кезеңдерінде жеке психикалық 

қасиеттер тұрақтылыққа ие болуы мүмкін. Темпераменттің айырмашылығы,  

темперамент қасиеттері бастапқыда және әрқашан тұрақты болып келеді. 

Бұл жағдай темперамент қасиетінің тұрақтылығы жеке қасиеттер мен 

мінез-құлық қасиеттерінің тұрақтылығынан автономды болатындығын 

көрсетеді. Яғни, адамның өмір сүру процесінде оның өмірлік құндылықтары,  

бағыты, мотивациялық-қажеттілік саласы және басқа да жеке құрылымдары 

өзгерсе де, темперамент қасиеттері өзгеріссіз қалады. Белгілі болғандай, 

темперамент әр түрлі жеке қасиеттермен ерекшеленіп, ал әр түрлі 

темперамент жеке тұлғаның бірдей қасиетімен байланысты болуы мүмкін. 

Сонымен, темперамент қасиеттерін басқа жеке психологиялық 

қасиеттерден ажырататын соңғы критерий - олардың тұқым қуалауы, яғни 

генотиптік жағдай. Көптеген зерттеулерге сәйкес, темпераментдің қасиеттері 

басқа жеке психологиялық құрылымдармен салыстырғанда тұқым 

қуалайтын, генетикалық тұрғыдан анықталған. Зерттеулерден 

монозиготикалық және дизиготикалық егіздердегі темпераменттің негізгі 

құрылымдық компоненттері ретінде белсенділік, эмоционалдылық және 

олардың еріксіз бағытталуындағы айтарлықтай айырмашылықтар белгілі. 

Осы темперамент көрсеткіштері бойынша ұқсастық дәрежесі 

монозиготикалық егіздерде көбірек кездеседі. 

Сонымен қатар, темперамент сипаттамаларының жиынтығына кіретін 

белгілер мен қасиеттерді мазмұнды талдау екі жүйені құрайтын негіздердің 

болуын көрсетеді. Олардың бірі оның сандық сенімділігін өлшеуге 

негізделген темперамент белгілерінің жиынтығын қамтиды. Екіншісінде 

олардың сапалық сенімділігіне негізделген қасиеттер тобы ерекшеленеді. 

Бірінші топқа барлық уақытша (жылдамдық) өзгергіштік, икемділік 

және т. б. белгілері кіруі мүмкін. Екінші топқа экстраверттілік- 

интроверттілік, импульсивтілік-рефлексивтілік, белсенділік-реактивтілік 

және т.б. Темперамент қасиеттерінің соңғы тобы адамның табиғи 

бейімділігін анықтайды. әр түрлі психикалық белсенділік пен 

эмоционалдылық режимдеріне сәйкес энергия сипаттамаларын бөлу және 

таңдау, еріксіз бағдарлау функцияларын орындайды. 

Осылайша, темпераментті интеграцияланған көзқарас тұрғысынан 

қарастыра отырып,оның негізгі үш компонентін есте сақтаған жөн: 

психикалық белсенділік,эмоционалдылық және селективтілік. 

Темпераменттің таңдалған компоненттері бір- бірімен тығыз байланысты 

болып келеді. Бұл іс жүзінде адамның мінез-құлқының оңтайлы деңгейін, 

психикалық белсенділік пен эмоционалдылықтың реттелу сипатын және 

еріксіз таралуын әр түрлі психикалық модальділіктер мен өмір салаларында 

қамтамасыз етеді. 
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Сонымен қатар, темпераменттің әрбір компоненті екі топтық сипаттама 

жиынтығын құрайды. Біріншіден ,белсенділік энергиядинамикалық 

белгілерді қамтиды.Мұның ішіне ұмтылыстардың күші, олардың 

қарқындылығы, сонымен бірге реакциялар мен әрекеттердің күші, мінез- 

құлықтың бір үлгісінен екіншісіне ауысудың жеңілдігі мен жылдамдығы 

кіреді. Екінші жағынан қарастырсақ, бұл компонент психомоторлық,сөйлеу 

әрекеттері, интеллектуалды немесе коммуникативті психикалық қызметтің 

басым түрінің тұрғысынан сипатталады. 

Эмоционалдылық компоненті темперамент қасиеттерінің екі тобын 

қамтиды. Бірінші топқа эмоционалдылықтың энергетикалық-динамикалық 

белгілері кіреді: интенсивтілік (күш, тереңдік, эмоциялар ағымының 

ұзақтығы), өзгергіштік (эмоционалды тәжірибелердің кеңдігі мен 

әртүрлілігі), эмоционалды қозғыштық пен эмоционалды сезімталдық. Екінші 

топқа индивидтің эмоциясының доминантты модальділігі, яғни қуаныш, ашу, 

қорқыныш, қайғы, уайым жатады. 

Селективті компонент, яғни белсенділік пен эмоционалдылықтың 

еріксіз бағыттылығы, жүйе құрушы принцип ретінде әрекет етіп, 

темпераменттің барлық белгілерін біріктіреді. Бұл компонент векторлық 

қасиеттермен көрсетіледі: эмоционалдылық жағынан стенизм-астенизм, 

импульсивтілік-рефлексивтілік; психикалық белсенділік жағынан 

экстроверсия-интроверсия. 

Осылайша, темпераменттің ұсынылған құрылымы өте көлемді және 

темперамент туралы әр түрлі түсініктерде айтылған, белгілі бір дәрежеде 

барлық негізгі белгілер мен сипаттамаларды қамтиды. 
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БІРІНШІ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ МЕКТЕПКЕ БЕЙІМДЕЛУІН 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ 

 

Калаханова С.Б., 

аға оқытушы, магистр, 

М.Өтемісов ат. БҚУ, Орал қ.,  

Хангужина Н.Ж. 

педагог-психолог, 

Бәйтерек ауданының білім беру бөлімі Қадыр Мырза Әлі атындағы жалпы 

білім беретін қазақ орта мектебі, БҚО,  

Қазіргі таңда білім беру жүйесіне жаңа инновациялық 

технологияларды енгізу арқылы оқытуды жетілдіру, оқушының танымдық 

қабілетін дамыту – бүгінгі күнгі күрделі мәселе. Білімді жеке оқушыға 

бағыттау, оқушының өзін-өзі тануы, өзін-өзі тәрбиелеуі, ақыл-ойын 

дамытуы, яғни, жан-жақты дамыған жеке тұлға тәрбиелеу педагогтарға тың 

міндеттерді жүктеп, жаңашыл іс-әрекеттерді талап етеді. Нәтижесінде 

педагогикалық үрдістер өзгеріп, білім берудің тиімді деп танылған жаңа 

технологиялары жасалуда. 

Оқушының шығармашылық ойлауы, танымдық белсенділігінің артуы, 

оқушылардың оқу іс әрекеті–барлық мұғалімдер қауымын толғандырып 

жүрген мәселелердің бірі. Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында 

Қазақстанда білім берудің өзіндік ұлттық үлесі қалыптасуда. Бұл білім беру 

бағдарламаларының өзгеруіне ықпал етеді. Білім берудегі ескі мазмұн 

жаңарып, ол баланың өзін-өзі дамытуға ұмтылатын дамушы тұлға ретінде 

қалыптасуына бағытталған. 

Бірінші сынып оқушыларының мектепке бейімделу мәселесі 

маңыздылығын жоймайды. Себебі, баланың білім беру ұйымына сәтті 

бейімделуі, алғашқы оқу айларының жағымды ахуалда өтуі оның оқуға, 

ұстаздары мен құрдастарына деген қарым-қатынасына ғана емес, одан әрі 

қарай психикалық, жеке тұлғалық және әлеуметтік тұрғыдан дамуына 

тікелей байланысты. Бейімделу кезеңі сәтсіз болған жағдайда оқушы оқу 

бағдарламасын игеруде қиындықтарға тап болып, сабақ үлгерімі төмендейді, 

мінез-құлқы бұзылып, ұстаздары және сыныптастарымен жиі кикілжіңге 

барады, үрейлену деңгейі жоғарылайды. 

Бейімделу дегеніміз – жеке тұлғаның жаңа қарым-қатынастар мен жаңа 

байланыстарға қосылу, әлеуметтену жүйесі [1]. Бірінші сыныпқа келген 

мектеп оқушысының жаңа өмір сүру жағдайына еніп, бөтен адамдармен 

қарым-қатынас орнатуға міндетті болады. Мектеп табалдырығын алғаш рет 

аттап, білім әлеміне қадам басқан кішкентай бүлдіршіннің жаңа өмірге 

бейімделуі маңызды кезең. Оқу іс-әрекетіне бейімделу талаптарының 

жоғарылауын бірқатар ғалымдар зерттеген болатын (А.Н.Леонова, 

Ю.А.Александровский, Р.М.Баевский, М.Марютина, М.С.Егорова, 

В.И.Медведев, А.В.Семенович, В.В.Суворова және т.б.) [2]. Сондай-ақ, оқу 

іс-әрекетін ұйымдастыру мәселесі және оқушылардың оған бейімделуін 

Қазақстандық ғалымдардың бір қатар зерттеулерінде, мәселен 
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Ж.Т.Дәулетбекова, Б.Тұрғынбаева, оқушылардың танымдық іс - әрекетін, оқу 

кезіндегі белсенділігін әр түрлі қырынан қарастырған. 

Балалардың бейімделу кезеңі екі аптадан жарты жылға дейінгі уақытқа 

созылуы мүмкін. Бейімделу кезеңінің ұзақтығы баланың жеке тұлғалық 

ерекшеліктеріне, мектепке дайындық деңгейіне, әлеуметтік дағдыларының 

даму деңгейіне байланысты болады. Бейімделу аса динамикалы үрдіс болып 

табылады. Оның жетістігі көбінде обьективті, субьективті оқиғаларға, 

әлеуметтік тәжірибеге, өмірлік бағдарға және т.б. байланысты. 

Кіші мектеп жасы бала үшін  білім алуға, жетістікке жетуге алғашқы 

саты болып табылады. Сондықтан, психологтар осы кезеңге ерекше мән беру 

керек деп есептейді. 6-7 жаста бала даму дағдарысынан өтеді. Жаңа 

әлеуметтік  жағдай баланы қатаң   қалыптасқан қарым-қатынас әлеміне 

әкеледі, одан өз іс-әрекетіне жауапкершілік алуды, ақыл-ойын дамытуды, оқу 

іс-әрекетін орындауға байланысты дағдылардың қалыптасуын талап етеді. 

Сөйтіп, мектепке жаңадан келген әрбір балада психикалық қысым пайда 

болады. Бұл қысым баланың денсаулығынан, мінез-құлқынан көрініс табады. 

Бірінші сынып оқушылары арасында жиі кездесетін мәселе – олардың 

әртүрлі жаста болуы (6-7 жас) және олардың мектепке дайындық деңгейінің 

 әртүрлілігі. Мектепке жақсы дайындықпен келген балалар да стресске бой 

алдырып, кедергілерге кездесуі мүмкін. Ал мектепке дайындығы нашар 

балалар абдырап, үрейленуі немесе оқуға зауқы соқпай қалады. Сондықтан, 

оқушының мектепке бейімделу кезеңінде қолдау көрсету, көмектесу - 

бастауыш сынып оқушысымен жұмыстанатын психолог маманының ең 

маңызды жұмысы болып табылады. 

Оқушының оқу іс-әрекетін жақсы игеру қабілеті мектепке дейінгі 

жаста ойын іс-әрекетін меңгеруіне байланысты қалыптасады. Мысалы, 

сюжеттік ойындар барысында баланың дүниетанымы кеңейіп, қиялы 

дамиды; ол өз іс-әрекетін басқарып, ережелерді қабылдап үйренеді; 

танымдық үрдістері дамиды. Содан мектепке оқуға келгенде мұғалімнің 

ықпалымен теориялық білім алуға дайын болады, жаңа ақпараттарды жақсы 

қабылдап, сабақ оқуға ынтасы жақсарады. 

Оқыту процесі барысында негізінен баланың интеллектуалды, 

психологиялық ресурстары пайдаланылады, ал оларды дамытуға аз көңіл 

бөлінеді. Демек, сабақтар білім беру мен дамыту міндеттерін орындау 

қиындық туғызады. Сондықтан, кіші мектеп оқушысына сыныпта жұмыс 

істеу, оқу тапсырмаларын қабылдау, өз бетімен жұмыстану дағдыларын 

игеруге көмектесетін, дүниетанымын кеңейтіп, танымдық үрдістерін 

дамытушы қосымша сабақтар қажеттілігі туындайды. 

Бірінші сынып оқушыларына мектепке бейімделу кезеңінде кешенді 

психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету үшін бейімделу кезеңін 

жүйелі бақылау, терең және жан-жақты психологиялық зерттеу, қажет болған 

жағдайда түзету мен алдын-алу жұмыстарын жүргізу қажет. 

Психологиялық–педагогикалық қолдау көрсету білім беру үрдісі 

жағдайында оқушыға жасалатын қолдау (көмек) түрі болып саналады. 

Мектеп өмірінің алғашқы сатысында оқушыны толыққанды дамыту бірін- 
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бірі толықтырып, келісілетін екі факторға байланысты: бейімделу кезеңінде 

көрініс табатын оқушының жас ерекшелік дамуына сай мүмкіндіктерін 

жүзеге асыру; бейімделу кезеңінде көрініс табатын әлеуметтік- 

педагогикалық ортаның мүмкіндіктерін жүзеге асыру. Мектеп психологы сол 

үшін бірінші сыныпқа келген оқушылардың бейімделу кезіндегі 

қиындықтардың алдын алу бағытында жұмыстанады. 

Балалардың мектепке бейімделу кезеңінде қолдау көрсету, соның 

ішінде мінез-құлқын реттеуді дамыту, үрейленудің алдын-алу және азайту, 

ұстаздарға бірінші сынып оқушысының танымдық мүмкіндіктері мен қарым- 

қатынас қабілетін дамытуға ықпал ететін жағдай тудыруға көмектесу 

мақсатында БҚО, Бәйтерек ауданы, Трекин ауылы Қадыр Мырза Әлі 

атындағы жалпы білім беретін қазақ орта мектебінде тәжірибелік жұмыстар 

жүргізілді. Оқушылардың мектепке бейімделуін психологиялық- 

педагогкалық қолдау бағдарламасы құрылып, жоспарланған жұмыстары 

келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылды: психологиялық-педагогикалық 

диагностика; педагогтарға және ата-аналарға кеңес беру жұмысы; алдын-алу 

жұмыстары; түзету-дамыту жұмыстары; талдау жұмыстары. 

Психологиялық-педагогикалық диагностика бақылау, әңгімелесу, 

сауалнама, тестілеу арқылы жүргізілді. Зерттеу нәтижесінде бірінші сынып 

оқушылары арасында мектепке бейімделуі қиын оқушылар анықталды. 

Мектепке бейімделу үрдісінің қиындығы баланың тез ашулануы, агрессивті 

болуы немесе керісінше тұйықталуы, үрейленуі, қорқуы сияқты мінез- 

құлқының жағымсыз өзгеру көрсеткіштерінен байқауға мүмкін болды. 

Балалардың мектепке жағымды бейімделуінің негізгі көрсеткіштері ретінде 

балалардың физикалық, психикалық және әлеуметтік денсаулығының 

көрсеткіштері; мұғаліммен және құрдастарымен тиімді қарым-қатынас 

деңгейі; оқушылардың жағымды мінез-құлық көріністері; игерілген оқу іс- 

әрекетінің дағдылары алынды. 

1-сынып оқушыларының ата-аналармен ағартушылық және кеңес беру 

жұмыстары қатарында «Мектепке алғашқы қадам. 1-сынып оқушыларына 

ата-аналар тарапынан психологиялық қолдау», «Оқушылардың мектепке 

алғашқы бейімделу кезеңінің қорытындысы» тақырыптарында жалпы ата- 

аналар жиналысы, «Зейінді дамыту мәселелері», «Ойлау амалдарын дамыту 

әдістері», «Оқушының оқуға ынтасын қалай арттыруға болады?», «Үрейлену 

мен агрессия мәселелері» тақырыптары бойынша жалпы және жеке кеңес 

беру жұмыстары жүргізілді. Түзету-дамыту жұмыстары арасында әсіресе 

ойын терапиясы, арттерапия, тренинг, психогимнастика балаларға ұнады, 

кері байланыс алуға мүмкіндік берді. Жүйелі жүргізілген психологиялық- 

педагогикалық қолдау жұмысы табысты өтті. Тәжірибелік жұмыс 

нәтижесінде оқушылардың танымдық үрдістері мен оқуға ынтасы дамыды, 

ойынға, тапсырмаға зейін қоя білуді, өз іс-әрекетін басқаруды және 

жоспарлауды, мінез-құлқын реттеуді және ережеге бағынуды үйренді. 

Бірінші сынып оқушылармен жұмыс жасайтын педагогтарға және 

психологтарға келесі қағидаларды ескеру қажеттілігін ұсынылады: 

- әр оқушыны жеке тұрғыдан алып қарау, бақылау; 
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- оқушыға сенім арту, жекелей тұрғымен қызығушылықтарын ескеру; 

- оқуға деген қызығушылықтарын арттыру әдістерін қолдану; 

- оқушылардың танымдық үрдістерін дамытып, деңгейін жоғарылатуға 

байланысты ата-аналармен біріккен жұмыстарды ұйымдастыру; 

- мұғалім өзін-өзі дамытып, ұстамдылық үлгісін көрсету; 

- ақыл-ой қызметіне тиімді әсер ететін тапсырмаларды қолдану; 

- мектеп психологтары психологиялық-педагогикалық қолдау жұмысын 

жүргізу. 

Бейімделу кезеңінің өзіндік кедергілері баланың оқушы тұлғасына тән 

қасиеттерді игеруіне ықпал етеді. Бала үшін жаңа ортада жаңа қарым- 

қатынастар құрып, жаңа ақпараттарды игеруге ыңғайлы жағдай жасау 

маңызды міндет. Осы міндеттерді педагог, ата-ана және психолог бірігіп 

атқарған жағдайда балалардың бейімделу үрдісі сәтті болмақ. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
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ТАРИХ ПӘНДЕРІ САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ 

БЕЛСЕНДІЛІКТЕРІН АРТТЫРУ, ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 

ІЗДЕНІСТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ 

Калмурзина Бақыт 

Тарих пәні мұғалімі 

Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы Боранқұл селосы 

«Опорный орта мектебі»КММ 
 

Егеменді еліміздің өсіп келе жатқан ұрпағын ойлы да іскер,өзіне-өзі 

сенімді,интекктуалдық деңгейі биік азамат етіп тәрбиелеуде мектептің алтын  

орны ерекше.Біздің міндетіміз-жеке тұлғаны дамытып,білімге деген сенімін 

нығайту,оқуға қызығушылығын оятып,ынтаасын арттыру.Қазіргі заманғы 

ғылыми-техникалық үрдістің қарқыны білім беру жүйесінің алдына үлкен 

мақсаттар мен жаңа міндеттер жүктейді. 

Жас ұрпақты жан-жақты жетілген,ақыл-парасатты,ой-өрісі 

биік,бәсекеге қабілетті азамат етіп тәрбиелеу-қоғамымыздың ең өзекті 

мәселесі.Бұл әр мұғалімнің шығармашылық ізденіспен жаңаша істеуін қажет 

етеді.тарих сабағында оқушыларының танымдық қызығушылығының 

дамытудың негізгі факторы олардың білімі мен дағдыларының дәрежесі 

ғаана емес,сонымен бірге,баланың маңызды психикалық қызметтерін,ақыл- 

ой жұмысының тәсілдерін қалыптастыруға мүмкіндік беретін оқу процесін 

жолға қою керектігі саналады.Оқушының шығармаашылық қабілеті де оның 

ойлау мен практикалық әрекеттері арқылы ғана дамиды. 

Ойлауға үйренетін сабақтарды дамыта оқыту сабақтары деп білеміз. 

«Дамыта оқыту деп-оқыту мақсаты,міндетітері,әдіс-тәсілдері баланың даму 

заңдылықтарына сәйкестендірілген оқытуды» атайды.Оқыту арқылы 

баланың психикасында жаңа құрылымдар пайда болуы,яғни жаңа сапалық 

өзгерістер болуы тиісдеп есептейді.Сондықтанда жаңа сапаға 

ие,шығармашыл,қабілетті адамдар тәрбиелеу үшін дамыта оқыту жүйесін ең 

негізгі басшылыққа алар нысана деп білеміз. 

Оқыту барысында баланың ақыл-ойын,қиялын т.б.танымдық үрдістерін 

дамытыпи қоймай,баланы әртүрлі әрекеттің субъектісі болып қалыптасуын 

қамтамасыз етуді алдыңғы қатарға шығарды.Дамыта оқытуды 

ұйымдастыру,балаға ақыл-ой әрекетін меңгеруге жағдай жасау деп 

қарастыру керек.Дамыта оқыту үрдісінде оқушы оқу әрекетімен 

шұғылданып,теориялық ойлауға икемделеді,білімді өзі меңгеруге мүмкіндік 

алады.Дамыта оқыту сабақтағы ерекше ахуал,мұғалім мен оқушы арасында  

ерекше қарым- қатынас.Мұғалім бұл жағдайда танымдық іс-әрекетті 

ұйымдастырып,оқушының шығармашылығын арттырады. 
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Дамыта оқытуда баланың ізденушілік-зерттеушілік әрекетін 

ұйымдастыру басты назарда ұсталады.Осыған байланысты 

Д.Б.Эльконин,В.В.Давыдовтардың жасаған жүйесі үш негізгі құраушыдан 

тұрады. 

1. Оқу мақсаттарының қойылуы. 

2. Оны шешу жолын бірлесе қарастыруы. 

3.Шешімнің дұрыстығын дәлелдеуі. 

Сабақты жақсы оқитын оқушылармен ғана белсенді жұмыс істеп қана 

қоймай,барлық баланың дамуы үшін қолайлы жағдай туғызып,қабілеті 

жеткен жерге дейін еңбек ету ойластырылса,әр оқушының оқуға деген 

қазағушылығы артады. 

Дамыта оқыту ұлы неміс педагогі А.Дистербергтің әйгілі «Неміс 

мұғалімдерінің білім беру ісіне басшылық»атты еңбегінің де негізі болып 

табылады.Дамыта оқыту деп ол баланың білім алуға әрекет етуін 

ұйымдастыратын оқытуда атаған. «Жаман мұғалім ақиқатты өзі айтып 

береді,ал жаақсы мұғалім оқушының өзін ізденуге жетелейді.»-деген.Ал 

ойлауға үйрететін сабақты дамыта оқыту сабақтары деп білеміз. 

«Оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын,ынтасын оятып,танымдық 

белсенділіктерін арттыра отырып,шығармашылық қабілеттерін дамытуға 

жағдай жасау.» 

Әр сабағымды қызықты,өзгеше өткізу үшін,әр пән бойынша көптеген 

жұмыстар жасауға тура келеді. 

Танымдық белсенділік дегеніміз-оқушының оқуға,білімге деген ынта- 

ықыласының, 

Құштарлығының ерекше көрінісі.Мысалы:мұғалімнің баяндап тұрған 

материалын түсіну үшін,оқушының оны зейін қойып тыңдауы,алған білімін 

кеңейтіп толықтыру үшін,өздігінен кітап оқуы,бақылау, тәжірибе 

жасау,жазу,сызу сияқты жұмыстар істеуі керек.Өйткені өтілген материалды 

санаулы қайталауда,жаңадан білім алуда ,оның жолдары мен дағдылана 

үйренуде белсенділіксіз мүмкін емес.Яғни оқушылардың белсенділігі 

ауызша,жазбаша жұмыстарда,бақылау эксперименттер жүргізу 

жұмыстарында,бір сөзбен айтқанда,оқу үрдісінің барлық кезеңінде қажет. 

Ал, «таным-ойдың білмеуден білуге қарай дәл емес,білуден неғұрлым толық 

дәл білуге қарай ұмтылатын ой-өрісінің күрделі үрдісі.» 

Танымдық белсенділік көп түрлі тұлғалық қатынастардың 

қалыптасуымен тығыз байланысты.Танымдық әрекеттің белгілі бір ғылым 

саласымен таңдаулы қатынасы,танымдық әрекеті,оларға қатысу және 

қатысушылармен танымдық қарым-қатынасы маңызды келеді.Сонымен 

бірге,адамның барлық жоғарғы таным процестерінің өзінің даму деңгейінен 

белсендіруде танымдылық белсенділік тұлғаның шындықты қайта құру 

әрекеті нәтижесінде ұдайы ізденіске жетелейді. 

Оқу үрдісінде оқушының белсенділігі,негізінен екі түрлі сипатта 

болады:сыртқы және ішкі белсенділік. 

Сыртқы белсенділік дегеніміз-оқушы әрекетінің сыртқы 

көріністері(белсенді қимыл қозғалыстары,практикалық әрекеттері,мұғалімге 
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зейін қойып қарауы, әрекеті т.б.)бірақ осы кезде ол басқа нәрсені ойлап 

отыруы да мүмкін.Оқушының ішкі белсенділігіне оның белсенді түрде ойлау 

әрекеті жатады.Оқушы белсенділігі қандай болғанда да ой дербестігіне 

сүйенеді.Оқыту үрдісінде оқушылардың белсенділігін дамытуды мақсат 

еткен мұғалім сабақтың барлық кезеңдерінде олардың ой дербестігін 

дамытуға тырысады.Оқушыд белсенділік жас ерекшеліктеріне және 

психикалық дааму дәрежесіне қарай белсенділіктің бірнеше түрі қалыптасып 

дамиды:қимыл, сөйлеу, ойлау,таным,өін-өзі тәрбиелеу, қызығушылық, 

шығармашылық т.б.белсенділіктер. Мұғалімнің шығармашылық ізденісінің 

ең бастысы-оқушының ойлау қабілетін дамыту және оқуға деген ынтасын 

қалыптастыру. 

Шығармашылық-бүкіл тіршіліктің көзі.Адам баласының сөйлей 

бастаған кезінен бастап,бүгнгі күнге дейін жеткен жетістіктері 

шығармашылықтың нәтижесі. Бұған бүкілхалықтық,жалпы және жеке 

адамның шығармашылығы арқылы келдік. Әр жаңа ұрпақ өзіне дейінгі 

ұрпақтың қол жеткен жетістіктерін меңгеріп қана қоймай,өз іс- әрекетінде 

сол жетістіктерді жаңа жағдайға бейімдей,жетілдіре отырып,барлық салада 

таңғажайып табыстарға қол жеткізеді. 

Қазіргі таңда білім саласының алдында дайын білімді,дағдыларды 

меңгеретін,қайталайтын ғана емес,шығармашылық бағытта жұмыс 

істейтін,тың жаңалықтар ашатын,біртума ойлау қабілетімен ерекшеленетін 

жеке тұлға қалыптастыру міндетінің тұрғаны баршамызға белгілі.Осы 

орайда,оқушылардың шығармашылық мүмкіндік-терін дамытудың маңызды 

мәселе екендігі туындайды. 

Ғылыми зерттеулерге сүйенетін болсақ,оқушы шығармашылығын 

дамытуда «шығармашылық тапсырмалар» үлкен рөл атқарады. 

Шығармашылық тапсырма ретінде біз оқушыдан ұдайы тек ақпарат өндіру 

емес, шығармашылықты талап ететін тапсырмаларды қарастырамыз. Себебі 

тапсырмалар белгісіздіктің кіші және үлкен элементтерінен және бірнеше 

дұрыс жауаптардан тұруы мүмкін.Шығармашылық тапсырма кез-келген 

интерактивті әдістің мазмұны мен негізін құрайды.Оның айналасындағы 

жариялылық пен ізденімпаздықтың негізі пайда болады.Шығармашылық 

тапсырма жеке дара күйінде мұғалімдер үшін де шығармашылық тапсырма 

болып қалады.Шығармашылық тапсырмалар мына төмендегі талапқа сай 

болуы керек: 

1)Бір мағыналы және тым қарапайым жауабы немесе шешімі болмайды; 

2)Оқушыларға тәжірибелік тұрғыдан пайдалы болып табылады; 

3)Оқушылардың өмірімен байланысты болады; 

4)Оқушылардың қызығушылығын тудырады; 

5)Оқытудың мақсатына барыншас сай келеді. 

Оқушы қарастырғанда А.И.Субетто: «Ойын-әркез бақытты өмір 

үлгісі.Ойын тудырушы, тудыра отырып шығармашылықты өрнектейді, 

адамды шығармашылыққа даярлағандай өмірге де дайындайды» десе, 

В.А.Сухомлинский: «Ойын кезінде балалар әлем,дүние айқындалады,жеке 

тұлғаның шығармашылық қабілеті ашылады.Оқушылардың оқу-танымдық 
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іс-әрекеті белсенділігін қалыптастыруда олардың қабілеттерін дамытуға, 

танымдық жан қуаттарының оянуына ықпал етіп,ізденіс, талабын ұштауға 

білім деңгейін жетілдірудің маңызы ерекше.Оқушылардың оқу-танымдық іс- 

әрекеті-күрделі процесс. Ол іс-әрекет мақсатын, мазмұны мен 

қорытындысын, түрлері мен әдістерін, мотивтерін, деңгейлерін қамтиды.Оқу 

үрдісі оқушылардың оқу-танымдық әрекеті негізінде оқушылардың 

танымдық белсенділігі қалыптасады.Белсенділіктің ең жоғары көрінісі 

оқушылардың алған білімдерін өмірде пайдалана білуі болып табылады. 

Танымдық белсенділік оқушының оқуға,білуге деген ынта-ықыласының, 

құштарлығының ерекше көрінісі.Сабақ барысында оқушының бойында 

танымдық белсенділік пайда болса,сонда оқушыларда ақыл-ой қабілетінің 

мынандай элементтері дамиды:зеректік,зейіндік,байқағыштық,ойлау мен 

сөйлеу дербестігі,қызығушылығы т.б. Танымдық іс-әрекет оқушылардың 

негізгі іс-әрекеті болып табылатын күрделі үрдіс бола отырып,ол оқушы 

міндеттерінің шешіліп, мақсаткерлік, мотив, танымдық ақпаратты 

қабылдаудан бастап, күрделі шығармашылық үрдістің қалыптасуымен 

аяқталатын түрлі сезімдік көріністермен т.б. сипатталады.Бұл қызыға оқыту 

мен тәрбиелеу нәтижесінде қалыптасады.Оны қалыптастырудың негізгі 

негізгі жағдайлары: 

-оқытудың мазмұн,ғылым мен техниканың соңғы табыстары,бұрыннан 

білетін мағұлматтың жаңа қырынан ашылуы; 

-оқушылардың таным әрекетін ұйымдастыру формалары,құралдарын 

жаңа әдістерін жетілдіру. 

Бұған жататындар сабақта қолданылатын көрнекі құралдардың 

тиімділігін арттыру,танымдық ойындар ұйымдастыру,пәнаралық 

байланыстарды тудыру,оқушылардың өздігінен орындайтын жұмыстарын 

тиімді ұйымдастыру,білім тексеру мен бағалаудың алуан түрлерін ұтымды 

пайдалану арқылы оқытудағы кері байланысты жетілдіру. 

-Мұғалім мен оқушы,оқушы мен оқушы арасындағы қарым-қатынасты 

сыйластық ізеттілік түрінде орнатып,жүрек жылуының болуын қамтамасыз 

ету. Оқушыларды шығармашылық жұмысқа баулып,олардың белсенділігін 

және қызығушылғын арттыру үшін мұғалім келесі әдіс-тәсілдерді 

қолдануына болады: 

1.Тақырыпты мазмұнына қарай жинақтау. 

2.Арнаулы бір тақырыпта пікірталас тудыру. 

3. Оқушылрдың логикалық ойлауын дамытатын ойындармен берілген 

тапсырмаларды шешу. 

4. Берілген тапсырманы түрлендіру бағытындағы жұмыс. 

5.Әңгіменің ұқсастығын салыстыру бөліктерге бөлу,ат қойғызу. 

6.Қиялдау арқылы сурет салғызу,рөлге бөліп оқу. 

7.Ұнатқан кейіпкерлерге мінездеме беру. 

8.Мәтінді,әңгімені өз бетінше аяқтау. 

Қорыта келгенде; Тәуелсіз мемлекетіміздің ертеңі ұрпақтың рухани 

байлығы,мәдениеті,саналы ұлттық ойлау қабілеті мен біліміне,іскерлігіне 

байланысты.Осыған орай мектептегі оқу үдерісіне оқушылардың танымдық 
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қызығушылықтарын арттыру,дамыту болашақта білімді өз бетінше жинап 

алу қабілеттерін дамытуда жетекші рөл атқарады және пәндерді оқыту 

барысында көзделетін білімділік,дамытушылық,тәрбиелік міндеттерді жүзеге 

асыруда оқушылардың танымдық қызығушылығын дамыту және 

қалыптастыруда сабақта әртүрлі әдіс-тәсілдерді қолданудың тиімділігіне көз 

жеткізуге болады.Қорытынды:өзімнің баяндамамды қорыта келіп,мынадай 

түйін түюге болады. 

1.Оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын артады. 

2.Оқушылардың танымдық белсенділіктері дамиды. 

3. Осы шығармашылық тапсырмаларды пәндерге бейімдеп қолданудан, 

оқушылардың пәнге деген қызығушылығы молаяды. 

4. Оқушылардың логикалық ойлауы,шығармашылық іс-әрекетке қабілеті 

артады. 

5. Оқушылардың білім сапасы көтеріледі. 

Ол үшін жалықпай жаңа инновациялық технологияларды өз 

жұмысымызда пайдаланып,сонымен қатар оқушыларды мадақтап, 

ынталандырып отырған орынды.Баланың қиялын дамыта отырып,ойын 

дамытамыз.Ойы дамыған шәкірттеріміздің танымдық қызығушылығы арта 

отырып,шығармашылық әрекеті жоғары деңгейге көтеріледі. 
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магистр, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, 

«Психологиялық-педагогикалық және білім білім» 

 кафедрасының аға оқытушысы      

Ерниязова А.М.,  «Арнайы педагогика» ББ, 2-курс магистранты 

 

Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды оқыту мен тәрбиелеу жүйесі жалпы 

білім беру жүйесінің құрамдас бөлігі болып тыбылады. Оқыту негізгі үш 

бөлімнен тұрады: оқыту, тәрбие және даму. Түзетуші білім беру – мүмкіндігі 

шектеулі балалардың психофизикалық дамуындағы кемшіліктерді түзету 

немесе жоюға бағытталған арнайы психологиялық – педагогикалық 

әлеуметтік мәдени және емдік іс-шаралар жүйесі. Негізгі ерекшелігі оқу 

тәрбие қызметінің жеке саласы емес, негізгі психологиялық-педагогикалық, 

әлеуметтік және идеялогиялық мәселелерге тәуелді білім жүйесі ретінді 

қарастырылады. 

Ерекше сұранысты қажет ететін балаларға білім беру кез- келген ел үшін 

негізгі міндеттердің бірі болып табылады. Бұл - әркім өз әрекетінің қажеттігі 
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мен қатыстылығын сезіне білетін шын мәніндегі инклюзивті қоғам құруға 

қажетті шарт. Біз әрбір балаға оның сұранысы мен басқа да жағдайларына 

тәуелсіз, өз мүмкіндігін толық жүзеге асыруға, қоғамға пайда әкелуге және 

оның толық қанды мүшесі болуға мүмкіндік беруге міндеттіміз.Мүмкіндігі 

шектеулі тұлғаларға білім берудің өзіндік ерекшеліктерімен мақсаттары 

болады. Мүмкіндіктері шектеулі балаларды ортаға бейімдеу, әлеуметтік 

оңалту (реабилитация) қазіргі әлеуметтік көмек көрсету жүйелері үшін ең 

маңызды және қиын міндеттердің бірі. Мүмкіндіктер санының үзіліссіз өсуі 

бір жағынан, денелік, психикалық, интеллектуалдық қабілеттеріне тәуелсіз, 

олардың әрқайсысына көңіл бөлу екінші жағынан, демократиялық, азаматтық 

қоғамға тән тұлғаның құндылығын көтеру туралы түсінік және оның 

құндылықтарын қорғау қажеттігі, үшінші жағынан осылардың барлығы 

әлеуметтік оңалту іс - әрекетінің маңыздылығын көрсетті. 

Көру қабілеті бұзылған тұлғалар үшін – кеңістікке бағдарлану, оқу және 

жазудың арнайы құралдарын игеру есту қабілеті бұзылған тұлғалар үшін – 

айтушының ернінен оқу және қалдықты естуді қолдана отырып ауызша 

сөйлеу тілі дағдыларын игеру, ауызша сөйлеу тілін дамыту болса, зияты 

бұзылған тұлғалар үшін- барлық психикалық функциясын дамыту және 

түзету, қоғамдағы өмір сүруге ,өз бетінше еңбек қызметіне бейімдеу болып 

табылады. Тірек –қимыл апараты бұзылған тұлғалар үшін - өмір сүрудің 

барлық даңдыларын игерту болса, ал күрделі сөйлеу тілі бұзылған тұлғалар 

үшін –сөйлеу тілі арқылы қарым-қатынас жасаудың дағдыларын 

қалыптастыруды қажет етеді. 

Инклюзивті білім беру – мүмкіндіктері шектеулі балаларды оқытып- 

үйретудің бір формасы. Жалпы білім беретін мектепте сау балалар мен 

мүмкіндігі шектеулі балалардың бірлесіп (интеграциялы түрде) оқуын 

ұйымдастыру кезінде кері салдарлар туындау мүмкіндігін азайту үшін 

инклюзивті білім беруге қажетті арнаулы жағдайлар тізбесін нақты белгілеп 

алу шарт. Бұл тізбе оқу үдерісін ұйымдастыруды, оқу мазмұны мен 

әдістемесін, балалардың үлгерімін бағалауды және т. б. қамтуы тиіс. 

Инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс жүргізетін мектептерде 

білім мазмұнын төмендегі бағдарлама бойынша жүзеге асады: 

• Мүмкіндігі шектеулі балалардың ақаулық типтеріне сәйкес арнаулы 

білім беру бағытындағы оқу бағдарламалары; 

• Жалпы мектептерге арналған типтік оқу бағдарламалары; 

• Мүмкіндігі шектеулі балалардың психофизикалық ерекшеліктерін 

есепке ала отырып әзірленетін оқытудың жеке бағдарламасы. 

Инклюзивтік білім беру жағдайында білім беру үдерісін психологиялық- 

медициналық-педагогикалық тексеру мәліметтеріне сүйене отырып, 

дифференциялық және жеке тіл табу принциптері негізінде жүзеге асыру 

қажет. Жалпы білім беретін мектептерді инклюзивтік білім беруге ауыстыру 

шарасы оқу-тәрбие үдерістерін ұйымдастыру ісіне бірқатар өзгерістер де 

алыпкеледі: 

- күн тәртібі, сабақ кестесі, оқу ұзақтығы мен құрылымы өзгереді; 

- жеке коррекциялық оқулар ендіріледі; 
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- аяушылық, қорғаушылық бағытындағы педагогикалық режимдерді 

сақтауға басымдық беріледі; 

- педагогикалық қызметті жоспарлау, оның тиімділігі мен сапасын 

бақылау сипаты өзгереді; 

- психологиялық-медициналық-педагогикалық консилиумдар құрылып, 

өзге де психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету бағытында қызмет 

орындары ұйымдастырылады; 

- оқу-тәрбие үдерісінің бағыт-бағдары мен мазмұн-мәні өзгереді 

(балалармен тілектестік сипатта қарым-қатынас жасау, оқу-тәрбие үдерісінің 

коррекциялық бағытын дамыту және т. б.); 

- білім беру ұйымының пәндік-дамыту ортасындағы талаптар 

күшейеді, өйткені ол мүмкіндігі шектеулі балаларды жан-жақты дамыту мен 

ақаулықтарды түзету барысында басты рөл атқарады. 

Инклюзивті оқытуды ұйымдастыруға қойылатын арнайы талаптар бар 

және бұл талаптар бойынша мұндай балаларды қабылдау және жалпы білім 

беру үдерісіне ендіруге байланысты мынадай дайындық жұмыстары 

жүргізілуі тиіс: 

- мектептің физикалық тұрғыдан қол жетімділігін қамтамасыз ету 

(лифтілер, пандустар, тірек-қозғалыс аппаратының қызметінде ақаулығы бар 

балаларға арналған арнаулы жиһаз (мебель); 

- білім беру және коррекциялық-дамыту үдерістерін арнаулы 

техникалық жарақтармен қамтамасыз ету (есту, көру, сөйлеу мүшелерінің 

ақаулықтары бар балалар үшін); 

- коррекциялық-педагогикалық қолдау көрсететін педагог 

қызметкерлерді (педагог-дефектолог, әлеуметтік педагог, педагог-психолог, 

мұғалім-логопед) іріктеп, жұмысқа қабылдау және жалпы білім беру 

үдерісіне ендірілген балаларға психологиялық-педагогикалық қолдау жасау; 

- педагогтарға, мүмкіндігі шектеулі және сау балаларға, оқушылар ата- 

аналарына, сондай-ақ мектептің техникалық персоналына кеңестер беру. 

Тұлғалық реабилитацияның спецификалық мақсаттарына жатады- жеке 

абырой сезімін тәрбиелеу, өз өзін кемсіту немесе жоғары баға беру сезімін 

жою, қалапты әлеуметтік тәртіпті қалыптастыру. 

Мүмкіндігі шектеулі балалар интелектуальды даму жағынан артта қалып 

отырады. Оларды жалпы білім беретін мектептің бағдарламасынан жеңіл 

түрінде оқытады. Бұл балалардың ішінен таңдау арқылы оқуға ынтасы, ерік 

жігері бар балаларды, үздіксіз педегогтың айналысуы арқылы қалыпты 

балалардың қатарына қосуға болады. Оқыту мен тәрбиелеу бағдарламасында 

негізгі принциптің құрылымы гинетикалық, оқытуда дамыту, түзету 

жұмысын жасау, баланы оқытуда жеке әдіс-тәсіл және педагогикалық 

процестің біртұтастығы басты мақсат болып табылады. 

Арнайы білім беру Қазақстан Республикасының үздіксіз білім беру 

жүйесіндегі, жалпы білім берудің құрамдас бөлігі болып табылады және 

ақыл –ойы және физикалық жетіспеушілігі бар балаларды оқыту мен 

тәрбиелеудің ұйымдасқан жүйесінен тұрады. 

Инклюзия тек дамуы ерекшеленген балаларды ғана емес, сол немесе 
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басқа да балалардың өмірге ұмтылысын жүзеге асыруына көмектеседі, 

сондай-ақ дамуы ерекшеленген балалар басқа балалардың көбісінен 

ерекшеленіп тұрады. Мұндай балалар басқа мәдениетке жататын 

болғандықтан басқа тілде сөйлейді, оқытуға қабілеттілігі мен 

қызығушылықтары әр түрлі болады және өмірлік стильде балалар бір-бірінен 

ерекшеленеді. Инклюзивті мектеп – бұл, ең әуелі адамдардың өмірлік стилі 

болып келетін және сыйлауды үйрететін демократиялық мектеп. 

Оқушыларды мектепке жақындатуда шығармашылығымен бірге, білім беру 

мәселесін шешу барысында жұмыс жасайды. 

Инклюзивті білім беру жағдайында баланың отбасында тәрбиеленіп 

өмір сүруі, дені сау құрдастарының ортасында болуы, сонымен бірге 

арнайы мектепте оқу мен салыстырғанда білім берудегі шығынның азаюы 

үлкен маңызға ие. 
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Батырбай А.Қ. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, 

«Арнайы педагогика» ББ, 2-курс магистранты  
 

Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан-2050» Стратегиясы 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты халқына Жолдауында 

білім беруді дамыту мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі болып 

танылады. Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі 

қағидаттарына баршаның сапалы білім алуға құқықтарының теңдігі; әрбір 

адамның зияткерлік дамуы, психикалық-физиологиялық және жеке 

ерекшеліктері ескеріле отырып, халықтың барлық деңгейдегі білімге 

қолжетімділігі жатады («Білім туралы» ҚР Заңының, 3-бабының, 1, 2- 
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тармақтары). Инклюзивті білім беру баршаның сапалы білімге қол 

жетімділігін қамтамасыз етуге бағытталған білім беру жүйесін тарату 

процестерінің бірі болып табылады. Ол балалардың дене, психикалық, 

зияткерлік, мәдениэтникалық, тілдік және басқа да ерекшеліктеріне 

қарамастан, сапалы білім беру ортасына айрықша білім алу қажеттіліктері 

бар балаларды қосуды, барлық кедергілерді жоюды, олардың сапалы білім 

алуы үшін және олардың әлеуметтік бейімделуін, социумге кірігуін 

көздейді[1]. 

Мүмкіндігі шектеулі жандардың денсаулығы сау адамдармен бірдей 

құқықтары бар. Бұл құқықтарға мыналар жатады: өмір сүру құқығы, 

бостандық құқығы, абырой мен ар -намыс құқығы, ой мен сөз бостандығы, 

білім алу құқығы[2]. Қазіргі әлемде әртүрлі ішкі және сыртқы экологиялық 

факторлардың әсерінен мүмкіндігі шектеулі жандардың, оның ішінде 

мүгедек балалардың саны артып келеді. Сондықтан құқықтар мен 

бостандықтарды толық пайдалану мәселесі өзекті болып отыр. ХХІ ғасырдың 

басынан бері адам өмірінің әр түрлі салаларындағы жаңалықтарға, соның 

ішінде білімге көбірек көңіл бөлінуде. Инклюзивті білім беруде ақыл-ой мен 

физикалық мүмкіндіктерге қарамастан білім беруде тең мүмкіндіктер беру 

мүмкін[3]. 

Инклюзивті білім беру - бұл барлық адамдарға, оның ішінде мүмкіндігі 

шектеулі адамдар санатына қол жетімді болатын процесс. Оның негізгі 

принциптері келесіге негізделген: 

 білім қолжетімді болуы керек. Бұл ереже дамуында ауытқуы бар 

балалардың білім алуына қол жеткізуді қамтамасыз етеді; 

 барлық балалар оқу процесінде әр түрлі қажеттіліктері бар жеке 

тұлғалар. Бұл фактіні тану әрбір балаға жеке жұмыс жасауды қамтамасыз 

етуге мүмкіндік береді, бұл тиімді жұмыстың негізі болып табылады; 

 мүмкіндігі шектеулі балаларды кемсітуге жол бермеу. Білім беру 

жүйесі бұл балалардың құқықтарын мойындап, қолдау көрсетуі керек. 

Әлеуметтік кедергілер барлық жерде кездеседі. Олардың сыртқы 

көрінісі жоқ және материалдық және қаржылық шығындармен тікелей 

байланысы жоқ. Сіз оларды мектепте, жергілікті қоғамдастықта, аймақтық 

және ұлттық әлеуметтік саясатта, заңнамалық жүйеде кездестіре аласыз. 

Инклюзивті білім берудің мәні - балаларға жалпы білім мен тәрбиенің 

жүйесіне ену мүмкіндігімен физикалық, эмоционалды, интеллектуалды, 

лингвистикалық және басқа да ерекшеліктерді беру. Көбінесе мұндай 

балалар әлеуметтенуге шектеледі: олар үйде оқытылады және құрдастарымен 

іс жүзінде байланысқа түспейді. Бұл, әрине, оқшаулануға, оқшаулануға және 

кешендерге әкеледі, сонымен қатар болашақта өмірге әсер етеді. Кәдімгі 

өмірлік іс -әрекетке қатысу мұндай салдардан аулақ болуға ғана емес, жалпы 

алғанда оң әсер етеді. Ақыр соңында, инклюзивті білім беру - бұл мүмкіндігі 

шектеулі баланы жалпы оқу үдерісіне біріктіру ғана емес, бұл барлық 

қажеттіліктерді қанағаттандыруға бағытталған тұтас жүйе: арнайы 

дайындалған мұғалімдер, жабдықталған сыныптар, мектептердің 

технологиялық жабдықталуы, сондай -ақ қолайлы білім беру 
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бағдарламасы[4]. 

Қазіргі әлемдегі инклюзивті білім беру ортасы мүмкіндігі шектеулі 

оқушылардың жеке ерекшеліктеріне бейімделуге бағытталған динамикалық 

процесс ретінде қарастырылады. Тәжірибе көрсеткендей, бұл процесс 

мүмкіндігі шектеулі оқушылардың өмірін қалыпқа келтіруге мүмкіндік 

береді, оның ерекшелігі - студенттің білім беру мекемесінің қалыптасқан 

жағдайына бейімделмеуінде, керісінше, білім беру жүйесі оған 

бейімделуінде. Яғни, іс жүзінде инклюзивтің негізі оқушылардың жеке 

ерекшеліктерін тану болып табылады, соған байланысты бүкіл оқу процесі 

өзгермелі және дараланған сипатқа ие. 

Оңалтуда инклюзивті білім беру қызметінің оң нәтижесіне процесті өте 

анық және сауатты ұйымдастырған жағдайда ғана қол жеткізуге болатынын 

атап өту маңызды. Ол үшін келесі компоненттерді ескеру қажет: 

 бар қиындықтарды жеңілдететін үй -жайлардың технологиялық 

жабдықталуы; 

 арнайы балалармен жұмыс істеу ерекшеліктерін білетін құзыретті 

мұғалімдер мен қажетті мамандардың болуы; 

 оқу үрдісінде жеке тәсілді енгізу; оқушылардың аз саны, себебі 

мүгедек балалармен жұмыс үлкен оқушылар тобына көңіл бөлу қиын болуы 

мүмкін. 

Денсаулыққа байланысты шектеулерге байланысты балалар ерекше 

жағдайсыз білім алуға қиындықтармен бетпе-бет келеді[5]. Егер белгілі бір 

шаралар қолданылмаса, мұндай балалардың жағдайы жасына қарай 

нашарлауы мүмкін, бірақ егер сауатты әлеуметтік және медициналық оңалту 

жұмыстары жүйесі құрылса, қайталама ауытқулардың пайда болуын 

болдырмауға болады. Оңалту әдістерінің бірі - мүгедек балаларға жалпы 

білім беру ағымына қосылуға және дамудың табиғи жолы деп аталатын 

жолмен жүруге мүмкіндік беретін инклюзивті білім беру. Бұл бағыт мүгедек 

балалардың көптеген мәселелерін шешуге мүмкіндік береді, мысалы, дені сау 

балалар мен мүгедек балалар арасындағы теңсіздік мәселесі, мүгедек 

балалардың бейімделу мәселелері және тағы басқалар. Осылайша, мүгедек 

балаларға инклюзивті білім берудің негізгі артықшылықтары мыналар болып 

табылады: мүмкіндігі шектеулі балалар қосымша жұмысқа орналасу мен 

қоғамға толық бейімделу үшін тең мүмкіндіктерді қамтамасыз ететін 

стандартты оқыту бағдарламасынан өтеді. Инклюзивті білім беру балаларды 

тек білім алуға ғана емес, сонымен қатар түрлі байқаулар мен жарыстарға  

қатысуды қамтиды, бұл мүмкіндіктері шектеулі баланың барлық 

мүмкіндіктерін ашуға мүмкіндік береді. Инклюзивті білім дені сау балалар 

мен мүмкіндігі шектеулі балалар арасындағы теңсіздіктің шекарасын бұзуға 

көмектеседі, бұл жағдайда барлық балалардың мүмкіндіктері мен құқықтары 

тең болатын қоғам құрады[6]. 

Инклюзивті процесті жүзеге асыратын білім беру ұйымының алдында 

көптеген проблемалар бар, мысалы: 

• шектеулі құқықтық база (жеке білім беру бағдарламалары бойынша 

мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытудың мүмкіндігінің заңнамалық 
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шоғырлануы жоқ), сондай -ақ оның экономикалық негізін қамтамасыз ету; 

• мектепке дейінгі, жалпы және кәсіптік білім беру ұйымдарында 

мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытудың арнайы білім беру шарттарын 

енгізу механизмінің болмауы; 

• педагогтардың мүгедек балалармен жұмыс жасауға кәсіби және 

психологиялық «дайындығы» (арнайы әдістерді, әдістерді, оқу -әдістемелік 

құралдарды жеткіліксіз меңгеруі, академиялық дайындық деңгейінің 

жеткіліксіздігі, мұғалімдердің психологиялық дайындығы); 

• мұғалімдер арасында психологиялық кедергілер мен кәсіби 

стереотиптердің болуы 

Мұндай білім мүмкіндігі шектеулі балаларға қоғамдық өмірге белсенді 

және тиімді қатысуға, ақыл-ой мен физикалық қабілеттерін толық дамытуға, 

жалпы білім беру жүйесінде оқу үдерісін жеңілдете алатын жоғары сапалы 

қолдау шараларын алуға мүмкіндік беруі тиіс. Жоғарыда айтылғандар 

мүмкіндігі шектеулі балаларға мұндай кемістігі жоқ балалармен білім алуға 

мүмкіндік беріп қана қоймай, оларды әлеуметтік өмір жүйесіне кешенді 

түрде енгізеді. Бұл, әрине, бейімделу мен әлеуметтенуге, және сол арқылы 

баланы оңалтуға оң әсер етеді. 

Инклюзивті білім беру принциптері: 

 адамның маңыздылығы оның мүмкіндіктері мен жеңістеріне 

байланысты емес; 

 әркім сезініп, ойлай алады; 

 әркімнің достыққа және тыңдауға құқығы бар; 

 барлық адамдар бір -біріне мұқтаж; 

 шынайы білім тек шынайы жағдайда жүзеге асады 

 әртүрлілік адам өмірінің барлық аспектілерін жақсартады[7]. 

Бұл мақалада мүгедектік проблемасы туралы қоғамды хабардар ету 

қажеттілігі айтылады, бірақ сонымен бірге мүмкіндігі шектеулі балалардың 

ата -аналарымен жұмыс жасау қажет екені түсінікті. Бұл олардың отбасында 

ұтымды қарым - қатынас орнатуы үшін қажет. Мұғалімдер кіріктірілген және 

инклюзивті білім беруге дайын болуы керек. Егер қол жетімді орта 

жасалмаса, онда мүмкіндігі шектеулі балалардың интеграциясы да күрделене 

түседі, яғни. интеграцияға әр түрлі факторлар әсер етеді, соның арқасында 

бұл процесті қиындатуға болады, өйткені дайындалған қоғам ғана 

мүгедектердің интеграциясын сәтті жеңе алады. 
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Заманауи қоғамдық процестердің динамикасы осы уақытқа дейін тек 

ұйымдар мен кәсіпорындар ғана пайдаланып келген зерттеулер жүргізу, 

болжам жасау, стратегиялық жоспар құру құралдарын еңбек іс-әрекетінде 

жетістікке жеткісі келетін қоғамның әрбір мүшесіне да пайдалануын талап 

етуде. Көбінесе оқу орындарының түлектері жұмысқа орналасудағы 

қиындықтар, жұмыссыздық немесе өз кәсібінен ауытқып басқа бағытқа, 

басқа қызмет саласына ауысу мәселелеріне тап болады [1]. Бұған себеп 

болатын көп жағдайды айтуға болады: оқу орнының өз түлектерін жұмыспен 

қамту сұрақтарындағы әрекетсіздігінен бастап, түлектің амбициясы мен оны 

қоршаған ақиқаттың арасындағы алшақтыққа дейін [2]. Жаңа маманды 

жұмысқа орналастыру процесін қиындататын факторлардың бірі ол қазіргі 

еңбек нарығы мен жұмыс берушілердің маманның біліктілігіне, кәсіби 

дағдылары мен қабілеттеріне қойылатын талаптардың өзгеруі болып 

табылады. Жоғары оқу орындарының мәртебесі мен түлектердің жалақысы 

арасында маңызды өзара байланыстың жоқтығын жоғары оқу орындарына 

белгілі бір мәртебе беру олардың ғылыми-зерттеу әлеуетін бағалаумен, оның 

ішінде сол немесе өзге университет ұсынатын білім беру сапасын бағалаумен 

емес, университеттердің әлемдік рейтингіне кіруіне байланысты болуы 

мүмкін екендігімен түсіндіруге болады [3]. 

Педагогикалық оқу орындары түлектерінің біліктілігіне қойылатын 

заманауи талаптардың өзгерісін анықтау мақсатында сарапшылардың, яғни 

Ақтөбе қаласының педагогикалық қауымдастығының мүшелері мен білім 

беру қызметін ұйымдастырып жүрген кәсіпкерлердің пікірін зерттеу жұмысы 

жүргізілді. Сұхбатқа білім беру саласында біршама педагогикалық қызмет 

өтілі бар, басшылық лауазымын атқаратын бес сарапшы қатысқан болатын.  

Зерттеу нәтижесі көрсеткендей, сарапшылардың басым көпшілігі (60%) 

жоғары педагогикалық білім беруді еңбек нарығындағы заманауи талаптарға 

сүйене отырып жаңғырту, педагогикалық білім беру бағдарламасына 

қоғамдық іс-әрекеттің барлық аспектілерін қамтитын инновациялық 

өзгерістерді енгізу арқылы жетілдіру қажеттігін бөліп көрсетті. 

Сарапшылардың 80%-ы болашақ мектеп мұғалімдерді даярлау сапасын 

арттыруды талап етсе, олардың тең жартысы педагогикалық оқыту әдістерін 

өзгертуді, студенттердің топтық, өзіндік жұмыс жасау және кәсіби 

біліктілігін қалыптасыруға аса мән беру керектігін атап өтті. Инновациялық 
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білім беруді жүзеге асыру негізінен оқытудың белсенді және интерактивті 

әдістерін пайдаланумен тығыз байланысты. Соның салдарынан студенттің 

жаңа білім алуға деген қызығушылығы мен оқу процесінде белсенділігі 

артады. Сарапшылардың 40% - ға жуығы студенттік өмір мен оқуды 

жандандыру, олардың қарым-қатынас орнатуға қолайлы орта жасақтау, 

оқытудың басқа да форматтарын енгізу қажеттігін атап өтті. Сарапшылардың 

пікірінше, білім беру кеңістігін мұндай «қайта форматтау», яғни өзгерту 

болашақта педагогикалық мамандыққа қабілеті жоғары, жауапкершілігі мол 

талапкерлерді көбірек тартуға мүмкіндік береді және студенттердің 

шығармашылық, инновациялық қызметін жандандыруға ықпал етеді. 

Сонымен қатар, сарапшылардың пікірлерін талдау кезінде білім беру 

мәселелерін алдын ала шешу әрекетін іске асыру арқылы қазіргі жағдайдағы 

қоғам сұранысына қатысты білім беру моделінің артта қалуын азайту 

мүмкіндігі және инновациялық білім беру әдістерін қолданар алдында, 

олардың мақсаттылығы мен тиімді дәстүрлі әдістерді жоққа шығармауы 

ескерілу керектігі сөз болды. Түлектерді жұмыспен қамту саясаты жоғары 

оқу орындарында белсенді қарастырылу қажет, ал оқыту процесінде алынған 

білімнің, біліктілік пен дағдылардың, оның ішінде педагогикалық іс-әрекетке 

қатысы жоқ қабілеттерді де жүзеге асырудың кез-келген мүмкіндігі 

қолданылуы тиіс. Сонымен қатар, жас маманның жұмысқа орналасу мәселесі 

оның практикалық біліктілігінің аздығынан да туындайды, ал педагогикалық 

және педагогикалық емес бағыттағы маман даярлайтын оқу орындарында 

тәжірибеге бағытталған оқыту моделін енгізу бұл мәселенің шешімі болмақ. 

Жоғарыда баяндалған ақпарат мынадай зерттеу міндеттерін ұсынуға 

мүмкіндік береді: 

1. Бітірушілерді жұмысқа орналастыру түрлері бойынша бөлу 

параметрлерінің болжамды мәндерін талапкерлердің кәсіп жасауға 

дайындығының бастапқы деңгейінің шамасына және кәсіби қалыптасудың 

білім беру-мансаптық траекторияларын іске асыру барысында оның өсу 

қарқынына сүйене отырып анықтау. 

2. Жұмыспен қамтудың екі түрі: бастапқы (жоғары оқу орнын 

бітіргеннен кейін бірден) және ағымдағы (оқу бітіргеннен кейін екі жыл 

өткен соң) түрлері бойынша жұмысқа орналасудың әртүрлі моделдерін іске 

асыратын түлектердің бәсекеге қабілеттілік шарттарын болжау [4]. 

Педагогикалық оқу орын түлектерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру 

үшін студенттерді өздігінен білім алуға ынталандыру, жұмыс берушілермен 

әріптестік қарым-қатынасты дамыту қажет. Еңбек нарығында педагогикалық 

сала мамандарын жұмыспен қамту барысында маркетингтік технологияға 

жүгіну мүмкіндігі бар. Болашақ жұмыс берушілерді студенттердің 

дипломдық жұмыстарын қорғау шараларына шақыру, студенттердің ғылыми 

жетістіктері мен педагогикалық практика кезіндегі жетістіктерінің 

жәрмеңкесін ұйымдастыру бұрыннан келе жатқан әдістер болса, осы 

процесті бір жүйеге қою арқылы кәсіби біліктілігін көрсете білген түлектерге 

сұраныс тудыртуға болады, сонымен қатар түлектер де өз тұрғысынан жеке 

және кәсіби қабілеттерін көрсетуде тәжірибе жинақтауға көмектеседі. 
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Сараптамалық пікірлерді жалпылайтын болсақ, сауалнамаға қатысқан 

сарапшылардың көпшілігі қазіргі заманғы түлектің біліктілігіне, кәсіби және 

жеке қасиеттеріне негізделген деп қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 

Сарапшылар педагогикалық университеттің қазіргі заманғы түлегін жеке 

және командалық бастаманы, шығармашылық еркіндігін көрсететін, 

қаланың, аймақтың, елдің дамуы үшін азаматтық бостандықтар мен жеке 

жауапкершіліктің қажеттілігін түсінетін, стратегиялық ойлау қабілеті, тиімді 

қарым-қатынас қабілеті, дамыған сөйлеу қабілеті бар, кең мағынада жобалық 

іс-әрекетке қабілетті, жаңа технологияларды, педагогикалық іс-әрекеттің 

әдістері мен құралдарын меңгерген, бірнеше тілдерді (минимумби- 

лингвистикалық) білетін жаңашыл педагог деп біледі. 

Зерттеудің нәтижесінде педагогикалық оқу орындарының түлектерінің 

жұмысқа орналасу мәселесін шешуде болашақ педагогтардың бәсекеге 

қабілетін арттыру, еңбек нарығындағы және жұмыс берушілердің қазіргі 

заманғы мектеп мұғалімі немесе орта кәсіптік білім беру мекемесінің 

оқытушысының кәсіби біліктілігіне қойылатын сұраныстың өзгеруін ескеріп, 

пәнаралық дайындығын арттыру қажеттілігі айқындалды. 

Түлектерді жұмысқа орналастыру мәселесінде жоғары оқу орнының 

қолдау көрсету процесі студенттерді жұмыс берушілермен бірлескен 

жобаларды іске асыруға тарту арқылы оқудың барлық кезеңінде жүзеге 

асырылуы мүмкін. Айта кету керек, ізденушілердің өздерін тартымды жұмыс 

орнына жұмысқа орналастыруға деген қызығушылығын арттырмай, түлектер 

тарапынан белсенді іс-қимылсыз жас мұғалімдер мен педагогтарды жұмысқа 

орналастыру қиынға соғатын болады. 
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Scientific and technological progress and the transition to the information 

society is presented with new requirements for knowledge, for the general and 

applied nature of education, indicating the need to improve the level of general 

scientific training. One of the main principles of the modernization of education is 

the profile differentiation. Specialized training is a means of differentiation and 

individualization of training, which allows, due to changes in the structure, content 

and organization of the educational process, to take into account the interests, 

inclinations and abilities of students, to create conditions for students in 

accordance with their professional interests and intentions regarding continuing 

education. 

The rapid rhythm of life in modern socio-economic conditions requires from 

each person a high level of professional and business qualities, language literacy, 

ability to navigate in difficult situations and make quick decisions. Therefore, the 

development of an elective course in business English will be useful for students 

who are going to continue their education and start a career in the field of business. 

In recent years, an increasing number of students are aware of the role of English 

as the world language of business communication. The use of English for business 

communication assumes that the participants of the communication have a 

sufficient stock of knowledge about the culture of business communication and the 

cultural characteristics of different countries. Also, the process of globalization 

leads to the fact that proficiency in English becomes a desirable, and sometimes a 

necessary condition for accepting a candidate for a job. Working proficiency in 

English requires not only knowledge of professional vocabulary, but also such 

skills as the ability to talk on the phone on professional topics, negotiate, and argue 

your case position, as well as knowledge of various functional styles of business 

correspondence. The relevance of this scientific work is due to the concept of 

modernization of Kazakhstan's education, which provides for the creation of a 

system of specialized training focused on the individualization of learning and 

socialization of students. 

The subject matter and content of this elective subject have a social and 

personal significance from the point of view of both individual development and 

training of competitive personnel and expand the opportunities for socialization 

and adaptation of students. The above provides a content deepening of the subject 

"English language", contributes to a better perception of the study and expands the 

horizons of students. The transition to SES (State Education Standards) led to the 

use of a competence-based approach to training. The formation of key 

competencies to ensure readiness for the work out and conduct of students elective 

courses occurs in the process of studying the cycle of psychological and 
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pedagogical disciplines. However, the analysis of the work programs of 

universities showed that this course does not fully cover all the necessary issues 

related to the development and implementation of elective courses. Therefore, it is 

advisable to supplement it with a special course of appropriate content. 

The problem of scientific work: the content and methodology for the 

development and implementation of an elective course in business English for 

senior (profile school). 

The purpose of the study: to determine the content and methodology of the 

development and implementation of an elective course in business English for 

students of senior (profile school). 

The object of the study is the process of the senior (profile school) students 

study 

The subject of the research is the development of a methodology for teaching 

an elective course in business English for students of senior (profile school). 

In accordance with this goal, the following research tasks are defined. 

1. To identify the historical prerequisites for the development of specialized 

training in the national and foreign education systems. 

2. Scientifically describe the essence and specifics of students to work out and 

implement an elective course in business English for senior (profile school). 

3. To identify methodological features for the work out and development of 

an elective course in business English for the senior (profile school) elective course 

in business English. 

4. Conduct a methodological experimental test for the development and 

implementation of an elective course in business English for students of the senior 

(profile school). 

The original contribution of the research is as follows: 

1. The essence, features and components of the concept of "development and 

implementation of elective courses" are clarified and justified; 

2. The key competencies that a student must have for the implementation of 

specialized training related to the cycle of psychological and pedagogical 

disciplines are identified; 

3. The methodology of teaching an elective course in business English for 

students of senior (profile school) has been developed. 
 

Elective courses are compulsory courses of students' choice, determined by 

the training profile, they are implemented at the expense of the time allocated to 

the component of the educational institution. The distribution of the total time for 

these courses is 20% of the total volume of courses. Elective courses can 

complement the content of the profile course; develop the content of one of the 

basic courses, and also satisfy a variety of cognitive needs of students that go 

beyond their chosen training profile [1]. 

Elective courses have special requirements aimed at activating the cognitive 

activity of schoolchildren. 

The purpose of studying elective courses is to focus on individualization of 

learning and socialization of students, to prepare for a conscious and responsible 
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choice of the sphere of future professional activity. 

There are the following functions of courses: 

1. study of the key problems of our time; 

2. orientation in the features of future professional activity; 

3. focus on improving cognitive and organizational skills; 

4. addition and deepening of basic subject education; 

5. compensation for the shortcomings of teaching specialized subjects. 

Each of these functions can be leading, but in general elective courses should 

perform them comprehensively. Thus, the choice of elective courses is determined 

by the students themselves and puts students in a situation of independent choice 

of an individual educational trajectory, professional self-determination [2]. 

The classification of elective courses for philological profile, proposed by I.L. 

Bim, indicates the possibility of creating electives that have an applied nature and 

introduce students to specialized activities using a foreign language. In our case, 

the most elementary foundations of professional activity, which the elective aims 

at, act as a specialized activity. It is logical to assume that in such an elective, the 

profile course "Foreign language" serves as the basis for the implementation of the 

applied function and is used as an effective means of expanding the directions of 

vocational guidance of students within the framework of the philological profile. 

Thus, professionally-oriented elective courses in their essence are very close to 

applied or even correlate with them. However, we will not put a sign of absolute 

equality between them, and that's why. 

The applied elective course focuses on activities through the use of a foreign 

language. This may be, for example, translation activities, the creation of 

journalistic / journalistic texts, etc. But such courses will only partially solve career 

guidance tasks. Such an elective will introduce students to what a particular 

specialist does and how he can use a foreign language, but it is quite possible that 

the specifics of the profession itself will not be taken into account. 

Under the specifics in this case, we mean a professionogram (a set of 

"professional" personal qualities and competencies of a specialist), working 

conditions, advantages and disadvantages of a particular profession, its social role 

and significance, possible risks, etc., that is, the very first, initial acquaintance with 

the profession "from the inside", with its "backstage" side. The tasks of the 

professionally-oriented elective course, apparently, will include, along with 

acquaintance with the most elementary basics of professional activity, also 

acquaintance of students with the mentioned specifics of the profession by means 

of a foreign language. 

Professionally-oriented elective courses can be divided into two subtypes: 

1/ courses that introduce the basics of philological specialties (for example, 

translator, literary critic, editor of foreign texts, etc., activities in which involve 

work on textual, linguistic material); 

2/ courses that introduce the basics of non-philological specialties, which, due to 

their specificity, nevertheless require good philological knowledge, skills and 

abilities; these may be international law, specialties in the field of international 

business, journalism, etc. 
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Elective courses of the second subtype will be characterized by a more 

pronounced interdisciplinarity and integrativity. In our study, we consider mainly 

this subtype of these elective courses, since it contributes to the expansion of the 

specialization of the philological profile and the possibility of choosing future 

professional activities, which causes the appearance of some more features of the 

courses under consideration. 

Firstly, within the framework of a professionally-oriented elective, it is 

necessary to thoroughly study both the thematic and lexical-grammatical material 

of the profile course, which correlates with the professional sphere under 

consideration. For example, in the course for future guides-translators and tourism 

managers, it will be necessary to dwell in more detail on country-specific data, 

historical references, geographical, economic and other features of individual 

regions. 

More emphasis will need to be placed on the development of translation 

skills, public speaking. 

Secondly, a professionally-oriented elective course will include elements of 

the content of those academic disciplines that relate to the chosen field of 

professional activity. 

A professionally-oriented elective course combines some of the properties 

inherent in deepening courses, interdisciplinary electives, courses focused on 

studying another subject area by means of a foreign language and applied elective 

courses. 

It is possible that the distinction between professionally-oriented and applied 

electives will remain only in the theory of elective courses, but in the real 

educational process these types of courses will unite. 

Professionally-oriented elective courses, by virtue of their focus on the basics 

of a specific professional activity, contribute to solving the problem of continuity 

of the senior stage of secondary education and higher (professional) education. 

Many researchers point to the existence of such a problem, along with the problem 

of the "knowledge" orientation of education in high school, insufficient orientation 

to the professional needs of society. 

Table 1. Professionally-oriented component to the goals of specialized 

foreign language teaching Foreign language communicative competence 

Language      Speech      Socio - cultural     Compensatory      Educational 

and cognitive 

Knowledge of the most basic terms in the field of professional communication, 

specific language structures, language cliches, etc. The use of various types of 

speech activity in some situations of professional communication stylistic 

features of speech design; etiquette norms of professional communication 

Knowledge of sociolinguistic, 

linguoculturological foundations of professional communication, 

understanding of common cultural 

the context in which professional activity is included The ability to use 

description, 

definitions, questioning, clarification and other means of compensatory nature 
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in case of shortage language tools in situations 

close to professional communication Ability to use foreign language 

knowledge, skills and abilities to acquire the necessary 

(most elementary) competencies in a professionally oriented field; the ability 

to organize their educational activities, the means of which is a foreign language. 

The theoretical provisions of the previous paragraphs will be concretized on 

the example of the development of a professionally-oriented elective course in 

English "Business English for higher (profile school) ("Business English"). This 

course, designed specifically for the philological profile, clearly demonstrates the 

broad career guidance capabilities of this profile due to the implementation of the 

applied orientation of teaching foreign (English) the language within its 

framework. 

We correlated this elective course with the philological profile, since two 

significant factors should be taken into account. Firstly, proficiency in language 

and speech is one of the main skills of any specialist. Philological knowledge about 

the types of speech works / texts, about the features of their construction, 

compositional structure, stylistic norms, genres, etc., which refers to the 

specialization of the philological profile, is necessary for the success of his 

professional activity. Secondly, to study the basics of such activities by means of a 

foreign language, a high level of formation of foreign language knowledge, skills 

and abilities is required. A foreign language as a core academic subject is given in 

the Basic Curriculum (as an example) precisely in the philological profile and, 

given the importance of philological education for future specialists for higher 

(profile school), there are grounds to show the implementation of the applied 

professionally-oriented orientation of foreign language teaching within this profile 

by means of the elective course "Business English for higher (profile school)". 

The importance of a good command of language, speech, ability and 

readiness for communication, including intercultural, and in a foreign language, 

make it legitimate to develop this elective course on the basis of a philological 

profile for a higher (profile school). 

When determining the goals and content of the elective course "Business 

English for higher (profile school)", we will rely on the goals and content of 

teaching English at the profile level, as well as on the data of the standard and 

programs of higher professional education. 

Based on the results of the study, the following main conclusions can be 

formulated: 

1. The study of issues related to the introduction of specialized training into 

educational practice and its development in Kazakhstan and abroad allowed us to 

clarify the specifics, the role of elective courses, as well as their classification. 

2. The analysis of studies devoted to the preparation of teachers for the design 

and implementation of elective courses allowed us to clarify the concept of 

"teacher readiness for the design and implementation of elective courses" and 

interpret it as an integral component of the professional competence of a teacher, 

characterized by professional training aimed at the formation of design, analytical 

and communicative skills for the implementation of the pedagogical process. The 
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structure of the teacher's readiness for the design and implementation of elective 

courses has been clarified, in which we distinguish motivational, gnostic, 

constructive and creative components. 

3. The study of studies devoted to the issues of specialized education allowed 

us to establish the relevance of teacher training for the design and implementation 

of elective courses in connection with the dynamic development of society and the 

relevance of the philological profile in modern conditions. 

4. During the theoretical analysis of the provisions related to the concept and 

development of elective courses, their classification and principles of content 

selection were clarified: personal orientation, problemativeness, continuity, 

adaptability and differentiation, integrity, humanitarian orientation, relevance 

(social significance), professional orientation. 

5. The methodology of work on the formation of a specialist's readiness to 

create and conduct elective courses of philological content is based on the 

integration of mathematical, economic, methodological, psychological, 

pedagogical and methodological knowledge and is based on individual and group 

independent work of students using the method of projects and elements of 

creative activity. 

The results of the experiment confirmed the assumption about the 

effectiveness of the developed methodology for the formation of the teacher's 

readiness to create and conduct elective courses of philological orientation. 

Promising areas of research in the field of foreign language teaching methods 

at the present stage are the study of the possibilities of various models of 

organization of teaching this subject in the system of continuing education, taking 

into account various aspects of specialization (for example, philological aspects of 

the general theory of communication and applied linguistics; fundamentals of 

various sciences in the context of multilingualism; foreign language in professional 

communication, etc.). 

Along with this, it seems that new forms and methods of organizing training 

will acquire special importance. To name just a few: problem-based learning, 

distance learning (including for higher (specialized schools), strengthening the role 

of "informal" and "informational" education and self-study as special independent 

aspects of philological education. 

In most cases, these aspects as separate problems are not new to science, but 

their systematization, justification within the framework of models of continuing 

education is the task of future research. 
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНДА 

М.МОНТЕССОРИ ӘДІСТЕМЕСІН ҚОЛДАНУ 

Көбейсін Салтанат Орысбайқызы, 

Жақыпова Нұршат Арзамасқызы 

«Еркетай» балабақшасы, меңгеруші, тәрбиеші 

Ақтөбе облысы, Алға ауданы  

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту үздіксіз білім беру жүйесінің 

қазіргі заманғы үнемі өзгерісте болатын әлемге бейімделе алатын бала 

тұлғасының қалыптасуы мен дамуына жағдай жасайтын алғашқы деңгейі 

болып табылады. Осы орайда Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына  

«Қазақстандықтардың әлауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын 

арттыру» жолдауында: «Мектепке дейінгі білім беру сапасын түбегейлі 

жақсарту керек. Ойлау негіздері, ақыл-ой мен шығармашылық қабілеттер, 

жаңа дағдылар сонау бала кезден қалыптасады. Білім беру ісінде 4К 

моделіне: креативтілікті, сыни ойлауды, коммуникативтілікті дамытуға және 

командада жұмыс істей білуге басты назар аударылуда». Білім беру жүйесіне 

жаңа инновациялық технологияларды енгізу арқылы оқыту үрдісін жетілдіру, 

балалардың танымдық қабілетін дамыту, саналы деңгейге көтеру – бүгінгі 

күнгі күрделі мәселе. 

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен білім беру дамуының қазіргі заманғы 

тенденциялары мектепке дейінгі ұйымдарды балаға қанық және қауіпсіз 

өмірге жағдай жасайтын бірегей білім беру кеңістігі ретінде қарастыруға 

мүмкіндік береді. Бұл балалардың қоршаған ортаны танудағы алғашқы 

әлеуметтік ортасы. Уақытында алынған мектепке дейінгі білім әр бала үшін 

де, жалпы тұтас елдің болашағы үшін де өте маңызды. М.Монтессори 

педагогикалық технологияларын білім беру жүйесіне ендіру, Қазақстан 30 

дамыған елдердің қатарына кіруге бетбұрыс жасап отырған сәтте, ерікті, өз  

басының қадір-қасиетін сезетін, дербес, қабылданған шешімдеріне 

жауапкершілікпен қарауға қабілетті адамдардың пайда болуын қажет етіп 

отыр. Мұндай адамды тәрбиелеп шығару үшін, қазіргі заманның сұранысына 

жоғарғы дәрежеде жауап беретін бағдарламаны, жеке тұлғаны тәрбиелейтін 

технология керек. Осындай жүйе ретінде қабылдауға болатын бірегей 

Монтессори жүйесін қазіргі кезде әлемнің 146 мемлекеті қолданады. 

М.Монтессори педагогикасы немесе Монтессори жүйесі ХХ – ғасырдың 

бірінші жартысында итальяндық педагог, ғалым әрі ойшыл Мария 

Монтессори тарапынан ұсынылған тәрбиелеу жүйесі. Монтессори әдістемесі 

әрбір тәрбиеленушіге деген даралы тәсілдемеге негізделген. Бұған сәйкес , 

дидактикалық материалдармен сабақ ұзақтығын өздері таңдай отырып, 

балаларға өздігінен жұмыс жасауға жағдай жасаған. Кезкелген ата – ана 

баласы үшін өмір сүреді. Халқымыз «Балалы үй базар, баласыз үй қу мазар» 

- деп бекер айтпаса керек. Мария Монтессори (1870-1952) 31 тамыз айында 

Италияда дүниеге келген, сол елдегі медицина докторы дәрежесін алған 

алғашқы әйел адам болды. Бұл жүйені 100 жыл бұрын М.Монтессори ойлап 

тапқандықтан, соның атымен аталып кеткен. Өз ісінің бастапқы негізінде ол 

жүйке - психикалық дамуы бұзылған балаларды емдеумен айналысады. 
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Мұндай балалармен жұмыс істеудегі тәжірибесі «зияты дамымаған балалар» 

емдеуге қарағанда педагогикалық тұрғыдағы әсер етуді көбірек қажетсінетіні 

туралы маңызды тұжырымды құруға мүмкіндік берді. Зияты дамымаған 

балалармен жұмыс тәжірбиесі М.Монтессоридің көңілін қалыпты балаларды 

тәрбиелеу проблемасына аударды, оның жүйесінде Ж.Ж.Руссо, Ә.Сеген және 

т.б. белгілі философ, педагог және дәрігердің тәрбиелеу қағидалары дами 

түсті. Бүгінгі күні Монтессори педагогика атақтылыққа екінші рет ие болуда. 

Қазіргі кезде Монтессори жүйесін дүние жүзіндегі көптеген балалар 

мекемелері қолданады. Сонымен қатар М.Монтессори жүйесі 146 мемлекетте 

қолданыладын.Монтессоридің    ілімі    мен    жүйесі    әр    түрлі    балалар 

мекемелерінде: балалар үйі, мектептер, балабақшалар, балалар оңалту 

орталықтарында кеңінен қолданыла бастады. М.Монтессори: «Бала дүниеге 

келгеннен бастап өзін- өзі дамытуға және жеке адам ретінде қалыптасуға 

қабілетті. Оның ішкі жан дүниесінде ерекше күш бар, ал үлкендердің міндеті 

сол энергияның жұмсалуына жағдай жасау» - деген екен. 

Бала дамуының сензитивті кезеңдері келген кезде, өзін жеке тұлға 

ретінде қалыптастыра бастайды, бірақ қалай, қай бағытта жүзеге асатыныны 

оны қоршаған ортаға байланысты. Үлкендер баланың дамуына жағдай 

жасайтын арнайы ортаны дайындап, оған бағыт –бағдар беріп отыруы керек. 

Монтессори педагогикасы кабинеті бірнеше аймақтарғы бөлінген және бұл 

аймақтар баланың жан –жақты дамуына жағдай жасайтын «дайындалған 

орта» болып есептеледі. 3 және 6 жас аралығындағы балалардың өзін –өзі 

дамытуы үшін аймақтарда орналасқан жаттығулар зор ықпалын тигізді: 

күнделікті өмір жаттығулары, сенсорлық даму, математика, тіл дамыту, жазу 

және оқуды үйрену, шығармашылық даму, космостық тәрбие беру. 

М. Монтессори   жүйесін   негізінде   3   басты   қағида   құрайды: 

1. Әр баланың жеке ерекшеліктерін ескерту; 

2. Даму еркіндігімен қамтамасыз ету; 

3. Баланың әрі қарайғы интеллектуалды дамуының негізі ретінде 

сенсорлық және дене тәрбиесінің мүмкіндіктерін кеңінен қолдану. 

ІІ. Негізгі бөлім 

1. Монтессори технологиясын қолданудың әдіс – тәсілдері. 

1896 жылы Рим университетінің медициналық факультетін бітіргеннен 

кейін М.Монтессори Италиядағы әйелдерден шыққан бірінші медицина 

докторы болып табылды. Университеттің емханасынада ақыл – ойы артта 

қалған балаларға бақылау жасап көрді. 1900 жылы Марияның өзі дамуын да 

ауытқушылықтыры бар балаларға арналған Еуропадағы бірінші оқу орнына 

басшылық етті. Оның кішкентай емделушілері нашар сойлегендіктен, ол 

саусақтардың ұсақ моторикаларын жаттықтыру арқылы сөйлеуді дамытатын 

арнайы жаттығулар және балалардың өзіндік сенсорлық тәжірибе негізінде 

қоршаған ортаны зерттей алатын арнайы құралдар және ойындар әзірледі. 

Сөйтіп,  Монтессори өзінің бірқатар  уақыты өткеннен кейін  оның 

тәрбиеленушілері  оқу,   жазу,  есептеуді кәдімгі мектептегі  өздерінің 

құрдастарынан бұрын үйренді.1909 жылдан бастап М.Монтессори жүйесі 

өмірге белсенді түрде енгізіле бастады. Түрлі елдің педагогтары үшін 
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курстар ашылды. 1910 жылы «Монтессори әдісі» атты кітап жарық корді. 

1929 жылы М.Монтессори қазіргі кезде де жасап жатқан халықаралық 

Монтессори Ассоцасиясының негізі салынды. Италиядан Фашистік тәртіп 

кезінде елден кетеді,  76 жасында қайта  оралып,  көптеген еңбектерін 

шығарады. 1950  жылы  Амстердам  университетінің  профессоры атағы, 

докторлық құрмет дәрежесі беріледі.Бұл әдіс бойынша 3 жастан 6 жасқа 

дейінгі балалар зейінін, шығармашылық және логикалық ойлау қабілетін, 

есте сақтауды,  сойлеуді,  елестетуді,  қимылды дамытады. Монтессори 

әдісінің негізгі қағидасы – «оқы,оқы» деп күштеп емес, ойын арқылы оқыту 

және баламен дербес тіл табысуға негізделген жаттығуларды таңдап алу. 

Мұнда бала дидактикалық материалдар мен сабақ уақытының ұзақтығын өзі 

таңдайтын болғандықтан оқытуда ерекшеліктер бар. Сондай – ақ, олар өз 

қателіктерін өздері көріп, соны өздері түзеп отырады. Монтессори 

бөлмесінде «Барлығымен еркін айналыс, бірақ басқаларға кедергі жасама» 

деген ереже үнемі сақталады.Бүгінде осы әдіспен жұмыс жасайтын 

балабақшалар көптеп ашылып жатыр. Балабақшадағы ұстаздар міндетті 

түрде дайындық курсынан өтеді. Монтессори әдісінде сыныптық сабақ 

системасы жоқ, мектеп партасының орнына жеңіл қозғалатын столдар мен 

отырғыштар, кілемшелер қолданылады. Монтессори ұстаз баланың өз 

бетімен жұмыс жасауын қадағалайды. Монтессори әдісі үшін негізгі 

бөлімнен тұрады: бала, қоршаған орта, ұстаз. 

ХХІ ғасыр табалдырығын білім мен ғылымды инновациялық 

технологиялық бағытты дамыту мақсатымен атауымыз үлкен үміттің басты 

нышаны болып табылады. Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр 

болмайды. Жас ұрпаққа мән – мағыналы, өнегелі тәрбиемен білім беру – 

бүгінгі күннің басты талабы екені бәрімізге белгілі. Баланың жеке тұлға 

ретіндегі дамуы өзіндік көзқарасының қалыптасуы, ой – өрісінің кеңейюі 

балабақша қабырғасында басталатыны сөзсіз. Қай кезеңде болмасын 

балабақшада Монтессори әдісі еш уақытта орнын жоғалтқан емес. Бала 

табиғатында білуге құмар, тумысынан – ақ өсуге, жетілуге ұмтылысы басым. 

Сондықтан да қарқынмен дамып бара жатқан мына заманда балабақшадағы 

педагогтардың ұлттық қалып, ұлттық мінезді сақтай отырып, бала 

тәрбиесінің әдістерін тынбай ізденіп, жиі жаңартып отыруы заңдылық. 

Мария Монтессори осы әдістің негізін 100 жылдан астам уақыт бұрын 

салған . Бүгінгі әлемде, білім сағат сайын өзгеріп, деректер құм шамасындай 

чиптерде сақталатын заманда ақпарат емес, ой алдыңғы орынға шығады. 

Білім емес, әрекет маңызға ие болды. Біз ойланып әрекет жасайтын, 

жаңалықтар ашатын, ойлап шығаратын, құрастыратын және алдағы ғасыр 

алдыға қоятын проблемаларды шешетін келесі ұрпақты қалай тәрбиелей 

аламыз? Шынайы, іс жүзіндегі жұмыс қана сұрақтың жауабы болып 

табылады. Білім беру білім тарату және деректерді жалаң түрде жаттатудан 

баланың қолы мен миын жұмыс істететін, сын тұрғысынан және креативті 

ойлауды өмір жолына айналдыратын оқыту түріне көшу тиіс. Балалық 

шақтан бастап, жеткіншек шақ арқылы ересек өмірге дейін адамзат 

дамуының бәріне ортақ үрдістері бар. Егер бұл үрдістер білім беру базасын  
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қалыптастыру үшін пайдаланылса, біз оқыту барысында табиғатпен 

үйлесімді жұмыс жасай аламыз. Бір ойыншыққа таласпай күте білуді, 

қоршаған ортаға деген қызығушылығы, өз ойларын ашық айтуға т.б қарым – 

қатынастарда жақсы нәтиже беруде. 

2. Монтессори методикасы. 

Монтессори әдісінің мақсаты: 

- Балаларды еркін тәрбиелеп, өмірге бейімдеу. 

- Өмірде өз мақсаты бар екенін қалыптастыру. 

- Балалардың өзінің үйреніп, өзін дамытуына жаңа мүмкін діктер беру. 

Монтессори педагогтың міндеті: 

- Балаға өз жұмысын басқаруға көмектесу. 

- Негізгі түстерді айыра білуге үйрету. 

- Ұсақ моториканы дамыту. 

- Алғашқы математикалық, ғарыштық түсініктерді қалыптастыру. 

- Зейінін тұрақтандыру. 

- Тәртіпке үйрету. 

Негізгі сабақ түрлері: 

- Материалдармен жұмыстың жеке көрсетілімі. 

- Топтық сабақ 

- Жаңа ұғымдар туралы сабақ. 

Монтессори 5 аймақтан тұрады: 

1. Күнделікті өмір жаттығулар аймағы. 

2. Сенсорика аймағы. 

3. Математика аймағы. 

4. Тіл аймағы 

5. Ғарыш аймағы. 

1. Күнделікті өмір жаттығулар аймағы: 

Күнделікті өмір жаттығулар аймағы кішкентай балалар үшін ерекше 

маңызды. КӨЖ аймағында бала өзіне және өз заттарына қарауға 

көмектесетін материалдар орналасқан. Материалдар бала өзі істейтін ісінің 

мақсатын айқын түсінген жағдайда таңдап алынады. Бала өзі киінуге (түйме, 

кнопка, сыдырма, жіпшелер, түйрегіштер, баулар, банттар, ілмектер сияқты 

заттар салынған рамкаларды пайдалана отырып) үйренеді. Ұқыпты бір 

нәрсені құюға, төгуге, ыдыс жууға, айна сүртуге, киім – кешек жууға, шын 

үтікпен оны үтіктеуге, салаттар жасауға, көкөністер тазалауға, кесуге, 

майдалауға, жаңғақ ашуға, аяқ киім тазалауға, бір жерден екінші жерге 

тасымалдауға өзіне – өзі қызмет етуге үйретеді. 

2. Сенсорика аймағы: 

Бұл аймақта бала қоршаған ортаны зерттеуде өзінің сезімдерін 

қолдана білуге үйренеді – осындағы материалдар арқылы өзінің көру сезімін 

(Түрлі түсті кестелер, көлемі мен пішінін ажыратуға арналған материалдар 

т.б). Сипап сезу сезімін (сипау үшін тақтайшалар,маталардың 

қиындыларының жиынтығы т.б). Иіс сезу (иістері бар жәшікшелер). Дәм сезу 

(дәм сезу банкашалары т.б). Есту сезіміне (шуылдайтын қорапшалар, 

музыкалық аспаптар т.б) жетілдіреді, сол сияқты температураны ажырату, 
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заттардың салмағының айырмашылығын білу және есте сақтау қабілеттерін 

жаттықтырады. 

3. Математика аймағы: 

Сенсорлық материалмен жұмыс істеп, логикалық ойлауды үйренген 

соң бала еш қиындықсыз өзіне таныс ұғымдарды математикалық 

терминдерге айналдыра бастайды. Оның үстіне математиканы үйрену табиғи 

жүріп отырады: себебі бала жай ғана математикамен ұласатын дайындалған 

ортада өмір сүреді. Математикалық дамыту аймағы бала санауды, қосу мен 

азайтуды, көбейту мен бөлуді, түбірге алу, мағыналы сандармен жұмыс істеу 

үшін барлық керекті материалдардан тұрады. 

4. Тіл аймағы: 

Балаға тілді алып жүруші ретінде тілді дамытуға арналған (онсыз 

толыққанды интеллектуалды өсу мүмкін емес болғандықтан) тиісті 

материалдар қажет. Берілген аймақта жазуға моторлық (қимылдық) 

дайындық, фонетикалық естудің дамуы, жазу мен оқуға үйрету, т.б 

қарастырылады. Бұл жерде бала өзінің қорын кеңейтуге, әріптермен 

танысуға, саусағымен қиынырақ әріптерді салуға, манна жармасына сурет 

салуға, сондай – ақ жылжымалы алфавит арқылы сөздерді қоюға үйрене ді. 

5. Ғарыш аймағы: 

Жұмыс баланы қоршаған ортамен байланыстырады. Ғарыш аймағында 

балалар жер бедері, жер шары, әлем бойынша елдерді, олардың мәдениеті 

мен дәстүрін, өлі және тірі табиғатты, табиғат құбылыстарын, жануарлар мен 

өсімдіктерді, биологиялық, географиялық, физикалық, химиялық түсініктерін 

толық алады. Бұл аймақта балалар тереңдетіле түсінік алады. 

Балалар жұмыс істегісі келетін аймақ пен нақты Монтессори – 

материалды өзі таңдайды. Ол жалғыз өзі немесе басқа баламен жұмыс істегісі 

келе ме, оны да өзі таңдайды. Бала өзінің қарқынында жұмыс істейді. 

Монтессори баланың шынайы заттармен айналысуын «жұмыс» деп атайды, 

ал біз «ойын» деп санағанға үйреніп қалғанбыз. 

Монтессори педагогикасының негізгі принципі: Баланы өз – өзін 

тәрбиелеуге, оқытуға дамытуға ынталандыру. «Маған өзім істеуге көмектес».  

Монтессори топтарында балалар арнайы әзірленген қоршаған орта - 

Монтессори материалдары көмегімен өздігінен оқиды. Монтессори 

материалдарында өзін –өзі бақылау мүмкіндіктері қамтылған, бала өз 

қателіктерін өзі көріп, өзі соған бейімделеді. 

3. Монтессори тобындағы шеңбер. Монтессори педагогикасының ең 

бір қажетті бөлшегінің бірі – шеңбер болып табылады. “Шеңбер дегеніміз 

не?”- деген сұрақ Монтессори сабағына келген барша ата - ананы 

толғандыратыны табиғи құбылыс. Монтессори педагогтарының бірі оны “ 

атмосфералық құбылыс” деп атаған екен. Монтессори педагогикасынын 

басты ерекшелігі- ол әлемнің қай мемлекетіне барсаңыз да барлық жерде 

бірдей жабдық пен дидактикалық материалдың қолданылуы. Әлемнің түкпір 

- түкпіріндегі кез-келген Монтессори - кабинеттен эллипс түрінде сызылған 

сызықты көруге болады. Бұл Монтессори шеңбері өтетін орны. Монтессори 

педагогикасының негізгі ұстанымы – баланың еркіндігі мен бар әрекетті өз 
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бетімен орындауы болып табылатынын бәріміз білеміз. Ал шеңберде балалар 

бір –бірімен қарым –қатынасқа түседі, яғни әлеуметтік жағынан пайдасы 

мол. Шеңбер 3 жасқа дейінгі және 3жастан 6жасқа дейінгі топтарда екі түрлі 

жүргізіледі. Бұл топтарда баланың жас ерекшеліктеріне сай жаттығулар, 

тапсырмалар қолданылады. Мысалы, 3 жастан 6 жасқа дейінгі топтағы 

шеңбер барысында балалар көптеген жаңа ұғымдармен танысады. 

Шеңберді әрқашан педагог жүргізеді, бірақ ол жалпы әңгімеге көмек беріп 

қана отырады. Мұнда бала өз бетімен ойын айтып, сезімдерін басқаларға 

жеткізу мүмкіндігіне құқылы. 

Монтессори әдісі балаларға жауапкершілікті сезінуге, өздігінен 

шешім қабылдауына топта да, жеке де жұмыс жасай алуына, таңдау жасай 

алуына, өз уақытын ұйымдастыра білуіне, өзіне сеніммен қарауына 

мүмкіндіктер береді, қолайлы жағдай туғызады. 

Қорытынды: 

1. Монтессори – педагог М.Монтессори технологиясының 

теориясын меңгереді, тәжірибеде жүзеге асыруға ықпал етеді; 

2. Ата - анамен байланысты нығайтады; 

3. Баланың өздігінен еркін дамуға ықпал етеді; 

4. Балалар өздеріне қызмет етуді, еркін қозғалуын, материалдармен ұзақ 

уақыт жұмыс жасауға, таңдау жасауға, өздігінен шешім қабылдауға, өз – 

өзіне деген сенімге, өз ойын ашық айта алуға, жеке жұмыс жасауға, бір – 

бірін сыйлауға, достық қарым – қатынасқа, өзін жеке тұлға ретінде 

дамытады. 
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ЕСТУ ҚАБІЛЕТІ ЗАҚЫМДАЛҒАН БАЛАЛАРДЫ ЗАМАНАУИ 

КӘСІПКЕ ДАЯРЛАУДАҒЫ ЖАҢАША БІЛІМ БЕРУ БАҒЫТЫ 

 

Көшербай Ш.Ж. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, 

Арнайы педагогика ББ, 1-курс магистранты, 

Қазақстан, Ақтөбе, shattyk.kosherbay@inbox.ru 
 

Ы.Алтынсариннің өркениеттік көшінен қалмау жолы ретінде «табиғи 

даму» идеясы ғасырлар бойы өз құнын жоғалтқан жоқ. Осы идея төңірегінде 

заманның озық технологиялары дамып, бірнеше дәстүрлі мамандықтардың 

орнын заманауи мамандықтар басты. Ілгерілеу мен жасампаздықдың 

ғасырында 40 мыңға жуық кәсіп адамдардың қоғамда өз орнын табуға 

мүмкіндік береді. Ақпараттық технологиялар ғасырында қоғамның талабына 

сай жаңа кәсіптердің пайда болуына байланысты білім беру мен мәдениет 

жүйесінің процесінде өзгерістердің орын алуына әкеледі. Мұндай заман 

талабына сай өзгерістерге қалыпты адамдардың тез бейімделіп кетуі 70% 

құраса, есту қабілеті бұзылған (зақымдалған) тұлға бейімделуі үшін бірнеше 

жылдарды, қосымша әлеуметтік-педагогикалық көмекті қажет етеді. 

Ресми деректер бойынша, өткен жылы елімізде есту қабілеті бұзылған 6 

357 бала тіркелген, оның ішінде 1917 естімейтін бала, 4440 нашар еститін 

бала. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің бұйрығына 

сәйкес мүгедектікті туылғаннан 3-4 дәрежелі құлақ мүкістігі туралы 

анықтамасы бар балалар ғана алады. Ал қалған есту қабілеті зақымдалған  

балалар өмір қажеттілігі үшін бір кәсіпті меңгеріп, кәсіпке сай қоғамнан өз 

орнын табуы қажет. 

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің деректері 

бойынша, Қазақстанда есту бойынша 18,4 мың мүгедектің тек 28 пайызы 

ғана, яғни 5,2 мың адам жұмысқа орналастырылды. Сөйлеу қабілеті мен есту 

қабілеті бұзылған 4,7 мың адамның ішінен мыңнан астам адам жұмыспен 

қамтылған. Олардың игерген мамандығы алдағы 15-20 жылдықта түбегейлі 

жойылатын немесе технологиялық өзгеріске ұшырайтын мамандықтар. 

Соның ішінде есту қабілеті зақымдалған баланы кәсіпке даярлауда 

үйрететілетін мамандықтар саусақпен санарлық. 

Есту қабілеті зақымдалған бала тігінші, суретші(қолөнер)немесе ұста, 

етікші бола алатындай арнайы мектептерде кәсіпке даярлау сабақтары 

қарастырылған. Балалар кәсіптік білім беру мазмұнының негізінде өз 

мамандықтарының алғашқы баспалдығын меңгереді. Ал әлемдік 

статистикаға сүйенсек, алдағы 5-10 жылдықта 57 мамандық түбегейлі 

жойылып, орнына 186 жаңа мамандық келеді. Соның ішінде алғашқы болып 

жойылатын мамандықтар қазіргі таңда есту қабілеті зақымдалған балалар 

арасында ең көп және игеруге маңызды деп есептелінетін мамандықтар. 

Министрліктің мәліметінше, Қазақстанда есту қабілеті бұзылған 

балаларға арналған 19 арнайы мамандандырылған мектеп бар. Еліміз 
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бойынша алты мыңнан астам естімейтін және нашар еститін балалар 

тіркелген, олардың екі мыңнан астамы арнайы мектептерде оқиды. ХХ 

ғасырдың үрдісі болған өнеркәсіп пен тұтыну дәуірі қазірде 

нанотехнологиялармен алмастырылды. Алдағы 5 жылдықта кең етек алатын 

заманауи жаңа мамандықтардың жартысына жуығы есту қабілеті 

зақымдалған балаларға игеруге мүмкіндік туғызатындай деңгейде . Сол 

себепті есту қабілеті зақымдалған балаларды кәсіпке даярлауды мектептен  

бастасақ, заман талабына сай мамандықтардың игерілуіне де жағдай 

жасауымыз қажет. 

Арнайы мектептерде есту қабілеті зақымдалған балалардың 

қызығушылығы мен мүмкіндігін ескере отырып, болашағы бар мамандықты 

игеріп шығуға арнайы бағдарламалар құрылуы қажет. Бағдарлама негізінде 

бірнеше жобалар жүзеге асса, есту қабілеті зақымдалған балалар жаңа 

мамандықтардың бастауын игеруі жақсы нәтиже көрсетуі тиіс. Ерекше 

білімді қажет ететін балалардың өзіндік еңбек дағдылары бірден қалыптасып 

кетпейді. Мұндай балалар ата-ана мен арнайы мамандардың ұжымдасқан 

көмектерін қажет етеді. Оларға өздерін танытып, айналасындағылармен 

араласуға мүмкіндік беру керек. Бойында дарыны бар балаларды заманауи 

еңбекке баулыса, болашақта өмірден өз орнын, өз мамандығын табуға көп 

көмек болар еді. Ал ол үшін есту қабілеті зақымдалған балалар болашақта  

меңгере алуы мүмкін заманауи мамандықтарға аса назар қойғанымыз жөн. 

Сол мамандықтардың игерілуіне мектеп қабырғасында оқып жүргеннен 

ден қойылса, үлкен өмірге қадам басар алдында әр оқушының санасында 

болашақта өзінің қандай тұлға болып қалыптасатындығы туралы бейне пайда 

болады. Есту қабілеті бұзылған балаларды кәсіпке даярлау процесінде 

бірқатар жеке ерекшеліктерін қалыптастыру қажет: 

- тұлғаның шығармашылық және танымдық белсенділігі, өзін-өзі 

реттеудің жоғары деңгейі; 

- интеллектуалдық-тұлғалық сипаттамалар жиынтығы, олар 

эрудицияны, жеке тұлғаның мәдениетін, ақылдың сыншылдығын және т.б., 

бірлескен қызметке қатысушыларды барабар қабылдау және бағалау 

қабілетін анықтайтын тұлғаның перцептивті қасиеттері; 

-қарым-қатынас дағдылары, оған қажеттілік; 

- өзін-өзі бағалау және талаптану деңгейі. 

Ерекше оқытуды қажет ететін балалар үшін қоғамда өз рөлін табу 

оңайға соға бермейді. Олардың дене және психикалық ерекшеліктері тек 

қарапайым жұмыс жасауға ғана жарамды деген қате пікір қоғамда 

қалыптасқан. Есту қабілеті бұзылған балалардың әлеуметтік тәжірибені 

меңгеруі естілетін әлеммен қалыпты қарым-қатынастың бұзылуы 

салдарынан айтарлықтай қиын және еститін бала кенеттен, табиғи және 

салыстырмалы түрде жеңіл пайда болатын кең танымдық материал оларға 

арнайы оқыту және ауыр күш жігер жағдайында беріледі. Бірақ олар бұл 

жағдайда өздерінің басқа қабілетін көрсете алады. Мысалы, есту қабілеті 

бұзылған балалардың еріксіз немесе ерікті түрде есте сақтауы өзінің естуші 

құрдастарынан кем болмайды. ( Т.В. Розанова). Бұл балалар бейнелі 
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материалды естігеннен гөрі жақсы есте сақтайды, өйткені олардың көру 

тәжірибесі бай ( көрнекті есте сақтау) (В.В. Синяк , М.М. Нудельман). 

Есту қабілеті бұзылған, сөйлеу тілін кейінірек меңгерген балалардың 

ойлау қызметінің дамуында басқа танымдық процестерге қарағанда ерекше 

ерекшеліктер байқалады. Мұндай балалар ұзақ уақыт көрнекі – бейнелі 

ойлау сатысында қалады, яғни ой сөзбен емес, суреттер мен ойлайды. Есту 

қабілеті бұзылған балалардың есту сезімдері мен қабылдауының 

жоғалуына байланысты көру сезімдері мен қабылдаулары ерекше рөл 

атқарады. 

Есту қабілеті бұзылған баланың көру анализаторы қоршаған ортаны 

тануда және сөйлеуді міңгеруде жетекші болып табылады. Бұл балалардың 

көру сезімдері мен қабылдауы еститін балаларға қарағанда нашар дамыған 

( Л.В. Занков, И.М. Соловьев, Ж.И. Шиф, К.И. Вересотская), ал кейбір 

жағдайларда жақсы дамыған. Саңырау балалар еститін бала назар 

аудармайтын қоршаған ортаның егжей-тегжейін жиі мазалайды. Олар 

түстердің реңктерін нәзік саралайды. Есту қабілеті бұзылған балалар-өте 

қарапайым балалар. Олар сондай-ақ жүгіруді, ойнауды, билеуді, көңіл 

көтеруді және жүзуді жақсы көреді, түрлі заттармен эксперимент жасайды, 

мүсіндейді және сурет салады. Есту қабілеті бұзылған балалар 

естілушілермен бірге өмір сүруге және олармен тең мүмкіндіктерге ие 

болуға тиіс. Ол үшін қоғам оларды қабылдайтын білім мен тәрбие негізіне 

сүйенуіміз қажет. Мысалы, есту қабілеті зақымдалған бала, мектеп 

жасынан сурет салуға қызығушылық білдіріп қана қоймай, оның дарыны 

болатын болса, сондай балаларға арнайы үйірме тобында немесе кәсіпке 

даярлау сабақтарында заманауи құрал –жабдықтар арқылы дарынын өз 

кәсібіне айналдыруға болады. Егер балада ақпарттық компьютерлік 

технологиямен жұмыс жасауға қызығушылық болса, оның 

қызығушылығын өзінің болашақ мамандығына айналдыруға болады. 

Әр баланың қандай ерекшелігі болмасын XXI ғасыр қоғамына сай 

тұлға ретінде қалыптасуына білімдік бағдар беруіміз керек. Ал ақпараттық 

ғасырдың талабына сай болу үшін технология үрдісін меңгерген тұлға 

болуы қажет. Зерттеулер бойынша есту қабілеті зақымдалған балалардың 

ойлау деңгейі мен психикалық ерекшеліктері, дене ерекшеліктері заманауи 

технологиялар арқылы сызба жұмыстарын жасау, графикалық дизайнер 

маманы болуына әбден мүмкіндік береді. 

Қазіргі заманғы әлеуметтік-экономикалық жағдайда елімізде ерекше 

білімді қажет ететін , соның ішінде, есту қабілеті зақымдалған балаларды 

әлеуметтендірудің рөлі туралы мәселе өткір сипатқа ие болып отыр. 

Осыған байланысты есту қабілеті зақымдалған балаларды оқыту мен 

тәрбиелендірудің мақсаттары, міндеттері, мазмұны мен технологиялары 

қайта ойластырылады. Есту қабілеті зақымдалған балаларды 

әлеуметтендіруге іс-әрекеттік көзқарас тұрғысынан балалардың әлеуметтік 

маңызы бар мінез-құлық тәжірибесін, қоршаған адамдармен қарым-қатынас 

мәдениетінің нормаларын, адамгершілік және еңбек мәдиетін бірітіндеп 

меңгеруі үшін мектеп кезінен жағдай жасалуы қажет. Соңғы уақытқа дейін 
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мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтендіру бойынша жұмыс негізінен 

жалпыға бірдей қабылданған қарым-қатынас құралдары жүйесі арқылы 

жүзеге асырылған. 

Соңғы жылдары, гуманизациялау, демократияландыру идеяларын іске 

асырудың арқасында ерекше білмді қажет ететін балалардың білім беру 

жүйесінде білім алудың жаңа нысандары, оқытуға инновациялық тәсілдер 

пайда болды. Г.Л.Зайцева, Э.И. Леонгард, Н.Д.Шматко сияқты 

авторлардың еңбектері балалардың әлеуметтік-эмоциялық дамуын 

зерттеуге арналған , бірақ қазіргі мамандандырылған білім беру мекемелері 

даму кезеңіндегі маңызды әлеуметтік-педагогикалық міндеттерді шешу 

мақсатында мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту мен тәрбиелеуді 

жетілдіру заманауи жолдарын іздеу мәселесі алдында тұр. 

Жоғарыда айтылғандарды қортындылай келе, мамандандырылған 

білім беру мекемелерінің назары есту қабілеті зақымдалған балаларды 

өмірлік құзіреттілік пен шығармашылық қабілеттерін дамытуда, кәсіпке 

даярлауда баса назар аударатын білім беру және тәрбиелеудің мазмұны мен 

технологиясын жаңартудағы бағыттары өзекті екенін сөз етуге болады. 

Осыған байланысты есту қабілеті зақымдалған балаларды білім беру 

мәселесін зерттеудің маңыздылығы артады. Бүгінгі әлемде бұл мәселе тек 

ғылыми ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік мәнге ие. 

Біз ерекше білімді қажет ететін әрбір балаға болашақ бір мамандықтың 

иесі, заман талабына сай саланың сапалы жұмыскері болып 

қалыптасатындай білім мен тәрбие жүйесін ұсынуымыз тиіс. Бүгінде бұл 

балаларды кәсіпке даярлауда жаңа бағыттардың қарастырылуы төмен 

деңгейде. Есту қабілеті зақымдалған балалардың әлі күнге дейін қоғамда 

орны жойылып бара жатқан кәсіптерге үйретілуі, технология ғасырының 

тұлғасы ретінде қалыптасуына үлкен кедергі келтіруде. Оларды заманауи 

кәсіпке даярлауда дәстүрлі білім беру жоспары өзгерістерді қажет етеді. Бұл 

тұрғыда балаларға психологиялық-әлеуметтік-педагогикалық қолдау керек. 

Ақпараттық заман талабына сай мамандықтар жаңарып отырса, білім беру 

негізіне де жаңартулар енгізгеніміз жөн. 
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БАСТАУЫШ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 

САУАТТЫЛЫҒЫНЫҢ НЕГІЗІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

Күмісқали К. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, 

Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі, 2-курс 

магистранты,  
 

 «Таным» - философиялық ұғым, «айналадағы материалдық шындықтың 

адам санасында бейнеленуі». Қоршаған дүние нақты өмір сүретіндіктен, 

оның заттары мен құбылыстары санада бейнеленеді. Көру, сезіну, түйсіну 

арқылы сезім мүшелерімізге материалдық заттар әсер етеді де, біз оларды 

қабылдаймыз. Қабылданған дүниені танып, білеміз. Сезім арқылы таныған 

дүниені ғылыми біліммен байланыстырғанда ғана білім қалыптасады. 

Қазіргі таңда адамның дүниенің тани білу ауқымын тіпті күшейте, 

кеңейте түсу талабы туып отыр. Бүкіл әлемді, галактиканы, жұлдыздардың 

пайда болуы мен дамуын зерттеп отырған астрофизики ғылы болса, маман 

емес адамдардың өзі онда болып жатқан жаңалықты біліп, түсінуге 

тырысады. 

Қазіргі кезде орын алып отырған экологиялық апаттар жеріміз бен 

еліміздің барлық тіршілігіне зиянын тигізуде. Мысалы, бір ғана Арал 

теңізінің апаты бүкіл жер жүзіне зиян келтіретіндігі белгілі болып отыр. 

Есепсіз кесілген ағаштың, есепсіз пайдаланылған судың қоршаған 

ортаға тигізіп отырған зияны ұшан-теңіз. Ағаштың азаюынан топырақтың 

құрғап кетуі, судың тартылуынан аса бағалы халық байлығы – балықтың 

азаюы – осының барлығы қоршаған дүниеге адам баласының өз қолымен 

жасап отырған зияны. Пайдалы қазба өндірген шахталар орны толмайтын 

үңгірлерге айналды. Ол жерлере тіршілік ететін аңдар жойылып кетті немесе 

соның алдында. Топырақтың табиға қалпындағы құрамы органикалық затқа 

соншама бай, оны санап болмайды. Егер оны микроскоп арқылы қарасақ, бір 

шаршы метр дерде мыңдаған бактериялар, миллиондаған балдырлар, 

мыңдаған бунақденелілер тіршілік ететінін білеміз. Сол өте құнды бай 

тіршілік ортасын бүдіру – топырақты есепсіз жырту оның құрылымы 

бұзылып, құрамындағы тіршіліктер мүлдем жоғалуына әкеп соғады. 

Осындай есепсіз, жауапсыз ысыраптан сақтау үшін әр адамның табиғат тану 

сауаттылығы болуы тиіс. Дүниеге енжарлықпен, сауатсыздықпен қарау, 

жауапсыз іс-әрекет жасау әдейі зиян келтірумен бірдей. 

Адам, қоғам және табиғаттың бір-бірімен байланысы болмаса, бірде-бір 

ғылым дамуы мүмкін емес. Сондықтан, білім беру саласында биологиялық 

білім бастамасы болып дүниетанымдық мазмұнның енуін және оны оқытуды 

мектепке дейінгі жастан бастап қолға алу қарастырылып отыр. 

Көптеген ғылым салаларында дүниетанымдық көзқарас философиялық 

тұрғыдан қарастырылады. Қазақ халқының қоғам, адам, табиғат туралы 

философиялық ойлары ертеден-ақ адамгершілікті, ізгілікті көксеу, 

имандылықты дәріптеу, зорлық-зомбылыққа қарсы күресу, мемлекет пен 

адам тағдырының мәнін түсіну тұрғысында қалыптаса бастаған. Мәселен, 

ақындар, жыраулар, хандар мен батырлар, билер – осылардың бәрі де әділдік, 
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адамгершілік, табиғат байлығын меңгеру сияқты тіршілік қамына тікелей 

байланысты мәселелер тұрғысынан әрекет етіп, ой қозғады. 

Кез-келген қоғамда білім мен сананың байланысы байқалады. Адам 

санасы меңгерген біліміне, өмір тәжірибесіне, алдыңғы қатарлы даналық 

пікірлер жиынтығына байланысты дамиды. 

«Біріміз – бәріміз үшін, бәріміз – біріміз үшін» деген қағиданы ұстанып, 

еңбек етуге тиіспіз. Біздің мақсатымыз – елі бақытты, жері гүлденген 

қасиетті Отанымыз Қазақстанды «Мәңгілік Ел» ету! 

Қазіргі таңда дамзат алдында пайда болған және көтеріліп отырған 

проблемалар адамның қоршаған ортаға деген көзқарасын, дүниетанымдық 

деңгейін өзгертті. Табиғатты тек пайдаланып қана қоймай, оны қалпына 

келтіру, қорғау, мәселеге экологиялық талаптарды қамтамасыз ету 

тұрғысынан қарау етек алуда. 

Білім, ақыл, ерік, қажеттілік, көзқарас және басқа әлеуметтік, 

психологиялық сипаттар ақылы адамның «тұлғаға» айналуы жүзеге асады. 

«Тұлға – адамның қоғамдық бет пердесі. Ол адам дамуының қорытындысы, 

жемісі». Адам дүниетанымы кеңейген сайын тұлғаға айналады. Кез-келген 

адам тұлға дәрежесіне жетеді деу қиын. Тек, жеке басы жете дамыған, 

дүниетанымы жоғары адамның ғана бар мүмкіндігі шындыққа айналады. 

Тұлға – өзін-өзі басқара алатын, өзіне-өзі баға бере алатын айналадағылармен 

(адам, табиғат, қоғам) тиімді қарым-қатынас жасайтын адам. 

Табиғат – органикалық (тірі) және органикалық емес (өлі) дүниелері бар 

бүкіл әлем. Тірі табиғат денелерінің өлі табиғаттан негізгі айырмашылығы – 

заттардың алмасу үдерісінде дененің өсуі, дамуы, көбеюі болып табылады.  

Өлі дене сыртқы ортаның қарым-қатынасы мен әсерінен қайта жаңармайды, 

бұзылады да, өлі материяның басқа бір түріне ауысып отырады. 

Адам өмірінде табиғаттың маңызы зор және сан алуан. Табиғат – 

адамның материалдық және мәдени игіліктерінің қайнар көзі. 

Қазақстан табиғаты алуан түрлі. Оның аумағанда жер шарында өсетін 

ағаштардың көптеген үлгілері – ормандар бар. Үлкен кеңістікке көгалдар мен 

ұшы-қиыры жоқ далалар, суы мол өзендер мен көлдер орналасқан. Еліміздің 

жер қойнауы пайдалы қазбаларға бай. 

Шипалы табиғат. Ол адамды сауықтыруда үлкен рөл атқарады: жасыл 

өсімдіктер ауадағы көмірқышқыл газын өз бойына сіңіреді де, оттегін бөліп 

шығарады. 

Табиғат - адамның қуатты қайнар бұлағы. Табиғатпен қоян-қолтық 

араласу, оның құпиясын білу – адам бойындағы ізгі мүмкіндіктерді ашып, 

оны барынша сергек етеді. 

Елімізде табиғатты қорғау және оның ресурстарын тиімді пайдалану 

жұмыстарын жақсарту үшін қажетті шаралар жыл өткен сайын мақсатты 

түрде қолданылуда. Қоршаған ортаны сауықтыруға, табиғат байлықтарын 

дұрыс жұмсауға, табиғатты ғылыми негізде қорғауға және өзгертіге баса 

көңіл бөлінеді. 

Адам өмірі табиғат аясында өтеді, ол табиғаттың тосын, ішкі сырын 

білуге құмартып, ғасырлар бойы арман еткен. Ұрпағының қызығушылығын 
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байқап, жеткіншектің туған табиғат әлемінің сан алуан сырын ұғынуға 

тереңдеп бойлауына ерте заманның өзінде-ақ ұлағатты тәлімгерлер зер сала 

көңіл бөлген. Шығыстың шамшырағы, екінші ұстаз атанған Әл-Фарабидің 

ғылыми трактаттары, Ш.Уәлиханов, Ы.Алтынсарин, Абай мұралары, 

Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, Ж.Аймауытов, М.Жұмабаев т.б. еңбектері 

ұлтымыздың орасан мол қазынасы. 

Абай 38 қара сөзінде табиғат құбылыстарының бір-бірімен байланысын 

керемет шеберлікпен баяндайды. Дала данышпаны табиғатқа қамқорлықпен 

қарауға үндеп, табиғат туындыларына қиянат жасауға болайтынын ескертеді,  

қиянатшыл адам мұсылман емес дейді. 

Ы.Алтынсариннің еңбектерінен де қоршаға ортаға жанашырлықты 

байқаймыз. 

«Жас бала өмірінің образы табиғат аясында серуен, экскурсия, саяхат 

негізінде өтеді. Бала табиғатпен еріксіз тілдесіп, оның сырларын ұғынады. 

Ол – бала үшін зор таным, дүниетанудың тұңғыш баспалдағы» тәлімгер. 

Баланың тілін ұстартып, ақыл-ойын, дамгершілік талғамын дамытуда 

табиғатқа қатысты жұмбақтарды пайдаланудың мәні ерекше. 1

Балаларды табиғатпен таныстырудың сан алуан құралдары – 

формалары, әдістері, тәсілдері бар. Оларды таңдау тәрбиелік – білімдік 

міндеттерге, бағдарламалық материалдың мазмұнына және балалардың жас 

ерекшеліктеріне байланысты. Алға қойған міндеттерді әске асыруды 

анықтайтын жолдардың бірі прициптері: тәрбиелеу – білім берудің 

көрнекілігінде, танымда, балалардың белсенділігі мен мұғалімнің жетекшілік 

рөлінің бірлігінде. Жас ұрпақтың жан-жақты үйлесімді дамып, қалыптасуына 

білім мен тәрбие ғана емес әсем табиғат аясы, көгілдір ну орман, көкмайса  

төңірек, түрлі-түсті гүлдерге толы алқап, асау өзен, тұңғиық теңіз, сылдырап 

аққан бұлақ, тау-тас, жемісті бау-бақша, жеті қат көк, жерге нұрын төккен ай 

мен күн, жымыңдаған жұлдыздар, құпиялы сырға толы тылсым дүние мен 

жаратылыс күштерінің сықпалы және жоғары мәдениетте дамыған қоғамдық- 

әлеуметтік отбасы әсері керек. 

Экологиялық тәрбие балалық шақтан басталуы тиіс. Баланың 

қалыптасуы, көзқарасы, азаматтық санасының жүйеге түсуі экологиялық 

жауапкершілікті сезіну мен бірге тәрбиеленуі керек. 

Ата-бабаларымыз бала бойында сәбилік шақтан бастап қоршаған ортаға,  

табиғатқа деген дұрыс көзқарас, құрмет сезімін қалыптастыра отырып, 

қоршаған тіршілік ортасын сақтап, бүлдірмей, ластамай көркейтіп жеткізеді. 

Ал біз келешек ұрпаққа не қалдырамыз? 

Экологиялық тәрбие беру отбасынан, балабақшадан басталып, мектепте 

жалғасын табуы тиіс.Сәбилерге экологиялық тәрбие берудің мақсаты – 

оларды туған жер табиғатын сүюге аялауға, жанашырлықпен қарауға, жалпы 

жауапкершілікке тәрбиелеу. Табиғат – зор байлық, ол – адам тіршілігінің 

көзі. Отбасында экологиялық тәрбиек беруде халқымыздың тыйым сөздерін 

қолданудың мәні зор. 

Үйде гүл отырғызуды дәстүрге айналдырып, оны күтіп баптауға баланы 

баулу, көктемде ағаш көшетін отырғызу арқылы біз экологиялық тәрбиенің 
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негізін қалыптастырсақ, мектеп табалдырығын аттаған шақта экологиялық 

мәселеге дұрыс көзқарасының іргетасы қаланбақ. 

Экологиялық білім мен тәрбие экологиялық мәдениетті қалыптастыру 

мақсатына сәйкес келеді. 

Экологиялық білімнің міндеттері: 

- қоғамның материалдық, рухани күштерінің қайнар көздері ретінде, 

табиғаттың көп құндылығын түсіне; 

- табиғатты тиімді пайдалануда практикалық қолданбалы білімді 

қолдану; 

- қоршаған ортаны бағалау, адамгершілік қасиеттерді дамыту және оны 

жақсарту жөнінде дұрыс шешім қабылдай білу. 

Балалар әрқашанда және барлық жерде табиғатпен қандай да бір белгілі 

қатыната болады. Ормандар мен жайылымдар, әдемі гүлдер, көбелектер, 

қоғыздар, құстар, аңдар, көшпелі бұлттар, жапалқтап жауған қар, бұлақтар, 

тіпті жазғы жаңбырдан кейінгі шалшықтар – соның бәрі балалардың көңілін 

аударады, қуантады, олардың жетілуіне мол азық береді. 

Орманда, көгалда, өзеннің немесе көлдің жағасында ойнау 

саңырауқұлақ, жидек, гүл теру, жануарлар мен өсімдіктерді күту және 

бақылау балаларға шексіз қуаныш әкеледі. Адам бала кезінде шомылған 

өзенді, көкала көбелекті қауалап, гүл терген көгалды жадында тұтып, өмір 

бойы еске сақтайды. Табиғатқа үңіле қараудан, балалар ойнайтын орындарға  

құштарлықтан туған өлкесіне, оның табиғатына, Отанына деген 

сүйіспеншілік пайда болып, жетіле түседі, патриоттық сезімге тәрбиеленеді. 

Гүлдер мен жемістердің түрі, пішіні, иісі, құстардың сайрауы, 

бұлақтардың сылдыры, судың шалпылы, шөптің сыбдыры, құрғақ 

жапырақтардың сыбдыры, қардың аяқ басқан сайын сықырлауы – осының 

бәрі балалардың табиғатты сезінуіне мүмкіндік береді және олардың 

эстетикалық сезімін, сенсорлық тәрбиесін дамытуда бай материал қызметін 

атқарады.Табиғат шын мәнінде қандай болса, сол қалпында көріп, еститін 

сәби кездегі әсер – балалардың оған деген қызығушылығын арттырады. 

Балаларда шындықты дұрыс көрсететін білімнің жоқтығы олардың 

санасында тылсымға сенушілік пен діндарлық пайда болуына жиі-жиі әкеліп 

соқтырды. Балалардың бойында жануарларға деген қатыгездік 

орнығуының,бақаларды, кірпілерді пайдалы жәндіктерді т.б. қырып 

өлтіруінің себебі – оларда жануарлар жөнінде теріс түсініктер 

қалыптасуынан. Бұлтек табиғатқа ғана зиян келтірмей, балалардың 

психикасына да теріс әсер етеді, оларды қатыгездендіріп жібереді. Санада 

ұялар қалған қате түсініктерді теріске шығару бастапқы дұрыс тәрбиеден 

анағұрлым қиын. Міне, сондықтан, балалардың мектеп жасына дейінгі 

кезеңнен бастап табиғат жөнінде дұрыс мәлімет алуы өте маңызды. 
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Қазіргі жағдайда үздіксіз білім берудің икемді таратылған жүйесін 

қалыптастыру қажеттілігі артып келеді, оның көмегімен адамның әлемдік 

ақпарат ресурстары мен деректер базасына қол жетімділігі және өмір бойы 

өзінің кәсіби дағдыларын үздіксіз арттыру мүмкіндігі қамтамасыз етіледі. 

Мұндай жүйе адамға кәсіби мобильді және шығармашылық белсенді болуға 

мүмкіндік береді. Бұл мүмкіндік қарқынды дамып келе жатқан бағыттардың 

бірі болып табылатын «қашықтықтан білім беруді» қамтамасыз етеді. 

Қашықтықтан білім беру ақпараттық және коммуникациялық 

технологияларды қолданудың қарқынды дамып келе жатқан саласы болып 

табылады. Бұл ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың (АКТ) 

қазіргі даму деңгейі ЮНЕСКО-ның "барлығына және өмір бойы білім беру" 

ұранын іс жүзінде жүзеге асырудың нақты мүмкіндігін ұсынатындығымен 

түсіндіріледі, оған сәйкес кез-келген адам жасына, тұрғылықты жеріне, 

кәсіби қызмет түріне, физикалық және физиологиялық мүмкіндіктеріне 

қарамастан өзінің кәсіби және білім деңгейін үздіксіз арттыру үшін қажетті 

жағдайларға ие болуы керек[1]. 

Соңғы үш онжылдықта заманауи техникалық құралдарды қолдану 

әлемнің көптеген елдерінде білімге деген көзқарасты өзгерткен білім беру 

және ақпараттық мәдениеттің жаһандық құбылысына айналды. Қазіргі 

уақытта бүкіл әлемде қашықтықтан білім беруді қамтамасыз ету үшін білім 

беру қызметтерінің спектрі дамуда, ол білім алушылардың көптігімен, 

тартылған білім беру мекемелерінің санымен, инфрақұрылымның көлемі мен 

күрделілігімен, қаржыландыру ауқымымен сипатталады. Бұл бағыттағы 

зерттеушілер бүкіл әлемде орналасқан 850-ден астам қашықтықтан білім 

беру орталықтарының бар екенін айтады[2]. 

ХХ ғасырдың 90-жылдарының ортасында ТМД елдерінде әлеуметтік 

және білім беру контекстінде келесі тенденциялар байқалады: 

- экономикалық және әлеуметтік өзгерістер өмір бойы оқытудың жаңа 

қажеттілігін тудырады, оны күндізгі оқу бағдарламалары сандық жағынан да, 

сапалық жағынан да қанағаттандыра алмайды; 

- кез келген деңгейдегі және бейіндегі мамандардың біліктілігіне 

қойылатын талаптардың өсуі қазіргі заманғы технологиялардың дамуына 

байланысты түбегейлі өзгереді, нәтижесінде АКТ арқылы берілетін білімге 

қажеттілік туындайды[5]. 

Осыған байланысты мынадай саяси шешімдер қабылдау қажеттігі 
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туындайды - білім беру қызметтерін ұсынуға және мамандар даярлауды 

қамтамасыз етуге жаңа тәсілдер әзірлеу, әсіресе қазіргі заманғы АКТ-ны 

қолдана отырып, жаңа білім беру технологияларын енгізу қажет; ЕБҚ және 

ВПО мекемелері білім беру қызметтерінің көлемін кеңейту үшін цифрлық 

технологияларды пайдалана отырып оқытуды енгізу қажет. 

Қашықтан оқыту жүйесі Қазақстанда 2007 жылдан бастап дамып келеді 

және нормативтік-құқықтық, әдіснамалық және ақпараттық-технологиялық 

қамтамасыз етуді егжей-тегжейлі зерттей отырып, мемлекеттік саясаттың 

бөлігі ретінде енгізілуде[4]. 

Нормативтік құжаттар деңгейінде Қазақстанда "қашықтықтан білім 

беру" ұғымы 2007 жылы анықталды ("Білім туралы" Қазақстан 

Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 5 бабының 25) 

тармақшасына сәйкес .): қашықтықтан білім беру (do) дегеніміз-бұл 

тұжырымдамада елдегі және шетелдегі халықтың қалың тобына білім беру 

мекемелерінен кез-келген қашықтықта мамандандырылған ақпараттық-білім 

беру ортасын қолдана отырып ұсынылатын білім беру қызметтерінің 

жиынтығы деп түсіндіріледі. 

МДҰ ақпараттық-білім беру ортасы-бұл пайдаланушылардың білім беру 

қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған деректерді беру 

құралдарының, ақпараттық ресурстардың, өзара әрекеттесу хаттамаларының, 

аппараттық-бағдарламалық және ұйымдастырушылық-әдістемелік 

қамтамасыз етудің жүйелі ұйымдастырылған жиынтығы[3]. 

Сайып келгенде, құрылған қашықтықтан білім беру жүйесі 

Қазақстандағы білім беру ортасын кеңейтуге, білім беру саласындағы 

адамның қажеттіліктері мен құқықтарын толық қанағаттандыруға 

бағытталған. 

Қазіргі кезеңде қашықтықтан оқыту білім беру жүйесінің барлық 

деңгейлерінде және корпоративтік оқытуда қолданылады. Мемлекеттік 

қашықтықтан оқытумен оған мұқтаж барлық студенттер, талапкерлер, ауыл 

оқушылары, мүгедек балалар, әртүрлі себептер бойынша ұтқырлығы 

шектеулі халықтың кейбір басқа топтары қамтылған, нормативтік — 

құқықтық база жетілдіруді жалғастыруда. 

Білім беруді модернизациялауды жүзеге асырудың шарттарының 

бірі – білім беру мекемесінде бірыңғай ақпараттық орта құру. 

Ақпараттық білім беру технологиялары мен оқыту әдістерін, оның 

ішінде қашықтықтан білім беру технологияларын қолдану арқылы дамыту 

және іске асыру федералды мемлекеттік білім беру стандартындағы негізгі 

іс-шаралардың бірі болып табылады, ол қоғамның экономикалық және 

әлеуметтік прогресінің факторларының бірі ретінде білім беру жүйесін 

дамытуды қамтамасыз етеді. Жаңа FGOS мұғалімді білім беру процесінде 

АКТ-ны қолдануға және сәйкесінше студенттерге оларды тиімді және 

ұтымды пайдалануға үйретуге міндеттейді. Қазіргі уақытта білім беру 

мекемелері жұмыстың басым міндеттерінің бірі, білім беру процесіне 

қашықтықтан технологияларды енгізу болып табылады[1]. 

Ауылдық шағын жинақты мектептерде қашықтықтан оқыту мәселесі 
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ерекше өзекті. Қашықтықтан оқыту технологияларын енгізудің әр кезеңінде 

кең ауқымды міндеттер іске асырылды: 

1. Ауыл мектебі оқушыларын сапалы білім берудің тең 

мүмкіндіктерімен қамтамасыз ету; 

2. Дарынды балалармен жұмыста бағдарламаны дараландыру 

мүмкіндігін қамтамасыз ету 

3. Оқу сабақтарын өткізу форматтарының әртүрлілігі; 

4. Оқытудың барлық түрлерін ұйымдастыру мүмкіндігін қамтамасыз ету 

арқылы оқушылардың ынтасын арттыру және оларды оқу процесіне 

барынша тарту: бейнедәрістер, бейнесеминарлар, интерактивті режимдегі 

практикалық жұмыстар, білімді онлайн бақылау, бірыңғай құжат бойынша 

бірлескен интерактивті жұмыс, телекөпір, телевикториндер және т. б. 

5. Барынша қысқа мерзімде максималды нәтижелерге қол жеткізу: 

бейнеконференцбайланыс құралдарын, интерактивті технологиялар мен 

ұжымдық жұмыс құралдарын қолдана отырып, синхронды қашықтықтан 

оқыту технологияларын енгізу[9]. 

Ауыл мектептері оқушыларының танымдық қызметін басқаруды 

жетілдіру бойынша педагогикалық эксперимент Ақтөбе облысы Мәртөк 

ауданы Қызылжар ЖОББМ негізінде ұйымдастырылды. 

Зерттеу Н.В. Кузьмина, м.н.Скаткин және басқа да ғалымдар әзірлеген 

педагогикалық экспериментті ұйымдастырудың негізгі тәсілдеріне сәйкес 

жоспарланды[6]. 

Негізгі мақсат пен міндеттерді нақтылау мақсатында тәжірибелік - 

эксперименттік жұмыс төрт кезеңге бөлінді. Айта кету керек, бұл бөлу өте 

шартты және көп дәрежеде эксперименттің логикасын көрсетеді және 

әрқашан жеке уақыт кезеңдеріне сәйкес келмейді. 

Осылайша, оларды келесідей сипаттауға болады: 

1) проблемалық - іздеу кезеңі. Оның негізгі мақсаттары: 

Шетелде және Қазақстанда қашықтықтан оқытудың дамуына 

тарихнамалық талдау; 

Оқытудың әртүрлі формаларын жүзеге асыруда студенттердің танымдық 

белсенділігін арттыру жолдарын анықтау; 

Қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудың тұжырымдамалық негіздерін 

анықтау. 

2) диагностикалық-болжамдық кезең. Оның негізгі мақсаттары ауыл 

мектептері оқушыларының білім алуының негізгі деңгейін диагностикалау 

және мектепке дейінгі білім беру жағдайында оқу процесінде туындауы 

мүмкін негізгі қиындықтарды болжау. 

Білім беру процесінің негізгі субъектілерін (қашықтықтан оқыту 

жағдайларына тез бейімделуге, сондай-ақ танымдық қызметті жандандыруға 

ықпал ететін іс-шаралардың кешенді жүйесін әзірлеу. 

3) ұйымдастыру-әрекет кезеңі[7]. Оның негізгі мақсаттары: 

Қашықтықтан білім беру нысаны жағдайында оқушыларды оқуға алдын 

ала дайындауды ұйымдастыру. 

Қорытындылай келе, қашықтықтан оқытуды оқытудың нақты 
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құралдарын, әдістерін пайдалану кезінде ауыл мектебі оқушыларының 

танымдық қызметін жандандырудың негізгі тәсілдерін іске асыру арқылы 

мақсатымызға жетуге болатынына көз жеткіздік. 
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ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДА ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚТЫҢ АЛДЫН 

АЛУ ШАРАЛАРЫ 

Қартбаева Жайнагуль Жаншаевна 

Педагогика ғылымдарының кандидаты 

Аккалышева Галия Оразкызы 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің педагогика және 

психология мамандығының 2 курс магистранты 
 

Қазіргі кезде әлемде ең өзекті мәселелердің бірі – бұл жасөспірімдердің 

зорлық-зомбылыққа ұшырауы. Барлық жасөспірім балалар үйінде, мектепте 

және басқа да қоғамдық мекемелерде қатыгездікпен және зорлық- 

зомбылықпен ұшырасып отырады. 

Еліміздің тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев: «Қазақстанның 

отаншылдық сезімін тәрбиелеу – білім берудің мектепке дейінгі жүйесінен 

жоғарғы оқу орындарына дейінгі орталықтарда барлық ұйымдарда 

көкейкесті болып табылады. Балаларды Отанды, туған жерді, өзінің халқын 

http://ecollege.ru/elearning/analytics/a0004/
http://fio.ifmo.ru/
http://www.it-n.ru/
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сүюге тәрбиелеу – мұғалімнің аса маңызды, аса жауапты да қадірменді 

парызы» деген сөзінен, біз оқушылардың бойына «отансүйгіштік», 

«патриоттық» сезімдерін тәрбиелей отырып, көптеген келеңсіздіктердің 

болмауына септігін тигіземіз.[1] 

Адамның ең басты құндылығы оның бостандығы, олай болса 

оқушыларға адамзаттық құқықтары мен бас бостандықтарын қорғауы туралы 

санасына сіңіріп, тәрбиелеуі аса маңызды іс. Зорлық-зомбылық адам 

ағзасына тікелей әсер ететінін, жаман әдеттерден бойларын аулақ ұстап, 

ондай әрекеттерге бармауға тәрбиелеу немесе ондай ондай әрекеттерден 

сақтандыру адамгершілігі мол саналы азамат болып өсуіне ықпал жасау 

мектеп мұғалімдері мен ата-аналардың маңызды міндеті болып саналады. 

Сонымен, зорлық-зомбылық – жеке тұлғаға қол сұқпаушылық, (тәндік 

және рухани мағынада) туралы азаматтардың құқығын бұзатын бір адамның 

екінші адамға тәндік немесе психикалық ықпал етуі.[2] 

Зорлық-зомбылық балалардың денелік және психологиялық 

денсаулықтары және жан-жақты дамулары үшін ауыр машақат болып 

табылады. Әсіресе, өмір жағдайында түрлі соққылар көп кездеседі. Адамға 

зорлық көрсетудің екі түрлі жағы бар. Олар: 

1. Тән азабын шектірген зорлық – адамның ағзасына тікелей әсер ету, 

ұрып-соғу, денесіне зақым келтіру болып табылады. Тән азабын 

шектірген зорлықтың салдарынан жәбірленушінің денсаулығына зиян 

келтірілуі мүмкін. 

2. Жан азабын шектірген зорлық – жәбірленушінің қарсылық 

көрсетуіне, өз құқықтары мен мүдделерін қорғауына деген ерік жігерін 

жасыту үшін қорқыту, адамның психикасына әсер ету. Жан азабын 

шектірген жүйке ауруына немесе тіпті жан ауруына ұшыратуы мүмкін. 

Көп уақытта балалардың өміріне балта шаппау мақсатында, олардың 

кішігірім қылмыстарын жауып тастауға, ешкімге айтпауға тырысамыз, 

бірақ қазіргі қоғамның қажеттілігі сол жағдайлардың айтылып, 

оқушының түпкілікті бақылауға алынуын қажет етеді. 

Мектептегі зорлық-зомбылықтың түрлеріне тоқталатын болсақ, олар: 

 Психологиялық кемсітушілік; 

 Физикалық зорлық-зомбылық; 

 Бопсалау; 

 Кибербуллинг; 

 Кемсітушілік; 

 Суицид. [3] 

Зорлық-зомбылықтан зардап шеккен балаларды оңалту үшін әр түрлі 

әдістер мен тәсілдер қолданылады. Соның ішінде: арт-терапия, құмды 

терапия, ойын терапия және когнитивті-бихевиоралды әдіс-тәсілдер т.б. ең 

тиімді болып саналады. 

Когнитивті – бихевиоралды әдістер мамандар тарапынан зорлық- 

зомбылық белгілері байқалған кезде қолданылатын ең тиімді әдіс болып 

боғаланады, сондықтан әр түрлі сипаттағы зорлық-зомбылық көрген әсіресе 

жасөспірімдер арасындағы балаларға көмек көрсетуде қажет деп санаймыз. 
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Когнитивті – бихевиоралды тәсілдің негізін адамның ойы, эмоциясы, 

іс-әрекетінің өзара байланыстылығы және өзара тәуелді болуын құрайды. 

Және осы құрылымның біреуіне әсер ету басқалардың өзгеруіне әкеледі. 

Когнитивті – бихевиоралды тәсілдің аясында зорлық-зомбылық 

құрбаны болған балаларды оңалтудағы басты міндет төмендегідей 

сипатталады: 

1. Балаға эмоционалды, когнитивті және мінез-құлықтағы жарақат 

салдарын жоюдағы көмек. Көмек көрсетудегі басты тұжырым болып 

табылатын терапевтік жұмыстар бастан кешкен зомбылықты басты 

назарда ұстайды. Зомбылық жарақатымен жұмысты кейінге қалдыру – 

ең басты қателік. 

2. Қауіпсіз терапевтік ортаны қалыптастыру барысында бала зорлық- 

зомбылыққа қатысты әңгімелерді қайталап есіңе түсіру арқылы ішкі 

жарақатын сыртқа шығарады, стресстен арылып, үрей деңгейін 

төмендетеді. 

3. Жарақатымен байланысты барлық сезімдері мен бастан кешкендерін 

баланың анықтай алуы мен бейімделген күйде жеткізе алуына жағдай 

жасалады. [4] 

Қорытындылай келе, балалар құқығын қорғау – егемен еліміздің басты 

құндылықтарының бірі болып саналады. Сондықтан өскелең ұрпақтың дұрыс 

тәрбие алып, қоғамдағы құндылықтарының сақталу жолында аянбай еңбек 

ету керек. Балалардың өмір сапасын жақсарту – ертеңгі болашақтың кепілі. 

Сондықтан да балалардың құқықтарын қорғау мәселесі қашан да өзекті 

болып қала бермек. 
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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің педагогика және 

психология мамандығының 2-курс магистранты 
 

Инклюзивті білім беру дегеніміз - дене бітіміне, психикалық, 

интеллектуалдық, мәдени, этникалық, тілдік және өзге ерекшеліктеріне 

қарамастан ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларды жалпы білім беру 

кеңістігіне енгізу, оларға сапалы білім беруде келтірілетін кедергілерді жою 

және әлеуметтік ортаға бейімдеуге ықпалдасу болып табылады. 

Бүгінгі таңда еліміздегі мемлекеттік саясаттың маңызды 

басымдықтарының бірі білім беру жүйесінің дамуы болып табылады. Білім 

беру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптеріне сапалы білім 

алуға барлығының құқықтарының теңдігі, әр адамның интеллектуалды 

дамуын, психофизиологиялық және жеке-дара ерекшеліктерін ескере 

отырып, халықтың барлық деңгейі үшін білімге қолжетімділігі жатады . Осы 

орайда, Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық жаңарудың 2011-2021 

жылдар аралығында мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға байланысты оң беталыс 

тұрақты түрде қалыптасты. Соның ішінде мүмкіндігі шектеулі тұлғалардың 

білім беру саласы да назардан тыс қалмады. Қазіргі таңда мектеп 

тәжірибесіне белсенді түрде кіріктіріліп, инклюзивті оқыту барған сайын 

кеңінен таралып келеді. 

Инклюзивтік білім берудің басты мақсаты – барлық балалардың 

психикалық және физикалық мүмкіндіктеріне, ата-аналарының әлеуметтік 

және экономикалық мәртебесіне, мәдениетіне, ана-тіліне, бұрынғы оқудағы 

жетістіктеріне, жеке ерекшеліктеріне қарамай білім алуы мен нәтижелі 

табысқа жету үшін қажет жағдайлар жасау және білім берудің баршаға 

қолжетімділігін қамтамасыз ету. Ерекше білім беру қажеттілігі бар 

оқушыларды айтқанда көз алдымызға тек мүмкіндігі шектеулі балалардың 

елестейтіні хақ, алайда ерекше білім беруді қажет ететін тек мүмкіндігі 

шектеулі балалар ғана емес, сонымен қатар мигранттар мен оралмандар 

отбасыларының, аз ұлттар балалары; қоғамға әлеуметтік бейімделуде 

қиындықтары бар балалар да жатады екен. 

Инклюзивті оқыту процесінде балаға жеке көмек көрсету мен 

психологиялық қолдау өте маңызды. Жалпы білім беретін мектепте 

мүмкіндігі шектеулі балаларға тек «кедергісіз аймақ» құрып қана қоймай, 

баланың психофизикалық мүмкіндігін ескере отырып құрылатын оқу-тәрбие 

үдерісінің ерекшілігінде ескерген жөн. Ал бұл процесті жүзеге асыру үшін 

мектепте балаға психологиялық қолдау қызметі ұйымдастырылуы қажет. 

Қазіргі таңда «арнайы қолдау» ұғымы мүмкіндігі шектеулі балаларды 
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қалыпты ортаға интеграциялау үрдісінде қолданылатын мамандандырылған 

(медициналық, педагогикалық, психологиялық) сүйемелдеу ретінде 

қабылдануда. 

«Психологиялық сүйемелдеу» түсінігін көптеген зерттеушілер білім 

алушылардың өзекті мәселелерін шешу мүмкіндігін қамтамасыз ететін 

шарттарды құруға бағытталған психологтың ұйымдастырылған іс-әрекеті 

ретінде анықтайды. Психологиялық сүйемелдеу бір мезгілдік шара емес. Бұл 

– психологиялық қызмет көрсету барысында жүйелі түрде 

ұйымдастырылатын және тұрақты орындалатын жұмыс. Психологиялық 

сүйемелдеудің ең басты қағидаларының бірі тұлғаға уақытында көмек 

көрсетіп, қолдау ғана емес, осы үдерістің қиыншылықтарын өздігінен жеңіп 

шығуға, тұлғалық қалыптасуына жауапкершілікпен қарауға үйрету, 

әлеуметтік өмірде толыққанды субъект болып қалыптасуына ықпал ету. 

Психологиялық сүйемелдеу, әсіресе, инклюзивті оқыту жағдайында ерекше 

маңызға ие:сынып ұжымындағы әр түрлі категориядағы балалардың даралық 

ерекшеліктерін ескере отырып, оларға жеке қатынас жасау, даму 

мүмкіндіктерін болжау және ұжымдағы өзара қарым-қатынас тиімділігіне 

ұмтылу. 

Психологиялық сүйемелдеу баланың оқу үдерісінде субъекті болуына 

жағдай жасауды көздейді, яғни, бала өзін-өзі өзгерту үшін оқиды, педагог 

үшін де, баланың өзі үшін де негізгі мәселе оның дамуы болып табылады.  

Осыған байланысты психологиялық үдерісте балалардың белсенділік, өзіндік 

әрекетін танытуына, сонымен қатар, оның интеллектуалдық және тұлғалық 

дамуын арттыруына барынша психологиялық жағдай жасау қажет. Және 

мұндай психологиялық сүйемелдеудің мақсаты баланың жасына сай қалыпты 

дамуды қамтамасыз ету болып табылады. 

Инклюзивті орта құруда психологқа сүйемелдеудің келесі түрлері 

қажет болады: 

1. Диагностика және кеңес беру. Даму жағдайын сараптап бағалау. 

Мамандардың ұсыныстары; 

2. Оқушының оқу бағдарламасын табысты меңгеруін қамтамасыз ету, 

бейімделген білім беру ортасының иілімді жүйесін құр; 

3. Оқыту ортасын баланың ерекшеліктеріне қарай бейімдеу. Оқыту 

түзімін құру; 

4. Зерде, адамгершілік, эмоциялық ерік аймағы бойынша жұмыс; 

5. Бала дамуындағы бұзылыстарды түзету; 

6. Баланың оқу бағдараламасын меңгеруін, оның дамуын, денсаулық 

жағдайын бақылау жүйесін құру; 

7. Салауатты өмір түрін қалыптастыру бойынша шаралардың жүйесін 

құру, денсаулыққа арналған тақырыптарды оқу курстарының 

бағдарламасына интеграциялау; 

8. Баланы әрі-қарай қоғамға интеграциялау үшін оны әлеуметтік 

психологиялық оңалту ісімен сүйемелдеу; 

9. Сыныпта жағымды психологиялық жағдайды тудыру. 

Мемлекетіміздің әрбір азаматы – ұлттық құндылық, әрбір баласы – 
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еліміздің ертеңі екенін ескерсек, әрбір ерекше білім беру қажеттілігі бар 

оқушылар сапалы білім алып, азамат болып қалыптасуына жағдай жасау 

міндетіміз болып табылады. Осы орайда ерекше білім беру қажеттіліктері 

бар балаларға инклюзивті орта құруда психологиялық қолдаудың маңызы 

зор. 
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МАТЕМАТИКА ПӘНІНЕН ОҚУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМІНДЕГІ 

ОЛҚЫЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ 
 

Маркабаев Торехан Сисенгалиевич 

екінші санатты математика пәнінің мұғалімі 

Жаксылыкова Алтын Темиржановна 

екінші санатты математика пәнінің мұғалімі 

Ақтөбе қаласы Ш.Құдайбердіұлы атындағы №66 

ЖББОМ 

Математика бүгінде қоғамдық өмірдің бүкіл салаларына енуде. Қазіргі 

кезде кез-келген мамандықты игеру үшін математикадан белгілі бір білім 

қажет.Компьютерлік сауаттылық та математикамен байланысты. Сонымен 

қатар математика міндетті түрде бітіру емтиханы мен ҰБТ-дағы міндетті үш 

пәннің біреуі.Сондықтан үлкен жауапкершілік жүгі математика пәнінің 

мұғалімінің мойнына түседі. 

Қандай пән болса да оқушының біліміндегі олқылықтың алдын алу мен 

оны жою мұғалім жұмысының ең маңызды бөлігі. Онлайн оқыту кезінде 

оқушы біліміндегі олқылық кішкентай қарлы кесектен үлкен қарлы кесекке 

айналды десе де болғандай. Себебі, әр сабақтан жеткілікті көлемде алынбаған  

білім жинақталып үлкен қарлы кесекке айналды. Пән мұғалімдерінің міндеті 

осы олқылықтардың алдын алып және бар олқылықты жоюдың әдіс-тәсілдерін 

ойластыру және жоспарлау. Математика пәні мұғалімдері үшін бұл жұмыс өте 

өзекті деп ойлаймын. 

Әр мұғалім алдына мынандай мақсат қою керек: математиканы оқытуда 
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оқушы біліміндегі олқылықтарды анықтау және жою, әрбір оқушының ойдағыдай 

жеке дамуына жағдай жасау. Ол үшін: 

1) Оқушыларды қателесуден қорқудан еркін таңдау мен жетістікке жетуге 

жағдай жасау арқылы босату. 

2) Оқушылардың пассивтілігін жеңу және оларды белсенді іс-әрекет 

субъектісіне айналдыру мақсатында сыныптағы оқытудың түрлері мен 

әдістерін өзгерту. 

3) Оқушыларға қосымша сабақтарда, сабақ барысында жеке жұмыстар арқылы, 

тақырыпты меңгерген оқушылардың жұмысы арқылы уақытында көмек 

көрсету. 

Оқушы біліміндегі олқылықтарды анықтау үшін әр мұғалім өз тәсілдерін 

қолданады. Тақырып бойынша алынған білімді бекіту сабағының соңында негізгі 

білімді қалай меңгергендігін анықтайтынқысқаша тест алу керек. Осы тестің 

нәтижесінен оқушылардың тақырып бойынша олқылықтары анықталады. Одан 

кейін жеке оқушымен жұмыс жүргізілуі керек. Ол жұмыс сабақтан тыс уақытта 

немесе сабақ барысында тақырыпты меңгерген оқушының көмегі арқылы 

жүргізілуі мүмкін. 

Тақырып, тарау бойынша оқушылардың жиі жіберетін қателіктерін пән 

мұғалімдері өз тәжірибелерінде анықтаған деп ойлаймын. Сондықтан осындай 

қателіктерді болдырмас үшін жаңа ұғымдарды түсіндіру барысында ескеріп, 

оқушылардың көңілін аудару керек. Мұғалімдер өз тәжірибелерінде 

оқушылардың жиі жіберетін типтік қателерін жеке дәптерге жазып жүрсе ол 

қателіктерді болдырмаудың алдын алу мүмкін болар еді. 

Көптеген қателіктерді түзету және алдын алу үшін мектеп оқушыларында 

өзін-өзі бақылау дағдыларын қалыптастыру өте маңызды. Бұл дағдылар екі 

бөлімнен тұрады: 

1) қателерді анықтау мүмкіндігі; 

2) оны түсіндіру және түзету мүмкіндігі. 

Қателерін анықтай алуға тақырып бойынша қысқаша жасалған тіректік 

карточка-конспектілер көмектеседі. Бұл конспектілерде тақырып бойынша 

ережелер мен формулалар, схемалар мен кестелер, графиктер болады. 

Келесі қадам анықталған олқылықтарды жою. Бұл жерде оқушымен жеке 

жұмыс, оқушы топтарымен жұмыс жүргізіледі. Ол сабақ кезінде немесе сабақтан 

тыс жүргізілсе де болады. 

Жеке оқушымен жұмыс барысында: 

1. Бақылауға арналған және жұмыс дәптерлерінде жүргізілетін қатемен 

жұмыс.Қателерді  түзету- оқушылардың білімі мен біліктілегіндегі 

олқылықтарды жоюдың негізгі формаларының бірі. Бұл жұмыс үнемі мұғалімнің 

назарында болғанда ғана тиімді.Қатемен жұмыс жасау да пайдалы, өйткені кез 

келген қатемен танысып, оны талдай отырып, бала болашақта бұндай 

қателіктердің қайталануынан өзін белгілі деңгейде сақтандырады. Қателер 

бойынша мақсатты жұмыс оларды жүйелеуді қажет етеді. Бұл жағдайда негізгі 

рөлді олардың пайда болуының жалпы себептерімен, олармен жұмыс істеудің 

жалпы әдістерімен біріктірілген қателіктер тобы атқаруы керек. Қателіктерді 

осылай жүйелеу оларды түзетудің жолдарын көрсетуге және болашақта бұл 
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қателіктердің алдын алуға мүмкіндік береді. 

2.Олқылықтарды жоюға берілген өзіндік жұмыстарға арналған дәптер. 

Ешкім басқа адамның ойларының дайын жазылған түрін оқып ойлануға 

үйренбейді. Тек қана өзіңіз туралы, өз іс әрекеттеріңізді талдау арқылы ғана 

ойлануға үйренесіз. Білімдегі олқылықтарды жою бойынша өзіндік жұмыс 

барысында оқушы мыналарға мүмкіндік алады: 

Ол үстірт оқыған және қателесуге әкелген теориялық материалға назар аударады; 

- Сыныптастарымен де, мұғаліммен де қарым-қатынас дағдыларын 
қалыптастыруға, дамытуға және жетілдіруге( тест жұмысынан жоғары балл алған 
оқушылар қанағаттанарлық немесе төмен деңгей алған оқушыларға кеңес 
берушілер болады) 

- Тапсырмаларды орындау кезінде өзін-өзі бақылау дағдыларын 
жетілдіруге, ақыл-ой операцияларын дамытуға: талдау, синтез, салыстыру, 
жалпылау. 

1. Оқушылардың қалауымен мүмкіндік болса сыныптан тыс 

сағаттарда немесе каникул кезінде қосымша сабақтар жүргізу. 

Бұл сабақтар өткізілетін уақыт әр түрлі оқушылар үшін әр түрлі болу керек. 

Ол олқылықтардың сан мен оларды жоюдың сәттілігімен анықталады. Қосымша 

сабақ позитивті, қуанышты жағдайда өтуі керек. Оқушылар бұл сабақтан 

көтеріңкі көңіл күймен, қанағат сезімімен қайтуы керек. Олар өз жұмысының оқ 

нәтижесі туралы нақты сенімді болу керек, өйткені оқу іс-әрекетінде сәттіліктің 

болмауы және оң ынталандырудың болмауы үлгермеушіліктің себептерінің бірі 

болып табылады. Мұндай сабақтардағы жұмыс әр оқушының жеке қарқынын 

және жеке қабілеттерін ескере отырып, тығыз кері байланысты қолдана отырып 

жүзеге асырылуы керек. 

Осы жүргізілетін жұмыстар бірсарынды болып оқушыларды жалықтырмас 

үшін әр түрлі әдіс -тәсілдерді қолданған дұрыс. Мысалы: 

- Қатені тап; 

- дидактикалық ойындар; 

- Олқылықтарды түзету карточкалары; 

- Жаңа технолгияларды, АҚТ,жеке тұлғаға бағытталған әдістер; 

- Деңгейлік тапсырмалар және т.б. 

Танымдық қызығушылық – адамның туа біткен танымдық қажеттілігіне 

негізделген ішкі мотив. Көптеген зерттеулер қызығушылық ерік пен зейінді 

ынталандыратынын, есте сақтауды тезірек және кұшті етуге көмектесетінін 

дәлелдеді. Бұған проблемалық элементтер мен оқушыларға бағытталған оқыту 

ықпал етеді. 

Кез келген жұмыс тиімді және нәтижелі болу керек. Оқушы мен 

мұғалімдердің бірге істеген жұмыстарының нәтижесі оқушылардың 

олимпиадаларға қатысуы, жүлделі орындар алуы, ҰБТ-да жақсы нәтиже 

көрсетуінен көрінеді. 
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ОЙЛАУЫН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ 
 

Қартбаева Ж.Ж.–п.ғ.к., доцент 

Тлеумбетова С.Т. – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу ББ, 1-курс 

магистранты 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, 

Қазақстан, Ақтөбе  

Көптеген психологиялық-педагогикалық зерттеулер ойлаудың өмір 

сүру жағдайлары мен тәрбиесінің әсерінен бүкіл балалық шақта дамып, 

дамитынын дәлелдеді. Бала дүниеге келгенде, оның ойлауы болмайды. 

Таным қоршаған орта объектілерін сезінуден және қабылдаудан басталады, 

олардың бейнелері кейіннен жадында сақталады. Бұл таным баланың 

шындықпен белсенді өзара әрекеттесу процесінде, қоршаған заттардың 

ерекшеліктерімен жақсырақ танысуға және осы объектілер туралы өзіндік 

ойларын нақтылауға мүмкіндік беретін практикалық іс-әрекеттер процесінде 

пайда болады. Баланың өмірінің алғашқы айларында бастауыш ойлау 

мәдениеті қалыптасуы керек,бұл сөйлеуді меңгерумен, ой-өрісін кеңейтумен, 

жүруді меңгерумен, қимылдарды жетілдірумен байланысты. 

Ойлау - танымдық іс-әрекеттің дамуының нәтижесі. Ол, бала шындық 

құбылыстары арасындағы кейбір қарапайым байланыстарды орнатып, оларға 

сәйкес дұрыс әрекет ете алатын сәттен бастап туындайды. Бұл объектілерді, 

олармен әрекеттерді манипуляциялаумен тікелей байланысты алғашқы 

ойлауды И.М. Сеченов объективті ойлау кезеңі деп атады. Бала сөйлеуді 

игере бастаған кезде оның ақыл-ой әрекетінде елеулі өзгерістер болады. 

Қарым-қатынастың арқасында бала шындықты бейнелеудің жоғары 



347 

 

дәрежесіне көшеді.Қарым-қатынас және онымен ойлау дамудың жаңа 

деңгейіне шығады. Сөз объектіні сенсорлық бейнелер аясынан шығарады 

және оны қамтиды ұғымдар жүйесіне - шындықтың абстрактілі көрінісінің 

формасы. 

Даму мен оқыту процесінде балаларда ойлаудың әр түрлі түрлері 

қалыптасады [1]. Бірінші болып визуалды-белсенді ойлау пайда болады 

(өмірдің 3 жасына дейін). Ол объективті қызметті жүзеге асыратын барлық 

адамдарда болады. Мектеп жасына дейінгі ойлаудың негізгі түрі объектілерді 

бейнелеуге негізделген, ол заттарды қабылдауға немесе көрсетуге сүйенеді. 

Бұл дегеніміз, бала кейбір мәселелерді бейнелі көріністерге сүйене отырып,  

тек заттармен практикалық іс-әрекеттер процесінде ғана емес, сонымен қатар 

«ойда» шеше алады. Мектеп жасына дейінгі балада бейнелерді ойша 

түрлендіру, модельдер құру, іс-әрекеттің соңғы нәтижесін елестету, өз 

әрекеттерін алдын-ала жоспарлау қабілеттері болады. 

Өмірдің бесінші жылында бала заттарға ғана емес, сонымен қатар 

олардың бір-бірімен өзара әрекеттесуіне де қызығушылық таныта бастайды. 

Бала қызығушылық танытады нысан , бірақ объектілердің қандай 

бөліктерден жасалғандығына көбірек көңіл бөлінбейді. Орта мектепке 

дейінгі жаста (4-5 жаста) логикалық ойлаудың рудименттері қоршаған 

ортаны тану мақсатында балалардың өз бастамасымен жүзеге асырылатын 

бастауыш зерттеу іс-әрекеттерінде пайда болады (табиғи объектілермен 

тәжірибелер мен тәжірибелер, тәуелсіз қорытындылар мен тұжырымдар). Өз 

ойының, оқудың, естудің және т.б. мағынасын толық және логикалық түрде 

жеткізу қабілеті қалыптасады. Мидың функционалдық мүмкіндіктері едәуір 

кеңейеді, бұл ақпараттың едәуір көлемін игеруге мүмкіндік береді. [2]. 

Жоғары психикалық функцияларды дамыту - ойлау, есте сақтау, 

эмоциялар, қиял - баланың миының қарқынды дамуына байланысты пайда 

болады. Алты жасар бала өзінің жадын толығымен басқара алады, дегенмен 

бұл кезеңде механикалық есте сақтау әлі де басым болып келеді.[3]. 

Балалардың ақыл-ой әрекеті салыстыру, талдау, синтез, абстракциялау және 

жалпылау, конкретизация сияқты операцияларды қолдану арқылы жүзеге 

асырылады. [4]. Қазіргі уақытта олардың саны өте көп ойлаудың логикалық 

операцияларын дамытудың әр түрлі құралдары мен әдістері мектеп жасына 

дейінгі балалар. 

Үлкен мектеп жасына дейінгі балаларда ойлаудың логикалық 

операцияларын дамыту балалармен жұмыста қолданылған жағдайда сәтті 

жүзеге асырылады дидактикалық ойындардың әр түрлі түрлері, мектеп 

жасына дейінгі балаларға іс-әрекет тәсілдерін үйретуде, дидактикалық 

ойындарды қолдану барысында жүйелілікке сүйену, балаларға дербестікті 

қамтамасыз ету, оларды шығармашылыққа баулу, сонымен қатар ата- 

аналарға балаларды дидактикалық ойынға үйретудің әдістері мен 

тәсілдерімен таныстыру. 

Сонымен, ойлау сенсорлық таным негізінде адамның практикалық 

қызметімен бірге туындайды және дамиды. Ойлау абстракция көмегімен 

объективті әлемде болып жатқан объектілер мен процестердің мәнін 
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көрсетуден тұрады. Бұл эмпирикалық бақылаулармен тығыз байланысты 

адам санасының салмақты компоненттерінің бірі, оның абстрактілі- 

рационалды, интеллектуалды қабілеті. Сонымен, педагогтар мен 

психологтардың еңбектеріне арналған психологиялық-педагогикалық 

әдебиеттерді талдау ойлаудың әр түрлі жас кезеңдерінде тең емес дамитынын 

көрсетті, бұған балалар қызметінің әр түрлі түрлері ықпал етеді. Ғалымдар 

ойлауды стереотипті психикалық процестер мен дағдылардан ажырата 

отырып, өзіндік шығармашылық аспектісіне назар аударады. Сайып 

келгенде, педагогтар мен психологтардың зерттеулері жалпы ойлау мен 

логикалық ойлауды мақсатты оқыту мен тәрбиелеу барысында құруға және 

жетілдіруге болатындығын көрсетеді.[5] 

Сонымен, педагогтар мен психологтардың еңбектеріне арналған 

психологиялық-педагогикалық әдебиеттерді талдау ойлаудың әр түрлі жас 

кезеңдерінде тең емес дамитынын көрсетті, бұған балалар қызметінің әр 

түрлі түрлері ықпал етеді. Ғалымдар ойлауды стереотипті психикалық 

процестер мен дағдылардан ажырата отырып, өзіндік шығармашылық 

аспектісіне назар аударады. Сайып келгенде, педагогтар мен психологтардың 

зерттеулері жалпы ойлау мен логикалық ойлауды мақсатты оқыту мен 

тәрбиелеу барысында құруға және жетілдіруге болатындығын көрсетеді. 
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Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын 

меңгермейінше, сауатты, жан-жақты маман болу, бастауыш сыныпты 

қызығырақ, түсініктірек оқыту мүмкін емес. Инновациялық технологияларды 

меңгеру оқытушының интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани, 

азаматтық және басқа да көптеген адами қабілетінің қалыптасуына игі әсер 

тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу үдерісін тиімді ұйымдастыруға көмектеседі. 

Жаңа оқыту технологияларын пайдалану білім алушының білімге деген 

құштарлығын арттыруға ықпал етеді. 

Интербелсенді оқытуды ұйымдастыру үшін аудиторияда компьютер, 

LCD-проектор, тақта немесе интербелсенді тақта, қол астында бор, флип- 

чарттар, маркерлер, А-4 форматындағы қағаз болғаны дұрыс. Аудитория 

білім алушылардың еркін түрде жұмыс жасауына қолайлы болуы керек. 

Мәселен, әр сабақта білім алушылар шағын топтар құрамын бірнеше рет 

өзгертуі ықтимал, сол себепті де парталар мен үстелдер олардың емін-еркін 

қозғалуына кедергі болмауы қажет. Әдетте аудиторияда білім алушылар 

партаға екеуден отырып, жүздерін оқытушы жаққа беріп отырады. Бұлай 

отыру олардың бір-бірімен қоян-қолтық араласып, тиімді қарым-қатынас 

жүргізуіне жәрдемдеспейді. Отырғанда білім алушылар бір-бірінің жүздерін 

көргені дұрыс, өйткені олардың әңгімелесетін, қандай да болмасын мәселені 

талқылайтын серіктері өз жодастары болады. Парталарды қоюдың да 

көптеген тәсілдері бар. Ең бастысы білім алушылардың бәрі де бір мезгілде  

сабақ жүргізушіні көре отырып, топ ішіндегі жұмысқа белсене араласуға 

мүмкіндік алуы керек [1]. 

Интербелсенді әдістер қазіргі білім беру үдерісінде кең қолданысқа ие 

болып отыр. Бұл әдістерді жан-жақты меңгеру кез келген маман, сонымен 

қатар әртүрлі болашақ маман иелері және қазіргі білім алушылар үшін өте 

маңызды. Интербелсенді әдістерді меңгеру барысында білім алушылар 

негізгі құзыреттіліктерін шыңдап, дамытып, қазіргі заман талабына сай 

бәсекеге қабілетті еліміздің дамуына үлес қосатын маман болып шығуына  

мүмкіндік береді. 

Оқытудың әдеттегі әдістері білім алушылардың мінез-құлқындағы 

қауіпсіздік дағдыларын қалыптастырмайды. Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, 

оқытудың тиімді әдістерінің бірі – «тренинг». Егер оқыту интербелсенді 

жүргізілсе, яғни ақпарат ала отырып, түсініксіз сәттерді талқылауға, сұрақ 

қоюға мүмкіндік алса, берілген ақпаратты тез меңгереді және алған 

білімдерін бекіте отырып, мінез-құлық дағдылары қалыптасады [2]. 
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Интербелсенді әдістердің жиі қолданылатыны – «ойға шабуыл». Бұл 

әдісте білім алушының қойылған сұраққа қайтарған кез келген жауабы 

есепке алынады. Айтылған пікірге бірден баға бермей, оны қағазға немесе 

тақтаға жазып түсірудің маңызы бар. Олардан берген жауаптарының 

негізделуі, түсіндірмесі сұралмайтынын білім алушылар білуі тиіс. «Ойға 

шабуыл» әдісін өткізуге 4-5 минуттан артық уақыттан аспауы керек, уақыт 

аяқталғаннан кейін жауаптардың барлық нұсқаларын талқылап, бастылары 

таңдап алынады да, қосалқылары қалдырылады, яғни жауаптың тиімді 

нұсқасын топ талқысы таңдайды. Бұл әдіс мынадай қажеттіліктерде тиімді 

болады: 

- күрделі және даулы мәселелерді талқылағанда; 

- өзіне сенімсіз білім алушыларды талқылау ісіне ынталандыруға; 

- қысқа мерзімде көп ұсыныс-пікір жинақтау қажет болғанда; 

- дәрісхананың ақпараттануын немесе дайындығын анықтауға. 

«Шағын топтардағы жұмыс». Білім алушылар 4-5 адамнан шағын 

топтарға бөлінеді. Оларды бөлуге әртүрлі әдіс қолданылады. Мысалы, 

мұғалім білім алушыларға бір, екі, үш, төрт деп санауды ұсынады. Санақ 

саны қанша топ құру қажетіне сәйкес алынады. Шағын тптардағы жұмыс 

барлық қатысушыларды белсенді іс-әрекетке, ашық пікір алмасуға, 

пікірсайысқа тартуға, мүмкіндік береді. Тапсырма орындалғаннан кейін әр 

топ орталарынан жұмыс қорытындысын хабарлайтын жетекші таңдайды [3]. 

«Бақылау парағы немесе тест». Бұл әдіс білім алушылардың тақырыпқа 

сәйкес мағұлматтарды білу деңгейін немесе олардың тақырыпқа көзқарасын 

анықтауға көмектеседі. Қатысушылар жауаптарының нұсқасын тиісті 

бағаналарға белгілейді. Сонан кейін жауаптарын бір-бірімен салыстырып 

талқылайды. Қорытындысы мұғалімнің қатысуымен талқылаудан соң 

шығарылады. 

«Жобалар» әдісі. Қазіргі заманауи педагогикалық технологиялар 

арасында білім алушылардың жобалық іс-әрекеттері негізгі құзыреттіліктерді 

қалыптастыруда ең маңызды мақсат болып табылады. Жобалар әдісі жеке 

дамып келе жатқан дамушы технологиялар ретінде, әсіресе жеке іс- 

әрекеттердің нәтижелерін бағалау және жбалай алу, мәселелерді табу және 

шешу, өз бетінше ойлай білуге, шығармашылық бастамалары, білім 

алушылардың танымдық дағдыларын дамыту негізін жатқызуға болады [4]. 

«Кейс» әдісі – экономикалық, әлеуметтік, тұрмыстық немесе басқа да 

күрделі жағдайлардың сипаттамаларында қолданылатын білім беру 

технологиясы. Білім алушылар кейспен жұмыс жасау кезінде болашақ 

мамандықтарына байланысты іздеу, әртүрлі білім салаларында қосымша 

ақпараттарды талдау жұмыстарын жүзеге асырады. 

«Белгі қойып оқу» (INSERT) – жаңа мәліметті игерудің интербелсенді 

тәсілі. Білім алушылар дәрісті тыңдағанда жекелей кестені толтырып отыруы 

тиіс. Дәрістің әр бөлігінен кейін білім алушылардың өз кестелерін 

салыстырып, өзара талқылау жүргізіп отырғандығы орынды. Ал оқытушы 

бұл тәсілді шығармашылық тұрғыдан қарастырып, оған өзгертулер енгізуге 

болады. 
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«Кластерлер» - идея мен ақпараттардың арасындағы байланыстарды 

айқындауға арналған жазба кестелер. Мұнда негізгі тақырып тақтаның 

ортасына шеңберге жазылады да, одан туындайтын тақырыпшаларды білім 

алушылар оның жан-жағына жазып, шеңберлеп бір-біріне қосады да, өзара 

байланыстары туралы әңгімелейді. Мұндай кластерді тақырыпты 

қорытындылау бөлімінде рефлексия түрінде беруге болады, сонда білім 

алушылардың тақырыпты қалай меңгергендіктері байқалады. 

«Синквейн» - бес жолдан тұратын тақпақ. Мұнда білім алушыға оқу 

материалын қысқаша түйіндемелеу талап етіледі. Бірінші жолда – негізгі 

ұғым; екінші жолда – берілген ұғымды сипаттайтын екі сын есім; үшінші 

жолда – ұғымның әрекетін көрсететін үш етістік; төртінші жолда – автор өз 

қатысын көрсететін қысқа сөйлем; бесінші жолда – ұғымға қатысты өз 

сезімін, ассоциациясын сипаттайтын бір сөз, көбінесе зат есім[5]. 

Қорытындылап айтқанда, интербелсенді әдістерді білім беру процесінде 

үздіксіз қолдану – жемісті нәтижеге жеткізері хақ. Олай болса, қазіргі жаңа 

технологиялардың даму заманында интербелсенді оқыту технологиясын 

қолданған абзал. Білім алушылардың пәнге, дәріске деген қызығушылықтары 

артары сөзсіз. 
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Қонысқұлова Жанар Қонысқұлқызы 

«Педагогика және психология» білім бағдарламасының 2 курс магистранты 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

Ғылыми жетекшісі: п.ғ.к., доцент Жусупова Ж.А. 

 

Балаларды ерте жастан мамандыққа бейімдеу айрықша маңызға ие 

болуда. Өскелең ұрпақ өзінің болашақ кәсібін саналы түрде таңдай білуге 

тиіс. 

Үкімет «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп, осы маңызды 

міндетті шешумен айналысуы керек. 

Біз «Тегін техникалық және кәсіби білім беру» жобасын жүзеге 

асыруды жалғастырамыз. Бүгінгі таңда NEET санатындағы 237 мың жас оқу 
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да оқымайды, жұмыс та істемейді. 

Жыл сайын мектеп бітірген 50 мың түлек оқуға ақылы негізде түседі. 

Олардың 85 пайызы – тұрмысы төмен отбасының балалары. 

Бұл жағдайды түзету қажет. Сұранысқа ие барлық мамандық бойынша 

техникалық және кәсіби білім жүз пайыз тегін берілуі керек. 

Құзырлы министрлік жоғары білім беру сапасын арттыруды 

қамтамасыз етуге тиіс. Жоғары оқу орындары мамандардың сапалы 

даярлануына жауап беруге міндетті. 

Ғылымды дамыту – біздің аса маңызды басымдығымыз. 

Бұл саладағы түйткілдердің шешімін табу үшін жылдың соңына дейін 

заңнамаға өзгерістер енгізу қажет. Ең алдымен, жетекші ғалымдарымызға 

тұрақты және өз еңбегіне лайықты жалақы төлеу мәселесін шешу керек[1]. 

Жоғарыда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан 

халқына жолдауында көрсетілген балаларды ерте жастан мамандыққа 

бейімдеудің маңызы зор. Балаларды ерте жастан мамандыққа бейімдей 

отырып, жоғары сыныптарда олардың мамандық таңдауында кеңес беру 

жұмыстары жүргізілуі тиіс. Мамандық таңдауға кеңес беру жұмыстарын 

алдымен болашақ педагог-психологтар атқарады. 

Мамандық таңдау — адам өміріндегі ең маңызды қадамдардың бірі. 

Яғни адам өз бойындағы қабілетіне қарай, икемділігіне қарай, бір сөзбен 

айтқанда шама-шарқына қарай өзіне және қоғамға қызмет ету дегенмен 

бірдей. Сондықтан адам баласы өмірде мамандық таңдауда өз өміріне балта 

шаппастай етіп үлкен жауапкершілік арқалай отырып асқан 

ыждаһаттылықпен таңдау жасауы тиіс. Себебі, адам тағдырының бір бөлігі 

өзі таңдаған мамандығымен ұштасып жатады. 

Кәсіп - қоғамдық еңбек бөлінісінде жалпы адамзаттық мораль 

нормаларымен келісілген еңбек түрі және адамзат үшін материалды игіліктер 

бастамасы. Мамандық - белгілі бір кәсіп саласы бойынша шағын ауқымды 

еңбек түрін қамтиды. Сойтіп, мамандықтың кәсіп қызметіне қараганда 

үғымы тар. Ал мамандану - мамандыққа қарағанда әлдеқайда тар үғым. 

Біліктілік (квалификация) бүл белгілі бір кәсіптік қызмет саласын атқаруға 

тиісті дайындық дсңгейі бар адам. Яғни, біліктілік дегеніміз кәсіпті тиісті 

дәрежеде игеру дағдысы. Белгілі бір кәсібі, ие мамандық саласы бойынша 

дайындық деңгейі кәсіптік біліктілік сипаттамасы (квалификационная 

характеристика) арқылы айқындалады. Арнайы кәсіп саласы бойынша 

мамандардыц білім, білік және дағдысы біліктілік сипаттамасыида 

анықталып, мемлекеттік қүжат есебінде танылады [2,6]. 

Мамандықты қоғамның негізгі тұтқасы ретінде түсінуге байланысты 

негізгі психологиялық мәселелер бар. 

Олар осы қоғамда дамып келе жатқанбелгілі бір кәсіпке бейім 

мамандар. Сонымен қатар бұл мамандық таңдауды армандайтындар, оны 

таңдауға алаңдаушылық білдірушілер. Мамандық таңдаушыларға келер 

болсақ, кім болу керек? бұл тек не істеу керек? емес, кім болу керек?, «қайда 

оқу және қызмет ету керек?» деген сұрақтар. 

Еңбек әрекеті жан-жақты сипатталған өмір салтымен және қарым - 
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қатынас шеңберімен байланысты. 

Сондықтан, мамандық таңдау түрткілерінің құрылымына жоғары 

сынып оқушылары немесе жұмыссыз ересектер, болжамды қиялдағы 

әріптестер қауымдастығына деген көзқарастар қосылады. 

Аталған көзқарас «белсенділік» түрткілерінен басым болуы мүмкін. 

Белгілі бір мамандықта білім алып жатқан немесе қызмет ететін 

мамандарға келетін болсақ, белгілі бір қауымдастыққа кіру санасы 

қалыптасады. 

Сонда мамандық таңдауда көрінбейтін және ақыл-оймен елестетілген 

орындаушылардың және   олардың арасында өмір мен қызметтің қандай да 

бір байланыстары бар. 

Мамандықты дұрыс таңдау болашақ мамандардың қызметін, өмір 

салтын, өмір жолын реттеудің, өмірдің мәнін құрудың маңызды факторлары 

болып табылады. 

Мамандықты қоғамдық ұғым ретінде түсінуге байланысты кейбір 

психологиялық және кәсіби мәселелер маңызды болып табылады[3,91-92]. 

«Мамандық» ұғымы түрлі мағынада қолданылады, сондықтан 

ұғымның мәнін анықтап алу қажет. 

Кез-келген мамандық адамнан табандылықты қажет етеді». 

Маманды, мамандану ұғымдары келесі мағыналарда қолданылады. 

1. Адам күштерін қолдану аймағы, немесе «күштер» сөзінен аулақ болу үшін, 

адам өзінің еңбек қызметтерін орындайтын аймақ. 

2. Белгілі бір еңбек қызметімен айналысатын адамдар қауымдастығы. 

3. Адамға тән дайындық (білім, қабілет, дағды, біліктілік), соның арқасында 

ол еңбек функциясының белгілі бір түрін орындай алады. 

4. Кәсіби адамның қызметі, жұмысы, яғни уақыт бойынша бөлінген еңбек 

қызметтерін жүзеге асырудың «тірі» процесі. 

Аталған ұғымды түсінудің барлық осы нұсқалары заңды, өйткені 

олардың әрқайсысы нақты шындыққа сәйкес келеді. 

Қарастырылатын ұғыммен белгіленген барлық нақты көп қызметті 

жүйелер бір-бірімен байланысты, сондықтан маман, мамандану ұғымдары 

жүйелі түрде қолданылады. 

Мамандық белгілі бір еңбек қызметін жүзеге асырудың мүмкін 

болатын әлеуметтік бекітілген аймағы ретінде қоғамда бөлінген көптеген 

еңбек лауазымдары түрінде болады. Әрбір осындай еңбек лауазым бос болуы 

мүмкін, яғни ол «адамсыз» өмір сүре алады, бірақ бұл жағдайда осы 

лауазымды алуға ниеттенген адамға немесе олар кімге болса да белгілі бір  

талаптар жиынтығын ұсынады, соған сәйкес бос орынды алмастыра 

алады[4,179-180]. 

Г.А.Муратбаеваның, Е.А.Климовтың еңбектерінде көрсетілген кәсіп, 

мамандық, мамандану, кәсібилік үғымдары жоғары сынып оқушыларының 

мамандықты дұрыс таңдауына тікелей ықпал ететіндігін анықтап отырмыз. 

Себебі қоғамдық еңбек бөлінісінде жалпы адамзаттық мораль 

нормаларымен келісілген еңбек түрі және адамзат үшін материалды игіліктер 

бастамасы болса, мамандық белгілі бір кәсіп саласы бойынша шағын 
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ауқымды еңбек түрін қамти отырып, жан-жақты кәсібилікті анықтайды. 
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ТАРИХ ПӘНІН ОҚЫТУДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕР 

 

Садық Индира Әмірханқызы 

Ақтөбе қаласы, №48 жалпы білім беретін орта мектебі 

Тарих пәнінің мұғалімі  

 

Жаңашылдық яғни «Инновация» — жаңалық, жаңашылдық, өзгеріс 

деген ұғымды білдіреді. Инновация құрал, әдіс, процесс ретінде 

әлдебіржаңалықты енгізу деген сөз. Педагогикалық процесте инновация 

оқыту мен тәрбиенің тәсілдері, түрлері, мақсаты мен мазмұнына, мұғалім 

мен оқушының бірлескен қызметін ұйымдастыруға жаңалық енгізудеген 

ұғымды танытады. 

Жаңашылдық адамдардың кәсіптік қызметінің бәріне де тән 

болғандықтан ол зерттеу мен талдаудың және тәжірибеге енгізудің нысанына 

айналған. Жаңашылдық өздігінен пайда болмайды, сондықтан ол ғылыми 

ізденістің, жекелеген мұғалімдер мен тұтас ұжымның әрекетінің нәтижесі 

ретіңде басқаруды қажет етеді. 

Тұтас педагогикалы процестің жаңалықтың түбегейлі жоспарында 

жаңалық процестерді алқа апарушылар ретіңде мектеп директоры, пән 

мұғалімдерінің рөлі арта тұсуде. Оқыту процесінің көп қырлылығына — 

дидактикалық, компьютерлік, мәселелік, модульдік т.б. — қарамастан 

жетекші педагогикалық қызметті іске асыру мұғалімнің еншісіңде қалып 

отыр. Оқу-тәрбие процесіне қазіргі заманғы технологиялардың енгізілуіне 

байланысты мұғалім өзінің міндеттік қызмет салаларын одан әрі терендей 

игеруде. Сондықтан да мұғалімнің кәсіптік қызметі арнаулы, пәндік 

білімдермен қана шектелмей, педагогика мен психологияның, оқыту мен 

тәрбие технологиясы салаларының қазіргі заманғы білімдерін де қамтитын 

болғаңдықтан жан-жақты дайындык, талап етеді. Осы негізде педагогикалық 

жаңашылдық қабылдау, бағалау және іске асыру дағдылары қалыптасады. 
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Білім берудегі жаңашыл процестердің мәнін педагогиканың маңызды екі 

проблемасы құрайды. Олар — өзық педагогикалық тәжірибені зерттеу, 

жинақтау және тарату, екіншісі -педагогикалық-психологиялық 

ғылымдардың жетістігін практикаға енгізу.      Жаңашыл процестердің 

нөтижесі теория мен практиканың тоғысында пайда болатын жаңалықты 

қолдану болуға тиіс. 

Жаңашыл процестер педагогиканың бір саласы жекелеген пәндерді 

оқытудың әдістемесінде шұғыл, тез қолдану мүмкіндігі-мен ерекшеленеді. 

Тарих пәнін оқытуда жаңа әдіс, тәсілдерді қолдануға мүмкіндік мол. Пән 

мазмұнының жаңаруы оны оқушыларға игертудің әдістерін де жетілдіруді 

қажет етеді. 

Мектепте жаңа педагогикалық идея мен технологияны насихаттайтын 

және тарататын, шығармашылықпен жұмыс істейтін мұғалімдер тобы 

құрылады. Мұндай топты құру бірнеше қажеттіктен туындайды. Ең бастысы 

— қазіргі заманғы ақпараттар тасқыны және технологиялардың күрделілігі 

мұғалімнің жалғыз-жарым әрекетіне бағына бермейді. Сондықтан да, 

оқытудың жаңашыл міндеттерін тарих пәні мұғалімдерінің бірлестігі болып, 

жұмыла қолға алған орынды. Мұндай шығармашылық топ мектептің бүкіл 

оқу-тәрбие процесіне жаңашыддық сипат бере алады. 

Шығармашылықпен жұмыс істейтін жаңашыл мұғалімдер тарихты 

оқытудағы өз әдістері мен жүйесін қалыптастырады. Олардың сабақтарында 

мұғалімнің дербестік ерекшеліктері мен мүмкіндіктері көрініс табады, яғни 

мұғалімнің тұлғасы белгілі дәрежеде оның өткізген сабағының деңгейін, 

бағыт-бағдарын айқындайды. Мұндай сабақтарды дайындау мен өткізу 

біршама уақыт пен күш-жігерді талап етеді. 

Сондықтан бұл жұмысқа кіріспестен бұрын өз күшің мен мүмкіндігіңді 

салмақтап, нақты оқу жүйесіндегі жұмыс төжірибесімен танысып алған 

орынды. Сабақтың кезендерін, оқытудың бірізділігін, жұмыс түрін өзгерту 

жаңашыл мұғалімге тиісті нәтиже бермеуі мүмкін. Содан да оқытудағы 

жаңашыл процестер аса сақтықпен, білімділікпен қолдануды қажет етеді. 

Шартты белгілер, рәміздер түрінде бейнеленген тарихи құбылыстар 

оқушының ойлау қызметіне тірек болады. Белгілер ойда қалыптасқан 

бейнелерге назар аудартады. 

Жақсы ойластырылған кескіндемелік сұлбалар күрделі мәселені 

бірнеше ұсақ бөліктерге бөліп, шартты төрде бейнелеуге мүмкіндік береді. 

Ол жағдай оқушылардың зейінін нақты тақырыпқа аударып, ондағы 

жекелеген кезеңдерді тұтастықта қабылдауына көмектеседі. Оқушылардың 

базалық білімді игеруіне көру арқылы қабылданған тірек ұғымдар едәуір 

ықпал жасайды. Мұндай тірек конспектілер оқу материалы қисындық 

мазмұндауға, басты деректерді есте сақтауға жүмылдырылған шартты- 

кескіндемелік белгілердің жүйесін құрайды. 

Мұғалім оқып-үйренуге арналған материалды тірек сигналдармен 

«жазылған» ерекше конспект түріңце ұсынады. Тірек символдар оқушыларға 

ақпарат бірліктерін — басты жіне қосалқы деректерді есте сақтауға 

көмектеседі. Ұқсастыру үшін тірек конспектілерде ол ұғымдар әртүрлі 
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тұспен боялады. Бұл жүйемен жұмыс жасаудың мәні білімді көп рет қайталау 

негізінде игеру және оқушылардың өздерінің көмегімен білім сапасьш 

күнделікті қадағалауға көмектесу болма? 

Тірек конспектілерді қалай дайындауға болады? Жұмысты жаңа 

бастаған жас мұғалім ең алдымен мектеп оқулығының мазмұнын жете 

меңгеруі керек, оны бастан-аяқ толық оқып шығып, соңынан жеке 

тақырыптар бойынша талдап оқиды. Тақырыпты оқу барысында мұғалім 

мәтінге құрылымдық-функциялық талдау жасап, сонымен бірге оқулықтың 

қандай тақырыптарын бір сабаққа топтастыруға болатындьнъш анықтайды. 

Содан соңғы кезеңде тірек сигналдарымен конспект парағын безендіруге 

кіріседі. Тақырыпты ала отырып, мұғалім бір парақ қағазға 4-5 тақырыпты 

орналастыра алады. Олардың саны материалдың күрделілігіне байланысты. 

Конспект парағына үй тапсырмасымен бірге сигналдардың анықтамасын 

беруге болады. Егер оқулық 60 параграфтан тұрса, параграфтардың 

жқптасуын ескергенде конспект-парактардың саны едәуір аз болуы мүмкін. 

Курстың мазмұны бойынша конспект-парақтар жасап болтан сон, мұғалім 

олардан шағын көшірмелер алып, үлестірмелі материалдар дайындайды. 

Көрнекті әдіскер В. Ф. Шаталов тірек-сигналдарды қолданып, 

конспект-парақ дайындаудың мынадай жаднамасын ұсынады: 

1. Оқулықтың тарауы немесе білімін мұқият оқып шығып, өзара байланысы 

мен өзара тәуелділігіне қарай мәтінді мағыналық бөліктерге бөл. 

2. Мәтіндегі баяндалу тәртібі мен негізгі ойды қысқаша мазмұнда. 

3. Қысқартылған жазбаны алдын-ала қағазға тұсір. 

4. Ол жазбаларды кескіндемелік, әріптік, рөміздік белгілерге айналдыр. 

5. Сигналдарды блоктарға біріктір. 

6. Блоктарды кескінмен (контур) бөлекте және олардың өзара байланысын 

кескіндемелік белгілермен белгіле 

7. Маңызды бөліктерді бояу, тұспен бөліп көрсет. 

Тірек-сигналдар конспектісін жазғанда рәміздік-сөздік (әріптер, 

буындар, сандар, қосу, алу белгілері); суреттік (пиктограммалар); шартты- 

кескіндемелік (жергілікті жердің жоспары, карта, сұлба) белгілерді қолдануға 

болады. Мұғалім өзінің құрастырады оқыту жүйесінде тірек-сигнал 

конспектісін әртүрлі тәсілдермен құрастырады. 

Тірек-сигнал конспектілерімен жұмыс істеуде оқушылардың жас 

ерекшеліктері ескеріледі. Мысалы, ол 10-11 сыныптарда 3-4 параграфты 

біріктіруі мүмкін. Алғашқы сабақты жеңілдетілген тірек-сигнал түрінде 30 

минуттық дәріс етіп өткізеді. Кейіннен оқулықпен жұмыс істегенде 

конспектіге жетпейтінін сигнал-рәміздерді оқушьшар өздері тауып қосады. 

Олар дәріске дайындалу барысында қажетті тақырыптарды оқулықтан үйде 

оқып келеді. Дәрістен соң окушылар тұсінбеген сұрақтарын мұғалімге жазып 

береді. Осы жазбалар негізінде мұғалім кеңес-сабақ өткізеді. Оқушылардың 

сұрақтарына кезекші топ немесе мұғалім көрнекілік қолдана отырып жауап 

береді. Үшінші, төртінші сабақтар топтардың өзара оқуы және білімді 

тексеруіне арналады. 

Соңғы жылдары тарих сабақтарында окушылардың өз бетімен іздену, 
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зерттеу, басқаның пікірін тындай білу дағдыларын, шығармашылық 

қабілеттерін қалыптастыру, жеке тұлтаны дамыту жолында жұмыс 

жүргізілуде. Оның мақсаты — оқушыларды белсенділікке, өз бетімен білім 

алуға, ізденуге, өздерін тұлға ретінде сезіне білуге үйрету. 

Педагогикалық әдістемедегі оқыту кезендерінде қайталау тәсілін 

пайдалансақ, оқыту құрылымы ортақ, мазмұны әртүрлі жекелеген 

блоктардан тұратын модульдік сипат алады. 

Модульдік технологиямен оқыту нұсқасында білімді толық игеруді 

негізге ала отырып, қазіргі дидактика талабына сөйксс балаларды оқыту ғана  

емес, тұлғаның танымдық қызметін ұйымдастыруға, оқу үрдісін диалогтық 

қарым-қатынас негізінде құруға болады. Бұл оқу үрдісі мен мұғалімнің 

жқмысына кейбір өзгерістер туғызады. Оның жалпы нұсқасы мынадай: 

1. Оқушыларды оқу мақсатымен таныстыру. 

2. Сыныпты мазмұндары ұқсас бірнеше тақырыптан тұратын (тарау) блок 

модулімен таныстыру. 

3. Мұғалімнің белгілік (знак) жүйе бойынша (сызба, кесте, т.б.) қысқаша 

мазмұндауы (оқушыларға материал колталған түрде тұсіндіріледі, не зерттеу, 

іздену бағыты негізге алынады). 

4. Оқушының танып қызметіне негізделген диалогтық қарым-қатынасы мен 

сабақ сайын әрбір оқушының білім нәтижесінің бағалануын ұйымдастыру. 

5. Оқу материалына негізделген ортақ тақырыптарға (тарауға) 4-7 ретке дейін 

қайта-қайта орала отырып, үдемелі (қайталау емес) түрде зерттеу. 

6. Бүкіл тақырып бойынша (модульдегі) тест өткізу (тесттің әртүрін пайдалану) 

7. Тақырып бойынша деңгейлік (релелік) сынақ, бақылау жұмысы, тарихи сынақ 

хат т.б. 

Деңгейлік — әр оқушыға үш деңгейлік (қиын, орташа, оңай) жүйе 

бойынша билет тандауға мүмкіндік беру. Рейтингтік жүйені пайдалануға 

болады. 

Оқу модулі уш белімнен тұрады: кіріспе, диалогтық және қорытынды 

бөлім. 

Бір модуль шамамен 5-12 сағатты қамтуы мүмкін (өзгертуге болады). 

Кіріспеге 1-2 сағат, қорытындыға 2-3 сағат, қалған уақыт диалогтық бөлімге 

арналады. 

Диалогтық бөлімде оқушылардың тақырыпқа бірнеше қайта оралуы 

(оқыту ойындары, бірін-бірі оқыту және тексеру) оқу материалын жақсы 

меңгеруге, қарапайымнан күрделіге, жай тапсырмадан шығамашылық 

ізденуге мүмкіңдік береді. Әр оқушы тақырыпты тұсіну дәрежесінен білімді 

жеткізе білу дәрежесіне көтеріледі. Диалогтық бөлімде таным үрдісі 2, 4, 7,  

т.б. адамдық топтарға бөлінеді, ол оқушылардың бір-бірін оқыту, ойындар 

арқылы қарым-қатынас жасауына негізделеді. 

Мысалы, Ежелгі Қазақстан тарихынан «Қола дәуіріндегі Қазақстан» 

модуль-сабағына 4 сағат бөлінген. 

1- сабақта (кіріспе бөлім) модулге кіріспе, саяхат сабақ, тірек сызбамен жұмыс  

жүргізіледі. 

2- сабақ оқыту ойындарына арналады. 3-сабақ. Картамен жұмыс жасау. Сөзтізбек 
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шешу. 4-сабақта деңгейлік (релелік) сынақ өткізіледі Бұл жүйе оқушыларды 

ынталандырады. 30 және сдан да көп оқушысы бар сыныптарда әрбір баланы 

сабақ сайын бағалау және біріне-бірін бағалату оның белсенділігін арттырып, 

сенімін күшейтеді. 

Оқу мазмұны үздіксіз жаңаруда. Білім берудің жаңа 

философиясы, теориялық негізі, әдістемелік, дидактикалық практикасы 

сапалық жаңа кезеңге қадам басты. Тарихи білім жүйесі де жетілдірілуде. 

Жаңа мазмұнға жаңа әдістер жүйесі қажет. Мемлекеттік стандарт, оқу 

бағдарламалары қасаңдықтан догмалық арылған, оған шығармашылыкден 

даму қағидалары тән. Содан да білім беру жүйесінде мұғалімдердің қызметі 

үнемі ізденумен, өзін-өзі дамытумен ерекшеленеді. Осы тұрғыдан алып 

қараганда оқу-тәрбие процесіндегі жаңалыққа ұмтылушылық мұғалімдердің 

бәріне тән болуы тиіс. 
 

ОРЫС ТІЛІН ШЕТ ТІЛІ РЕТІНДЕ ОҚЫТУДА 

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ 

 

Майкупова Рита Нұрланқызы 

Сапахова Жания Айтугановна 

Шершнева Анна Николаевна 

Марат Оспанов атындағы БҚМУ оқытушылары  

 

Технология при переводе с греческого означает «искусство, 

мастерство, умение», а это не что иное, как действия, под которыми следует 

понимать определенную совокупность процессов, направленных на 

достижение поставленной цели. Процесс должен реализоваться с помощью 

различных средств и методов, а также определяться выбранной человеком 

стратегией. Интернет-технологии - технологии создания и поддержки 

различных информационных ресурсов в компьютерной сети Интернет: 

сайтов, блогов, форумов, чатов, электронных библиотек и энциклопедий. 

Интернет-технологии в образовании используются сейчас на самых 

разных уровнях обучения как в высших учебных заведениях, так и при 

дистанционном обучении. 

Переоценить пользу данных технологий невозможно, поскольку они 

позволяют по-новому взглянуть на всю систему обучения, сделать сам 

процесс намного комфортнее и приятнее, а также эффективнее и 

результативнее. 

Следует отметить, что на первых этапах обучения иностранным языкам 

компьютер использовался как средство тренировки в упражнениях языкового 

или речевого характера, то в настоящее время, как показывает практика 

внедрения компьютеров в обучении иностранным языкам, сфера их 

применения стала значительно более широкой. Различные виды IT- 

технологий используются для создания тренировочных упражнений, а 

предоставленная информационная база данных позволяет создавать, хранить 

и анализировать тексты на изучаемом языке, как средство учебного 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/
https://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
https://pandia.ru/text/category/analiz_teksta/
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взаимодействия в системах Интернета и дистанционного обучения. 

На сегодняшний день дистанционное обучение становится возможным 

благодаря тому, что связь через ZOOM, скайп или другие ресурсы помогает 

проводить занятия русского языка даже без личного контакта со студентом 

преподавателя, к тому же для самообразования имеется огромное количество 

разнообразных электронных пособий. 

Использование и внедрение компьютерных технологий в практике 

преподавания русского языка как иностранного является одним из 

важнейших аспектов совершенствования и оптимизации учебного процесса, 

поскольку в компьютерные технологии заложены неисчерпаемые 

возможности для обучения студентов на качественно новом уровне. 

Такие популярные виды коммуникаций как электронная почта, ZOOM, 

чат, форум, ICQ иностранные студенты могут использовать для овладения 

письмом    и письменной   речью,    вступая    в письменную   коммуникацию 

в режиме on-line, создавая аутентичную ситуацию диалогического общения 

в письменной форме. Интернет-технологии предоставляют возможность 

реализации коммуникативного подхода к обучению, а также письменным 

видам речевой деятельности. Доступность в обмене и передаче 

пользователями информации в сети повышает ответственность в познаниях 

языка. Например, Chat, Instagram, WhatsApp, Skype первоначально были 

созданы для реального общения между людьми, находящимися на 

расстоянии друг от друга, а сейчас они используются в учебных целях 

обучения русскому языку. 

Предоставленные в свободном доступе студентам ресурсы сети 

Интернет содержат текстовый, аудио- и визуальный материал по различной 

тематике русского языка. Учебные Интернет-ресурсы создаются 

исключительно с целью поиска информации и доступа к знаниям. А такие 

поисковые системы как «WWW» позволяют преподавателю использовать на 

занятиях аутентичные аудио, видео и текстовые материалы, знакомиться с 

художественными произведениями авторов, приобщаясь к культуре 

изучаемого языка. 

Вот лишь небольшая часть мультимедийных ресурсов, 

способствующих усвоению русского языка: 

1. «Learn Russian» (http://learnrussian.rt.com) - это сетевой мультимедийный 

учебник для начинающих изучать русский язык. В нём представлены 

упражнения, аудио, отличные таблицы, топики от алфавита до научного 

стиля речи. 

2. Русский онлайн (http://www.rus-on-line.ru/index.html) – это интерактивные 

упражнения, наглядные таблицы. 

3. Интерактивные тренировочные упражнения и тесты по грамматике от 

элементарного до продвинутого уровня 

(http://www.russian.ucla.edu/flagship/russianflagship/Grammar.html). 

4. Русский язык для всех (http://www.russianforeveryone.com/) - начальный 

курс русского языка (алфавит, словарь, грамматика, игры). 

К сложным типам учебных Интернет-ресурсов относится Web-квест 

https://pandia.ru/text/category/optimizatciya/
http://www.rus-on-line.ru/index.html)
http://www.russian.ucla.edu/flagship/russianflagship/Grammar.html
http://www.russianforeveryone.com/)
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(интернет-проект). Это сценарий организации проектной деятельности по 

любой теме с использованием ресурсов сети Интернет. Он предполагает 

проведение проекта. В интернете можно выполнять задания на написание 

web-квестов, которые впоследствии можно использовать при 

индивидуальной или групповой работе на занятиях русского языка. 

Например: Web-квест «Лексика русского  языка» 

(http://elle903.wixsite.com/leksika),  Web-квест «Великое  наследие» 

(https://sites.google.com/site/muzejrusskogoslova/hom).  Представленные 

интернет-технологии усиливают мотивацию изучения русского языка как 

иностранного, повышая уровень индивидуализации обучения. 

В настоящее время студенты также могут приобрести самоучители, 

учебные материалы и пособия для изучения русского языка, не выходя из 

дома, записаться в школу, на курсы или рассылки. Таким образом, 

дистанционное обучение предоставляет возможность выучить русский язык 

всем, у кого есть компьютер и интернет, дает возможность посещать занятия 

виртуальных школ и изучать русский язык в комфортной домашней 

обстановке и в любое удобное время. 

При обучении русскому языку как иностранному могут использоваться 

следующие формы дистанционного обучения: 

-Чат-урок – занятие, которое проходит с использованием чат- 

технологий (например, skype, zoom). Это видеоконференция, где все 

обучающиеся, имеющие доступ к чату, могут одновременно учиться и 

общаться с преподавателем. 

-Веб-урок – дистанционное занятие, семинар, конференция, 

практикум. Для такого занятия используется специальный веб-форум для 

работы студентов на определенную тему или по какой-то проблеме путем 

оставления записей на сайте, на котором установлена соответствующая 

программа. Задания могут выполняться на протяжении более длительного 

срока. В процессе работы происходит живое конструктивное общение как 

между преподавателем и студентом, так и между обучающимися. 

-Индивидуальная консультация - система личных сообщений по 

формату приближена к электронной почте, предназначена исключительно 

для пользователей системы. Входящие и исходящие сообщения каждого 

пользователя отображаются на его рабочей странице. Переписка носит 

конфиденциальный характер: кроме отправителя и адресата, она никому не 

доступна. 

-Рабочие листы, инструктивные карты (например, google формы), 

которые позволяют обучающимся давать как развернутые ответы на 

предложенные вопросы, так и выбрать правильный ответ из нескольких 

предложенных. 

-Интерактивные тренажеры помогают обучающимся быстрее и 

глубже освоить учебный материал. 

-Интерактивные тесты помогают преподавателю своевременно 

контролировать   уровень   усвоения   материала.   Обучающиеся    могут 

сразу ознакомиться с результатами. 

http://elle903.wixsite.com/leksika
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Внедрение интернет-технологий в образование стало возможно теперь 

намного быстрее, проще и систематизированнее. Преподавателям намного 

легче стало проверять работы студентов, особенно тесты: их можно просто 

прогонять через специальные программы, где оценка будет точной и 

совершенно не предвзятой. Также стоит обратить внимание на то, что 

материалы уже заранее представлены в виде приложений, и работа 

осуществляется на компьютере, где автоматически задаются вопросы, 

проверяются ответы, а также подается информация. Конечно, это не способ 

заменить аудиторное обучение с личными отношениями преподавателя и 

студента, но прекрасное добавление к занятиям. 

Использование сети Интернет расширяет спектр реальных 

коммуникативных ситуаций, повышает мотивацию студентов, позволят 

эффективнее применять полученные знания, сформированные навыки, 

речевые умения для решения реальных коммуникативных задач. Очевидна 

актуальность    и практическая     необходимость     применения     Интернета 

в процессе обучения иностранному языку. Поскольку в рамках программы 

модернизации высшего образования, мы говорим о внедрении 

деятельностного подхода в обучении и успешном формировании 

коммуникативной и информационной компетенции студентов. 

Использование интернет-технологий в образовании имеет массу 

полезных преимуществ. Сегодня всемирная Паутина все больше закрепляет 

свои позиции во многих направлениях. С каждым днем в Сети появляется 

огромное количество информации. Специальная техника для работы с 

Интернетом позволяет получить доступ к различным данным в любое время 

дня и ночи. Это делает использование информации практичным, 

рациональным и целесообразным. 

Интернет-технологии не обошли стороной и сегмент образования. Их 

внедрение позволяет повысить уровень знаний обучающихся. С помощью 

Сети поиск необходимой информации значительно упрощается как для 

преподавателя, так и студента. 

Для современной молодежи Интернет стал уже чем-то привычным и 

обыденным, но Паутина в первую очередь представляет собой 

информационную сеть. Важно правильно научиться извлекать из нее 

полезные свойства. 

Для образования применение подобных технологий позволит: 

-улучшить уровень подачи информации на занятиях русского языка; 

-продуктивно применять веб-возможности; 

-осуществлять оперативный обмен информацией; 

-научиться создавать собственные презентации, видеоуроки. 

С помощью интернет-технологий есть возможность принимать участие 

в онлайн конференциях, семинарах, что значительно сокращает расходы на 

их проведение и поездки. Преподаватели курса русского языка в 2020-2021 

учебном году прошли онлайн-курс «В поисках разгадки русского 

национального кода: образовательные маршруты» модуль «Практическая 

филология для инофонов» в Нижегородском государственном 
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педагогическом университете имени Козьмы Минина. 

Интернет-технологии выполняют важную функцию – распространение 

информационных потоков. Тем самым, они образуют глобальное 

пространство. 
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БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ МЕКТЕП МҰҒАЛІМДЕРІНЕ SOFT SKILLS 

ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ МҮМКІНДІКТЕРІ 

 

Малтабарова Р.А. 

Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі ББ, 

2-курс магистранты, 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, 
 

Қазіргі таңда оқу бағдарламаларында өзгерістер енуде. Осыған сәйкес  

болып жатқан өзгерістер адамның тиімді қолайлы қызмет етуіне қажетті 

сапалы талаптар қоюда, біз soft skills дағдыларын айта аламыз. 

Soft skills- бұл «икемді дағдылар» (жұмсақ немесе өтпелі) деп аталады. 

Soft skills дағдылар –бұл адамның басқа адамдармен қарым- қатынасын 

сипаттайтын мінез ерекшеліктері және тұлғааралық қарым –қатынас. Жұмыс 

орнында soft skills дағдылары адамның кәсіптік дағдыларын және білімдерін 

толықтырып отырады. 

Soft skills дағдылары бойынша айтатын болсақ, адамдар басқа, бөгде 

адамдармен қаншалықты жақсы қарым-қатынаста болатынын шешетін мінез 

–құлық ерекшеліктерін қамтиды және жеке тұлғаның белгілі бір бөлігі болып 

табылады. Қазіргі таңда бәсекеге қабілетті еңбек нарығында soft skills 

http://www.vfmgiu.ru/
http://www.vfmgiu.ru/Higher-education-in
http://wiki.vspu.ru/
http://wiki.vspu.ru/users/krisling/srs/index
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дағдыларды жақсы меңгерген және үйлестіре алатын қызметкерлер көбінесе 

сұранысқа ие. [1] 

Біз педагогикалық қызметпен айналысатын адамдарда soft skills-ті 

дамыту мәселелері ерекше назар аударуымыз қажет деп санаймыз, өйткені 

олар өскелең ұрпақта "икемді дағдыларды" қалыптастыруға арналған. Яркова 

Т.А. мен Черкасованың И. И. айтқандай, мұғалім мамандығы көпшілік 

алдында болғандықтан; білім беру процесінің барлық қатысушыларымен 

қарым-қатынас құру қабілеті; шығармашылық мәселелерді шешуге қабілеті 

мен дайындығы; көшбасшылық қасиеттерді көрсету маңызды деп санайды.  

Бұл дағдылар мен қабілеттер цифрландыру дәуірінде ерекше өзекті болып 

отыр, ол жалпы қоғамның да, білім берудің де өзгеру процестерімен 

сипатталады, бұл педагогикалық мамандық ұғымының өзгеруіне әкеледі [3]. 

Педагогикалық қызметінде негізгі soft skills мазмұнын қарастырайық. 

1. Педагогикалық мәселелердің көп деңгейлі кешенді шешімі. Бұл 

құзыреттілік мәселенің дербес анықталуын және оның себептері мен 

көздерінің бүкіл кешенін қарастыруды қамтамасыз етеді; жағдайдың 

салдарын емес, себебін анықтау және жою; мәселелерді шешуде жүйелік 

пәнаралық тәсіл. Педагог қолданыстағы құқықтық нормаларға, қолда бар 

ресурстар мен шектеулерге сүйене отырып, мақсат шеңберінде тапсырмалар 

ауқымын анықтап, оларды шешудің оңтайлы жолдарын таңдай білуі тиіс. 

2. Сын тұрғысынан ойлау оқытудың өнімділігіне ықпал ететін ойлаудың 

кәсіби бағытталған түрі. Құзыреттілік барлық кіретін ақпараттың 

сенімділігіне, бұрыннан бар ережелерге, тіпті әлем туралы өзінің жеке 

пікіріне күмән келтіруді болжайды; шешімдер мен әрекеттерге негіз ретінде 

ақпаратты емес, фактілерді таңдау. Жоғары білім берудің мемлекеттік білім 

беру стандартына сәйкес мұғалім ақпаратты іздеуге, сыни талдауға және 

синтездеуге, берілген тапсырмаларды шешуде жүйелі тәсілді қолдана білуге 

тиіс. 

3. Креативтілік, шығармашылық ізденіс, педагогикалық мәселелерді 

стандартты емес шешу қабілеті ретінде, критерийлермен сипатталады: 

жылдамдық (өнімділік) және ойдың икемділігі, өзіндік, қызығушылық, 

дәлдік пен батылдық. Бұл барлық кіретін ақпараттың сенімділігіне, бұрыннан 

бар ережелерге, тіпті сіздің әлем туралы ойларыңызға күмән туғызу 

дағдысын білдіреді; алынған ақпаратты ғана емес, шешімдер мен 

әрекеттердің негізі ретінде фактілерді таңдау. 

4. Адамдарды (білім алушыларды) басқару. Бұл құзырет 

айналасындағылардың шығармашылық әлеуеті мен максималды 

жетістіктерін ашу үшін жағдай жасау дағдысын болжайды; жағдайды 

шешуге арналған «көзқарастың» болуы мен адамдарды осы «көзқарасты» 

іске асыруды ұйымдастырудың үйлесімі. 

5. Басқалармен (әріптестермен, басшылықпен, ата-аналармен, білім 

алушылармен, сыртқы серіктестермен) ынтымақтастық. Бұл құзыреттілік 

білім беру процесіне қатысушылармен ақпарат алмасудан мағыналар 

алмасуға дейінгі әртүрлі деңгейлерде өзара әрекеттесуді; білім беру 

міндеттерін шешу бойынша жалпы қызмет өрісін құруды қамтиды. 
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6. Эмоционалды интеллект . Бұл дағдылардың болуын білдіреді: 

эмоцияларды тану және басқа адамдардың ниеттерін түсіну; өз 

эмоцияларыңыз бен күйлеріңізді басқару; басқалардың эмоцияларына және 

эмоционалды жағдайына әсер ету. 

7. Шешім қабылдау. Құзыреттілік өз пікірін қалыптастыру дағдыларын және 

тәуелсіз шешімдер қабылдауда батылдықты қамтиды. 

8. Клиентке бағдарлану. Бұл құзыреттілік басқалармен өзара әрекеттесу және 

олардың құндылықтары мен қажеттіліктерін түсіну негізінде адамдардың 

мәселелерін шешу дағдысын білдіреді. 

9. Келіссөздер жүргізе білу. Бұл ұзақ мерзімді ынтымақтастыққа бағытталған 

келіссөздер процесі тұрғысынан қарым-қатынас жасау дағдысы; 

келіссөздердің екінші тарапының ерекшелігі мен мүдделерін ескере отырып, 

вербалды және вербалды емес әдістер арқылы өз ұстанымын сенімді түрде 

жеткізу. 

10. Танымдық икемділік. Ол бір ойдан екіншісіне жедел ауысуды, сонымен 

қатар бір уақытта бірнеше идеялар мен міндеттерді қарастыруды қамтиды. 

11. Селф-менеджмент. Құзыреттілік мұғалімнің жеке басын өзін-өзі 

ұйымдастыру мен өзін-өзі жүзеге асырудың көп деңгейлі процесін 

қамтиды.[2] 

Болашақ бастауыш мектеп мұғалімдердің біліктілігі мен кәсіби 

құзыреттілігіне қатысты soft skills дағдылары адам бойындағы жан –жақты, 

көп қырлы, сан салалы қасиет, мамандырылған емес және көбінесе жеке 

қасиеттертері мен әлеуметтік дағдылармен байланысты. Қазіргі таңда soft 

skills дағдылар жоғары оқу орындарының түлектері мен жас ғалымдардың 

табысты кәсіби және ғылыми, өмірлік бейімделуіне жауап беруге 

бағытталған. 

Бүгінгі таңда әлемдік үрдістерге байланысты кәсіби салада сапалы 

деңгейде өзгерістер   орын алуда. Жұмыс берушілер мамандардан олардың 

тез өзгеретін жағдайларға бейімделуіне және қазіргі кәсіби қызметті тиімді 

жүзеге асыруға көмектесетін жақсы дамыған икемді бейімделуіне және 

кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға көмектесетін жақсы дамыған (soft 

skills) икемді дағдыларды талап етуде. И.И.Черкасова, Т.А.Яркова soft skills  

дағдылары мағызды білім беру нәтижесі болып табылатына басты назар 

аударып отыр, сондықтан олардыңбілім беру процесі шеңберінде мақсатты 

дамуын ұйымдастыру қажет деп тұжырымдайды. Д.Татаурщикованың 

пікірінше, маман мансаптық сатымен көтерілген сайын, soft skills 

дағдыларды көп мөлшерде өз қызметінде пайдалана бастайды және кәсіби 

дағдылар бұрыңғыдай маңызды болмайды. 

Шетелік ғалымдар L.H. Lippman, R.Ryberg және т.б өз жұмыстарында 

«soft skills» ұғымын анықтау кезінде олардың мақсаттары мен маңызына 

назар аударады- адамға неге және не үшін қажеттілігін біріншіден, өмірде 

және жұмыста табысқа жетуге мүмкіндік беретіндігімен; екіншіден, кәсіби 

өзін анықтаумен, дамытумен, проблемаларды шешумен байланысты кең 

мазмұндағы міндеттерді шешуде қолданылатындығымен, сонымен қатыр 

жұмыс берушілер тарапынан аса бағалайтындығымен түсінділіледі. [4] 
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Қорытындылай келе, кәсіби дағдылардан тыс дағдылар (soft skills) 

ұғымы мазмұнының терминологиялық әртүрлілігіне қарамастан, 

педагогтердің табысты кәсіби қызметі үшін аса маңызды құзыреттерді бөліп 

көрсету болып табылады. Мектеп мұғалімдеріне және ЖОО 

оқытушыларына және білім алушыларды басқару сияқты құзыреттер 

неғұрлым қалыптасқан деп ойлаймын. 
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білім бағдарламасы бойынша 1-курс магистранты 

 

Тәyeлсiз Қaзaқcтaнның өсiп кeлe жaтқaн ұpпaқтapын тәpбиeлey мeн 

oлaрғa бiлiм бeрyдeгi мaңызды бaғыт - бaлaлap жәнe жacөcпiрiмдeрмeн 

жүpгiзiлeтiн пcиxoлoгиялық жәнe пeдaгoгикaлық жұмыс. Жacөcпiрiмдepдiң 

қылмыcтық icтeрiнiң өршyi, әлeyмeттiк жeтiмдiк пeн жacөcпiрiмдeрдiң 

нaзapдaн тыc қaлyының eтeк aлyы бapлық aзaмaттық инcтитyттapғa бiрнeшe 

мiндeттep жүктeйдi: кәмeлeткe жeтпeгeн aзaмaттapдың құқықтық әлeумeт- 

тeнyi мeн мeмлeкeтiмiздe бoлып жaтқaн өзгeрiстepгe бeйiмдeлyiн жeтiлдipy 

мaқcaтындa кeшeндiк жәнe кәciби шaрaлap дaярлay[1. 15б.]. 

Әлеуметтену процесі, бұл адамның қоғамда сәтті жұмыс істеуі үшін 

қажетті мінез-құлық үлгілерін, әлеуметтік нормалар мен құндылықтарды 

игеру процесі деп түсініледі. Жеке тұлға интегралды әлеуметтік мәртебеге ие 

болуымен сипатталатын әлеуметтік жетілуге жеткенде белгілі бір деңгейге  

жетеді. Алайда, әлеуметтену процесінде сәтсіздіктер, кемшіліктер болуы 

мүмкін, олардың көрінісі мінез-құлықтың ауытқуы немесе ауытқу (лат. 

девиация-ауытқу) деп аталады [2. 45б.]. 

Жалпы алғанда, девиантты мінез-құлықты белгілі бір қоғамда 

қалыптасқан мінез-құлық нормаларынан ауытқу деп түсіну керек. Қазіргі 
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ғылымдағы девиантты мінез-құлық ұғымы әлеуметтану, педагогика, 

психология, криминалистика аясында зерттеледі. Бұл құбылысты зерттеу 

саласына байланысты девиантты мінез-құлық тұжырымдамасының мәні 

туралы әртүрлі көзқарастар бар. 

Социологиялық теориялар девиантты мінез-құлықты әлеуметтік 

процестердің, қоғам мен белгілі бір тұлға арасындағы күрделі қатынастардың 

нәтижесі ретінде қарастырады. Сонымен, Я.И.Гилинский девиантты мінез- 

құлықты адамның немесе адамдар тобының қоғамның даму қарқынын 

тежеуге әкелетін, әлеуметтік рөлдерді орындаудың жалпы қабылданған 

ережелерінен ауытқитын әлеуметтік әрекеттерді жасауы ретінде 

анықтайды[3. 67б.). Медициналық тәсіл мінез-құлықтың ауытқуларын 

психикалық денсаулық нормасынан ауытқу ретінде қарастырады, яғни 

адамда психопатологиялық жағдайлардың болуы (психопатия, мінез-құлық 

акцентуациясы). 

Психология тұрғысынан девиантты мінез-құлық адамның әлеуметтік- 

психологиялық және моральдық нормаларды бұзуынан көрінетін, басқаларға 

және өзіне зиян келтіретін қоғамға қарсы қате мінез-құлық нұсқасы ретінде 

әрекет етеді. Сонымен, Е. В. Змановская девиантты мінез-құлықты ең 

маңызды әлеуметтік нормалардан ауытқып, қоғамға немесе жеке тұлғаға 

нақты зиян келтіретін, сондай-ақ оның әлеуметтік бейімделуімен бірге 

жүретін тұрақты мінез-құлық ретінде түсіндіреді [4. 73б.]. 

Педагогикалық тәсіл аясында девиантты мінез-құлық әлеуметтену 

процесінің бұзылуы - әлеуметтік нормалар мен құндылықтарды 

ассимиляциялау және көбейту, сондай-ақ жеке тұлға тиесілі қоғамдағы өзін- 

өзі дамыту және өзін-өзі жүзеге асыруын білдіреді. Девиантты мінез-құлық - 

баланың кіші әлеуметтік жүйемен өзара әрекеттесуі, оның дамуы мен 

әлеуметтенуіне кедергі келтіреді. Қоршаған ортаның өзіндік ерекшеліктерін 

ескермеуі салдарынан белгіленген моральдық және құқықтық әлеуметтік 

нормаларға сай мінез-құлыққа қарсы әрекетте көрінеді. 

Біз қарастырып отырған проблема тұрғысынан девиантты мінез- 

құлықтың бұл анықтамасы ең жақын және болашақта біз тұжырымдаманың 

осы түсіндірмесін ұстанамыз. Осылайша, девиантты мінез-құлықты қоғамда 

қабылданған нормаларға қайшы келетін, оның қоршаған ортамен өзара 

әрекеттесуінің бұзылуынан туындайтын әрекеттер жүйесі немесе жеке 

адамның жеке әрекеттері деп түсіну керек. Олардың негізінде 

жасөспірімдердің жас және жеке ерекшеліктерін елемеу, бұл әлеуметтену 

процесінің бұзылуына әкеледі. 

М. В. Шакурова атап өткендей, девиантты мінез-құлық жасөспірім 

үшін қалыпты емес жағдайларға реакция ретінде пайда болады, сонымен 

бірге қоғаммен қарым-қатынас тілі, басқа әлеуметтік қолайлы қарым-қатынас 

тәсілдері таусылғанда немесе қол жетімсіз болған кезде байқалады [5. 89б.]. 

Девиантты мінез-құлықты анықтау мәселесі ерекше назар аударуға 

тұрарлық. Детерминация деп девиантты мінез-құлықты тудыратын, 

қоздыратын, күшейтетін немесе қолдайтын факторлардың жиынтығы 

түсіндіріледі. Е. В. Змановская девиантты мінез-құлықты анықтайтын 
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факторлардың келесі топтарын анықтайды: физикалық ортаның сыртқы 

жағдайлары; сыртқы әлеуметтік жағдайлар; ішкі тұқым қуалайтын 

биологиялық және конституциялық алғышарттар; девиантты мінез-құлықтың 

ішкі себептері мен механизмдері [4. 90б.]. 

Автор адамның мінез-құлқына әсер ететін ең маңызды фактор сыртқы 

әлеуметтік жағдайларды қарастырады. Оларға мыналар жатады: 

қоғамдық процестер (әлеуметтік-экономикалық жағдай, мемлекеттік 

саясат, дәстүрлер, сән, БАҚ және т.б.); 

жеке басын қамтитын әлеуметтік топтардың сипаттамалары (этникалық 

көзқарастар, субмәдениет, әлеуметтік мәртебе); 

микроәлеуметтік орта (отбасы мен отбасылық тәрбиенің деңгейі, өмір - 

салты, достар, басқа да маңызды адамдар). 

Девиантты мінез-құлық факторларының арасында биологиялық (бала 

денесінің физиологиялық немесе анатомиялық ақаулары); психологиялық 

(психопатология немесе мінез-құлық акцентуациясы); әлеуметтік- 

психологиялық (мектептегі, отбасылық немесе қоғамдық тәрбиедегі ақаулар), 

әлеуметтік-экономикалық (әлеуметтік теңсіздік, жұмыссыздық, әлеуметтік 

шиеленіс); моральдық-этикалық факторлар (қоғамның рухани деңгейінің 

төмендеуі, белгілі бір құндылықтар жүйесінің болмауы) бар. 

Зерттеушілердің көпшілігі (С.А. Беличева, Е. В. Змановская, И. Ф. 

Дементьева, Л. Б. Шнейдер, В. М. Целуйко және т. б.) жасөспірімдердің 

дамуындағы ауытқулардың маңызды себептері оқушылардың девиантты 

мінез-құлқын қалыптастыруға әкелетін отбасы мен отбасылық 

қатынастардың қолайсыздығын мойындайды. Әлеуметтік факторлар 

тудыратын жасөспірімдердің девиантты мінез-құлқы деп атауға болады: 

ата-аналардың физикалық немесе психологиялық қатыгездігі; 

моральдық сананың қалыпты дамуы кезіндегі ата-аналардың жеткілікті 

түрде әсер етпеуі; 

психологиялық травма жағдайларында тіркелген жедел жарақат (ауру, 

ата-анасының ажырасуы); 

жасөспірімнің тілектерінің толық орындалуы, ата-аналардың 

жеткіліксіз талап қоюы, олардың талаптарын қоюға немесе орындалуына қол 

жеткізе алмауы; 

ата-аналар арасындағы тұрақты қақтығыстар (әсіресе әкесі анасын 

ұрған кезде қауіпті жағдай); 

отбасында немесе топта анық немесе жасырын қоғамға қарсы 

құндылықтарды үйрену арқылы баланың ассимиляциясы. 

Жасөспірімдердің девиантты мінез-құлқы заңсыздық немесе қылмыс 

түрінде көрінеді және әлеуметтік патологияның әртүрлі формаларында 

көрінеді - агрессивті мінез-құлық, жыныстық ауытқулар, маскүнемдік, 

нашақорлық, құмар ойындарға қатысу, құмарлық және т.б. Ең жиі кездесетіні 

- ауытқулардың әлеуметтік тәуекел дәрежесі мен ауытқулардың деңгейі 

бойынша жіктелуі. Оған сәйкес жасөспірімдердің мінез-құлқының 

ауытқулары келесі түрлерді қамтиды: 

- девиантты-тәртіпке қарсы мінез-құлық, оның көріністері 
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жасөспірімдердің жағдайға байланысты мінез-құлық реакциялары болып 

табылады, мысалы:агрессия, оқудан немесе жұмыстан жүйелі алшақтау; 

үйден кету және жасөспірімдердің құмарлығы, маскүнемдік және 

алкоголизм; ерте нашақорлық және онымен байланысты асоциалды 

әрекеттер; жыныстық сипаттағы қоғамға қарсы әрекеттер; суицид әрекеттері; 

- делинкветтілік: жасөспірімдердің қоғамға қарсы қайталанатын теріс 

қылықтары; 

- құқықтық нормаларды бұзатын, бірақ олардың қоғамдық қауіптілігі аз 

немесе қылмыстық жауаптылық басталатын жасқа толмаған жасөспірімнің 

қылмыстық жауаптылыққа әкеп соқпайтын нормалары; 

- қылмыстық: қылмыстық жауапкершілік жасына жеткенде қылмыстық 

іс қозғауға негіз болатын заңсыз әрекет. 

Е. В. Змановская, сонымен қатар, өзіне-өзі қол жұмсау әрекеттерінде, 

әртүрлі тәуелділіктерде, өмірге қауіп төндіретін іс-әрекеттерде көрінетін 

аутодеструктивті мінез-құлықты анықтайды [4. 123б.]. 

Девиантты мінез-құлқы бар жасөспірімдер үшін мінез-құлықтың 

әртүрлі ауытқуларынан басқа, әртүрлі әлеуметтік бейімделуге деген 

кедергілер тән. Олар әлеуметтену институттарымен: білім беру мекемесімен 

және отбасымен әлеуметтік байланыстардың өзгеруімен немесе бұзылуымен 

ерекшеленеді. Г.М.Иващенко мұндай жасөспірімдерде білім беру мекемесіне  

деген эмоционалды байланыстың жоқтығын атап өтеді, бұл олар үшін 

қарым-қатынас ортасы болып табылмайды және олардың білім алуында 

үлкен кедергілер бар. Жасөспірімнің отбасындағы және әлеуметтік 

ортадағы негізгі психикалық қажеттіліктерінің қанағаттанбауы оның 

психологиялық жағдайына теріс әсер етеді, психикалық дамудың тежелуін, 

эмоционалды бұзылулар мен невроздық жағдайлардың болуын анықтайды. 

Ересектерден жасөспірімге деген жанашырлықтың болмауы оның өзі 

туралы пікірлерін өзгертеді, өзін - өзі бағалаудың жеткіліксіздігін, 

отбасындағы қатыгездікті, ересектерге деген сенімсіздікті, қауіп сезімін, 

қарым-қатынастағы қиындықтарды қалыптастырады. Мүмкін, мұндай 

қарым-қатынас қажеттілігін өтеу үшін, олар алкоголь мен улы заттарды 

"коммуникативті допинг" ретінде қолданады. 

Девиантты жасөспірімдерде шындық туралы идеялар бұрмаланған, 

білімге, жұмысқа, өмірлік мақсаттарды анықтауға деген мотивация 

қалыптаспаған. Зерттеулер девиантты жасөспірімдерде әлеуметтік 

инфантилизмнің болуын, яғни мақсатпен, болашақ жоспарлармен 

байланысты мотивтердің болмауын көрсетеді. Олардың эмоционалды 

жағдайы мен мінез-құлқын негізінен бір сәттік оқиғалар кезінде анықтайды. 

Девиантты мінез-құлқы бар жасөспірімдердің мотивациясында жеке 

принциппен және өзінің "Мен" қорғанысымен байланысты мотивтер басым 

болып келеді. Уақытша келешекті ойламаумен бірге бұл фактор тұлғаның 

прогрессивті дамуына кедергі келтіреді. 

Ауытқу дәрежесінің жоғарылауы және девиантты мінез-құлықтың 

заңсыз және одан әрі қылмыстық мінез-құлыққа ауысуы, әдетте, біртіндеп 

болатын процесс болып табылады. Девиантты мінез-құлықты 
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қалыптастырудың негізгі кезеңдері: 

әлеуметтік нормалар мен жеке тұлға арасындағы қайшылықтардың 

пайда болуы; 

жасөспіріммен келіспеушілік, әлеуметтік талаптарды жоққа шығару; 

заңсыз әрекеттер (ұсақ бұзақылық, алдау, ұрлық); 

заңсыз әрекеттердің қайталануы; 

қоғамға қарсы мінез-құлық тәжірибесін жинақтау; 

қоғамға қарсы мінез-құлқы бар топқа қосылу; 

заңдарды бұзу; 

қылмыс жасау [6. 107б.]. 

Жасөспірім кезінде (13 жастан бастап) үйден кету, серуендеу немесе 

оқудан бас тарту, өтірік айту, агрессивті мінез-құлық, жыныстық қатынас, 

субмәдениетті ауытқулар (жаргон, денедегі тыртықтар, татуировкалар) жиі 

кездеседі. Жасөспірімдерде бұзақылық, ұрлық, тонау, вандализм және 

физикалық зорлық-зомбылық сияқты құқық бұзушылықтар басым келеді. 

Жасөспірім кезіндегі девиантты мінез-құлық жеке тұлғаны 

қалыптастыру процесінің аяқталмауымен, отбасының теріс әсерімен, 

тәрбиенің кемшіліктерімен түсіндіріледі. Сол жасөспірімдердің қоршаған 

орта талаптарының әсеріне және онда қабылданған бағдарларға байланысты 

өнегесіз әрекеттердің орындалуын анықтайтын тұрақты психологиялық 

қасиеттердің қалыптасуына алып келеді. 

Қорыта келе, девиантты мінез-құлық - қоғамда қалыптасқан мінез- 

құлық нормаларынан ауытқу болып табылады. Әр ғылымның зерттеу 

саласына байланысты терминнің әр түрлі түсіндірмесі бар. Біз қарастырып 

өткендей, жасөспірімде қарым-қатынас және қалыпты емес жағдайларда 

пайда болуы мүмкін. Девиантты мінез-құлықтың пайда болуына әсер ететін 

басты фактор – отбасылық жағдайлар екені анық. Жасөспірімге әсер еткен 

оқиғалардың себептері анықталып, өз уақытында шешілмесе, қылмыстық 

жағдайларға апаруы мүмкін. Жасөспірім шақта бала мақсаттар қояды және 

тұлға болып қалыптасу жолында саналы іс әрекетке және қоғам мүшесі 

ретінде әлеуметтік қасиеттерді бойына жинақтай бастайды. Демек, бұл жас 

адамның дамуында үлкен рөл атқарады. Сол себепті де, девиантты мінез- 

құлық үлгілерін байқаған жағдайда немесе оның алдын-алу үшін міндетті 

түрде іс-шаралар жүргізілуі қажет. 
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МУЗЫКА САБАҚТАРЫН ЖАҢАША ҰЙЫМДАСТЫРУ 

Мусагалиева Г.Б. 

Аға оқытушы, магистр 

М.Өтемісов атындағы БҚУ, Орал қ.  
 

Бүгінгі күні әлемдік ең озық білім кеңістігінің деңгейіне көтерілудің 

тиімді жолы білім беру саласын толықтай ақпараттандыру құралдарымен 

жабдықталуға байланысты болып отыр. Қазақстан Республикасы «Білім 

туралы» Заңында «Білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың 

жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру...» деп атап 

көрсеткен [1]. 

Егеменді еліміздің болашағы – мектеп партасында отырған жас 

жеткіншектерді белсенді де тәртіпті, жауапкершілігі мол, еңбекқор, ұлттық 

сана-сезімі басым, рухани ойлау дәрежесі биік, мәдениетті де парасатты, 

іскер, шығармашыл және басқа да жақсы қасиеттерге ие боларлықтай етіп 

қалыптастыру және жаңа педагогикалық технологиялармен оқыту – бүгінгі 

күннің міндеттерінің маңыздысы болып табылады. 

Қазіргі кезде мемлекеттік стандартқа көшуге байланысты музыка пәнін 

жаңа ақпараттық технологиялар, оның ішінде компьютерді пайдалана 

отырып өткізуге мүмкіндік туып отыр. Жалпы білім беретін мектептерде 

компьютерді оқу бағдарламасына енгізу материалды игеруде балалардың 

шығармашылық қабілеттерін дамытуға және оны көрсете алуға мүкіндік 

ашады. 

Музыкалық компьютерлік технология музыкалық шығармалардың 

технологиялық қайта өңделуінің жаңа эволюциясын жасап берді: қолданбалы 

музыка жанры, нотаны басып шығару, дыбысты жазу, дыбыс дизайны, жаңа 

аппаратуралар үздіксіз өмірге келуде. 

Компьютерлік бағдарламалар композиторлық қызметтен басқа 

аспаптарда ойнау, музыкалық есте сақтау қабілетін дамыту, музыкалық 

шығармаларды тыңдап оларды іріктеу және әуендерді өңдеу, шығару, 

ноталық мәтінді басып, түзету сияқты кең ауқымды жұмыстарды жүргізеді. 

Компьютерлік бағдарламалар аспаптың дыбыстық мөлшерін (диапозон) 

тексеруге, орындау штрихтары мен динамикалық көлеңкелерді, 

артикуляцияны анықтауды қамтамасыз етеді. 

Музыка бағдарламасын баланың ойлау деңгейімен байланыстыру 

сабақтың теориялық мазмұнын ашуға үлкен септігін тигізеді. Тәжірибедегі 

жаңалықтар көрсеткеніндей, «Музыкалық сенсорлық қабілетті дамыту, 

баланың интеллектуалдық және психологиялық көңіл-күйіне ықпал етіп, 

мәдени кеңістікте теориялық ойлануға ұйытқы бола алады». 

Компьютердің көмегімен балалар музыкалық аспаптар қойылған 

мұражайдың үлкен бөлмелерінде еркін қозғалысқа келеді, композиторлардың 

шығармашылығымен танысып, тіпті ноталық сауаттылыққа көңіл бөледі. 

Мұғалім жаңа бағдарламалардың қай-қайсысын да үйреніп, олармен жұмыс 

жасауды білуі қажет. Бағдарламаларды білумен қатар, болашақ музыкант- 
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педагогтарды дайындауда шығармашылық тапсырмалар беруді үнемі естен 

шығармау керек. 

Ал қазіргі таңда музыкамен кез -келген сабақта компьютермен жұмыс 

жасаудың көптеген бағдарламалары пайда болуда және оларды былайша 

жіктеуге болады: 

 Электронды пианино бағдарламасы 

 «Караокемен» ән салу бағдарламасы 

 Музыкалық конструкторлар 

 Музыкалық энциклопедиялар 

 Оқып-үйрету бағдарламалары 

 Activ studio бағдарламасы 

Аталған бағдарламалардың алғашқысы кез-келген адамға таныс ПК- 

бұл Windows Media Player, WinAmp және т. б. Бұл бағдарламаның мүмкіндігі: 

музыкалық файлдарды іске қосу, мелодиялар тізімін құрастыру, әртүрлі 

форматтағы дыбыстарды жазу болып табылады [2]. Егер балаларды 

абстрактылы, оның бейнелік жағына қарай ойлауын қамтамасыз ету керек 

болса- онда музыка да қоюлана түсуі керек. Ол үшін Windows Media Player- 

ден көрермен бейнесіне енеміз. Көз алдымызда неше түрлі сызық, графиктер 

музыкамен бірге қозғалып, әртүрлі бейнелерді бере бастайды. Егер әннен 

беретін оқытушы болса, онда Vocal Jam бағдарламасын қолданып және 

KarMaker көмегімен өзінің композициясын шығаруға болады. Бұл 

бағдарламалар «минус» принципіне негізделіп құрылған, яғни экранда әннің 

тек сөздері шығады. Музыка сабақтарын өткізгенде музыкалық 

энциклопедияларда үлкен көмек бола алады. Мысалы, «Кирилл мен Мефодии 

музыканың энциклопедиясында музыкалық альбомдар, қазіргі топтар мен 

оның орындаушылары туралы қызықты мәліметтер беріледі». Бейнеклипті 

қарап және тыңдай отырып, елдегі және шетелдердегі рок, джаз және поп- 

музыкалардың дамуы, жаңадан пайда болған топтар мен олардың 

орындаушыларының өмірлерінен қызғылықты мәліметтер алуға болады. 

Музыкалық әдебиет сабағында «Музыка ғажайыптарын» бағдарламаларын 

пайдалануға болады. Онда музыканың әртүрлі бағыттарында, бароккадан 

бастап қазіргі музыкаларға дейінгі атақты композиторлар, атақты 

шығармалардың қалыптасу тарихы және оларға арналған аудио мен 

бейнекөріністер туралы шолу дәрістері ұсынылады. 

Сонымен қатар музыкалық аспаптармен жаңа терминдерге арналған 

сөздік сыныпта жұмыс жасауды жеңілдетеді. Осы бағдарлама бойынша 

оқушыларға жұмыс жасау себебі олар өз бетімен ақпараттар іздестіріп, оны 

таба алады. Ол қарым-қатынас жасауға жеңіл және қызғылықты бағдарлама. 

Ал оқушылардың білімін тексеруге «Векторина» тарауын пайдалана отырып, 

оқушылар тек музыкалық шығарманы тауып қана қоймайды, сонымен қатар 

композитордың аты- жөнін және суретін таба білуі керек. «Музыкалық 

сынып» бағдарламасы тек музыкамен ғана емес, сольфеджиомен де 

айналысуға мүмкіндіктерін береді және бұл бағдарлама бастауыш сынып 

оқушыларының деңгейіне сәйкес келеді. 

Балалар әртүрлі кубиктерден нота және музыкалық диктант жазады. 
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«Электронды пианино» деп аталатын бөлім «Музыкалық аспаптар тарихын» 

толықтыра түседі. Егер бірінші бөлімде балалар музыкалық аспаптардың 

түрлері, пайда болу тарихы туралы мәлімет алса, ал келесі бөлімде ұсынылған 

он түрлі музыкалық аспаптардың кез-келген түрінен шығарма орындалады. 

Бұл үйлесімдік оқушылардың аспаптар туралы алған теориялық білімдерін 

практикамен ұштастыра түсіреді. Ал Final деп аталатын бағдарлама нота 

мәтінін жазып, оны түзетуге, өзгертуге мүмкіндік береді. Бұл бағдарламаны 

мелодияларды ойдан шығарғанда, әнді өңдеу» [3]. Сабақты компьютермен 

жүргізудегі    тағы    бір    қызықты    әдіс-    оқушының         орындауындағы 

табылады. «Караокемен» немесе жоғарыда аталғандай дайын музыкамен 

«минуспен» ән айту оқушының репертуарындағы әндерді көбейтуге, сол 

арқылы тек сабақ кезінде ғана емес, мектепшілік болатын мерекелік 

шараларда ән айтуға мүмкіндіктер ашылады. 

Музыка сабағында компьютерлік технологияларды пайдаланудың 

тиімділігі сабаққа дайындалуда тек ақпарат көздерін ұлғайтып қана қоймай, 

музыка әлемін тұтастай өнер әлемімен байланыстырып, оқу бағдарламасын 

тиімді меңгеруге қолайлы жағдай жасайды. Дәстүрлі бейнелеу 

техникаларындағы анимация, бейнелеу, дыбыс, еліктеу (имитация), 

қасиеттері компьютерлік бағдарламалардың гипертекстуальдылығы, яғни 

қабылдаудың барлық түрлерінің ( есту, көру бейнелік т.б.) тиімді дамуына 

жол ашады. Бұл сабақ мазмұнының сапасын аша түседі, әсіресе- 

презентациялау сабақ кезінде жаңа материалды баяндауда пәнаралық 

байланыстарды жандандыра түседі. Компьютерлік бағдарламаларды қолдану 

нәтижесінде «Музыкалық Петергоф» тақырыбында ойын-сабақ, концерт- 

сабақ т.б., сол сияқты саяхат - сабақтың түрін таңдап алып қызықты 

ұйымдастыру-сабаққа деген оқушылардың қызығушылығын арттыра түседі. 

Тіпті төменгі сынып оқушылары музыкамен дене жаттығуларын жасаса, одан 

сайын олардың сабаққа деген ынтасының жоғарылай түсетінін зерттеулер 

дәлелдеп отыр. Ендеше, компьютерлік технологияларды пайдаланып, музыка 

сабақтарын өткізу өте тиімді. Компьютерлік музыкалық бағдарламалрдың 

тақырыптарын оқып үйрену қоршаған әлем және оның барлық салалары 

туралы мол ақпарат алуа және оны пайдаланып сабақ өткізуге, жоғары 

нәтиже алуға негіз болады. 

Компьютерді пайдаланып сабақ өткізу кезінде бала үшін сол 

тақырыптың қызықты өмірмен ұштасып жатуы, яғни баланың өміріне қажет 

тақырыптың таңдап алынуы. Міндеті- нақты, уақыты- шектеулі. Ал мақсаты- 

оқушының пәнді өз бетімен оқып үйрену, кең көлемдегі ақпаратқа бағдар 

жасай білу және оны талдай алуға бейімделу болып табылады. 

Мысалы, «Музыкадағы үш жанр» атты тақырыптағы сабақта оқушылар 

компьютерден музыканың үш жанры - күй, ән, би, марш екенін берілген 

мәтінді оқи отырып, берілген шығармашылық тапсырма арқылы көп 

нүктенің орнына қоя алады. Бұл тапсырма балаларды компьютерді 

пайдалануға, пайдалана отырып жазуға, түрлі деңгейдегі тапсырмаларды 

орындауға үйретеді. 

Сол сияқты музыка сабағында РоwегРоіnt-та жұмыс істеу арқылы 
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оқушы РРТ деген не екенін, қалыптар көмегімен көрмелер жасаудың тиімді 

тәсілдерін білуі, слайдтарды безендіру және көрмелерді жасау кезінде 

жасақтама мен қалыптарды пайдалана алуы, жан бітірімдерді баптай алуы,  

көрмелерді көрсете алуы тиіс. 

Бұл орайда, мысалы, «Әлем халықтарының музыкасы» 

тақырыбындағы сабақта компьтерлік технологияның негізінде РоwегРоіnt 

бағдарламасында жасалынған слайдтар арқылы түрлі халықтардың 

аспаптарын, композиторларын көріп, компьютерден түрлі халықтардың 

шығармаларды тыңдап және әртүрлі дауыста өзі де орындап көруі болып  

(өзбек, татар, әзірбайжан, орыс, қазақ т.б.) музыкасын тыңдап, әуендеріне би 

қимылдарын жасай алады /. Мұғалім оқушыларға алдын ала немесе үй 

тапсырмасы ретінде оқушылардың шығармашылығын дамытуда презентация 

жасауға, сабақтың мазмұнын ашуда түрлі суреттер салдырады. 

«Қазақтың ұлттық музыкалық аспаптар» деп аталатын тақырыпты 

алсақ, халық күйі аталып кеткен «Ақсақ құлан» аңыз- ертегісін тыңдай 

отырып, күй мазмұнын бейнеэкраннан көре отырып, балалар аңыз күй, оның 

авторы, домбыра аспабының шығу тарихы, аспаптың дыбысталуы, 

ерекшеліктері туралы баяндай алады. Сабақта компьютерді пайдалану 

арқылы күй әуенінің желісімен сурет салдыруға, түрлі шығармашылық 

тапсырмалар орындатамыз. 

Ал, «Музыканың табиғаты» тақырыбындағы сабақтарда оқушылар 

музыкалық шығармаларды, мысалы Григтің «Утро» шығармасын 

дискілерден тыңдау арқылы, шығарма әуенін көз алдарына елестете отырып,  

табиғат тақырыбында РоwегРоіnt бағдарламасымен суреттерін салады. 

Қалған сабақтарда да компьютер көмегімен сөзжұмбақтар шешіп, 

басқа да шығармашылық тапсырмаларды орындайды. Мысалы, 

компьютерлік нота дәптерін құрастыру, ноталар жазу, музыкалық 

графикалар тұрғызу, ойындар ойнау, караокемен ән айту және көңілді 

музыкалық жаттығулар жасау. 

Музыка сабағында интерактивті әдістер арқылы оқушылар 

салыстырмалы талдау жасап, алынған ақпараттар бойынша жеке, шағын 

топтарда жұмыстанады. Өзіне берілген тапсырманы жүйелеп, уақытын 

пайдалана алуы және басқа балалармен қарым-қатынас орната білуі - осы 

жұмысты ұйымдастырудағы ең көңіл бөлетін мәселе. Бала өзіне үлкен 

жауапкершілік алады, яғни материалды өзі оқиды, өзі түсінеді және қалай 

ұққанын өзі баяндап береді. 

Мектептегі музыка сабағында компьютерлік технологияны пайдалануға 

арналған тәжірибелі сабақтар нәтижесі оқушылардың бүгінгі қоғамдағы 

компьютердің рөлі мен мәнін, ДК құрылғылары мен қызметін, ОЖАТ-ын 

басқарудың дұрыс амалдарын пайдалануды үйренді, шығармашылық қабілетті 

дамытуға арналған тапсырмаларды орындауға қол жеткізді. Оқушылардың ДК 

жұмыс жасай білу икемділігі, ДК ақпараттық үрдістерді орындай білу 

икемділігі, өз базасын кәсіби құнды ақпараттармен толықтыра білу икемділігі 

т.б. қалыптасты. 

Оқушылар музыка сабағында ДК (дербес компьютерді) пайдалану арқылы 
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тақырыпқа сай CD, CD-ROM, DVD дискілерінен компьютердің көмегімен 

музыкалық шығармаларды тыңдап, бейне клиптар қарап, караокемен ән салып, 

РоwегРоіnt бағдарламасы көмегімен сурет салып, презентациялар, слайдтар 

жасап, жұмбақтар шешіп, композиторлар олардың шығармалары т.б. туралы 

қызықты деректер алып, интернет желісінде жұмыс жасау арқылы 

шығармашылықтарын ұштады. Оқушылардың әр сабаққа деген ынтасы, 

белсенділігі, қызығушылығы артты. АКТ пайдалану оқушылардың музыкалық 

білімнің сапасына да әсер етті. Мұғалімнің айтқанынан басқа, өздігінен қажетті 

жаңа ақпараттарды іздеп, сыныптастары алдында жобаларын қорғай алуға 

үйренді. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Қазақстан Республикасы "Білім туралы" Заңының 8- бабы. 1999 

//Егемен Қазақстан, 2004, 16-қазан. 

2. Т.Мейірманқұлова Білім берудегі инновациялық технологиялар 

Алматы, 2000 

3.  Интернет и музыкальное образование школьников /Искусство и 

образование./. –2000.-№1.-С.45-50 
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ҚАЗАҚ ТІЛІ ЖӘНЕ ӘДЕБИЕТТІК ОҚУ ПӘНІНДЕ МӘНЕРЛЕП ОҚУ 

МАТЕРИАЛДАРЫ БОЙЫНША АЛДЫН-АЛА ЖҮРГІЗІЛЕТІН 

ЖҰМЫСТАР 

 

Мұханбетияр Гүласыл, Құбайдулла Диляра 

5В010200-Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі 

мамандығының 4-курс студенттері  
 

Мәнерлеп оқу дегеніміз — қарапайым сөйлеу тіліне жақын, еркін оқу. 

Қарапайым сөйлеу деп күнделікті тұрмыс-тіршілігімізде бір-бірімізбен 

қарым-қатынас жасағанда алуан түрлі дауыс құбылысына түсіріп сөйлеуді 

айтып жүрміз. Өйткені, адамдар бір-бірімен сөйлескенде әр түрлі оқиғалар, 

хабарлар, көріп-білгендері туралы әңгімелейді және сол әңгімелерін өте 

шебер, әсерлі жеткізеді. Ондайда тыңдаушының қаншама әсер алатыны 

белгілі. Ал мектеп практикасына келсек, оқу мен сөйлеудің 

арасындаалшақтықмол. Алайда,осы екеуінің арасындағы ажырамас тұтастық 

пен байланысты түсініп оқу қажет-ақ. Сөйлеу тіліндегідей етіп ешкім де оқи 

алмас, бірақ сөйлеу әуеніне жақын оқуға мүмкіндік мол. 

Оқушыларды мәнерлеп оқуға жаттықтыру барысында мұғалім 

әңгімелеу үлгісінің бірнеше түрлерін дыбыс таспасына жазып алып 

тыңдатуына болады.Балалардың саяхат кезіндегі немесе белгілі бір 

кинофильмнен алған әсерлерін әңгімелетіпотырып,дыбыс таспасына жазып 

алып,оны қағазға түсіріп, сол әңгіменіайтқан баланың өзіне қайта оқытса, 

екеуі екі бөлек дүние болып шығады. Өйткені, оқушы өзінің еркін сөйлескен 

әңгімесін тексін қағаздан оқығанда сөйлеу кезіндегі эмоциялық әсерінен 

айырылып қалады. Әрине, бұндай кезде сөйлеу аппаратының қызметі де, 

дауыс та оқушы дағдысы мен икемділігінебағынады.Соныңсалдарынан 

балалар үшін де, үлкендер үшін де мәнерлі көркем оқу мен қарапайым 

сөйлеудің бір-бірімен ешқандай байланысы жоқ сияқты керінеді. Оқу мен 

сөйлеудің байланысын түсініп, салыстыра отырып жаттығулар түрлерін 

жасап үйренсе, олардың ұқсастығы мен айырмашылығы анық көрінеді. 

Көркем сөз шеберлерінің күйтабаққа жазылған сөздерін тыңдату арқылы да 

мәнерлеп оқу, керкем оқу дегеннің не екенін не екендігі туралы ұғымдар 

беруге болады. Сондықтан мұғалімдер балалар аудиториясында 

оқылатынәрбір көркем шығарманың көркемдігін сақтай отырып мәнерлі 

оқып береді. Сонда ғана оқушы әрбір көркем туындыдан эстетикалық ләззат 

алады. Онсыз оқудың құны болмайды. 

Оқушылардың тілін мәнерлеп оқуға жаттықтыру үшін жүргізілетін 

жұмыстар: 

– Шығарманы дыбыс таспасына жазып тыңдауды ұйымдастыру; 

–Оқушыларға сұрақ-жауап қойып әңгімеге тарту, жазып алу; 

–Жазып алынған әңгімені дәптерден оқу, салыстыру; 

Мәнерлеп оқуды дұрыс жүргізу үшін оқу кезінде койылатын дауыс 
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ырғағының кідірістерін (паузаларын) игеру. 

Олар: 

а) логикалық кідірістер; 

ә) психологиялық кідірістер; 

б) грамм(атикалық кідірістер болып бөлінеді. 

Мектеп оқушыларының оқу дағдысы қалыптасқан сайын сөйлемдегі 

сөз мағынасына дұрыс түсініп, мәтіндегі оқиғаның әсерін бір-бірінен 

ажыратып, бәрін бір дауыс сазымен оқи салуға болмайтынын ұғынады. 

Мұғалімін үлгі тұтқан шәкірт, оған еліктейтінін мектеп тәжірибесі жиі 

дәлелдеп келеді. [1] 

Логикалық кідіріс. Әрбір сөйлемде айтылатын ойға қазық болып, 

қалған сөздер соған байланысты болып тұратын жеке сөздер, сөз тіркестері 

бар. Ол сөздер басқа сөз табынан сәл көтеріңкілеу оқылып, тыңдаушы 

назарын өзіне аударады. Сөйлемдегі негізгі мағына — қай сөзге, қай сөз 

тіркесіне түсіп тұрғанын дауыс кідірісі арқылы жеткізуге болады. Ал сөйлеу 

кезінде қай сөзге мағыналық кідіріс жасалатын болса, сол сөз көтеріңкілеу 

айтылады.» 

Бірінші, екінші, төртінші сөйлемдегі сөзден соң тыныс белгісі 

қойылмаса да, оқығанда сәл кідіріс жасалып көтеріңкі оқылады. Ал үшінші 

сөйлемдегі санамалап оқылатын «бас алмайды, тоқтамайды» деген бірыңғай 

мүшелерге логикалық кідіріс жасалады. Логикалық кідіріс жасап, логикалық 

екпінмен оқу үшін сөйлем мағынасын, сөйлемдегі сөздердің бір-бірімен 

грамматикалық байланысын таба білудің пайдасы бар. 

Психологиялық кідіріс. Мәтіннің мазмұн-мағынсына, ондағы 

қатысатын кейіпкердің іс-әрекетіне, оның көңіл-күйінің құбылуына 

байланысты оқылады. Мәтінге дұрыс психологиялық кідіріс жасалып 

оқылғанда, тыңдаушы ерекше назар аударып, онан әрі не болатынын 

тағатсыз күтеді. Кейде шығарма кейіпкерімен қосыла қуанып, қосыла 

ренжиді. Психологиялық кідіріс мәтін мазмұнына лайықты жасалған 

жағдайда тыңдаушының алған әсері ұзаққа созылады. 

Мысалы, I.Жансүгіровтің «Шәутеннің шәркейі» деген диалогқа 

құрылған әңгімесін шолып керейік. Бұл әңгімеде мәнерлеп оқудың барлық 

тәсілдері мен кідірістерін дәлелдеуге болады. Соның ішінде психологиялық 

кідірісін қарастырайық. Ол үшін шығармаға аз ғана талдау жасайық. 

Шығармаға қатысатындар — автор, Шәутен, анасы. 

Автордың сөздері оқылғанда дауыстың құбылуы біршама тұрақты. 

Себебі, автор — болған оқиғаны сырттай бақылап, хабарлаушы. Асықпай, 

бірқалыпты қоңыр дауыспен оқылады. Ал Шәутен әлі еш нәрсенің байыбына 

жетпеген кішкене бала. Үстіндегі киімі, ішіп-жеген тамағы т.б. қалай 

жасалынады, қайтіп жасалынады, оны ажыратып ой тоқтатар жаста емес. 

Сондықтан анасы ақ марқаның жүнінен шәркей жасап бермекші болып іске 

кіріскенде балада тағат қалмайды. Анасы жүнді сабап жатса да, шиге тартып 

жатса да айтатыны «Болды ма? Енді болды ма?» деп қайталай беру. 

Сондықтан баланың сөздері өте тез, келте, асығыс оқылады. Шәутеннің сөзі 

салмақты, сабырлы, бірқалыпты. Басынан аяғына дейін бір ғана дауыс 
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құйылысымен жайбарақат оқылады. Баласы қанша асықса да, анасы 

асықпайды. Өйткені, ана оның тез бола қоймайтынын біледі. Ана мен 

баланың ой-өрісін, жас ерекшелігін, мінез-құлқын түсініп көз алдына 

елестетіп оқыған оқушы дауысты дұрыс қояды. Психологиялық кідірістер 

кейіпкердің көңіл күйіне іс-әрекетіне қарай жасалады. [2] 

Грамматикалық кідіріс. Мәнерлеп оқуда көбірек қолданылатын, жиі 

ұшырайтын кідірістер — грамматикалық кідірістер немесе нормативтік 

дауыс ырғағы деп те аталады. Қазақ тілі синтаксисінде онға тарта тыныс  

белгілері бар. 

Тіліміздегі сөйлемдерді сауатты жазу осы тыныс белгілерін дұрыс 

қоюға 

тікелей байланысты. Ал оқу кезінде де осы тыныс белгілерінің жеке-жеке 

мағыналарын түсініп, дұрыс оқу қажет. Оқу барысында сөйлемдегі сөздер 

арасына ешқандай тыныс белгілері қойылмаса да, сөз бен сөздің, сөз 

тіркестерінің арасына қысқа кідіріс жасала береді. 

«Нүкте (.) сөйлем аяғында қойылатын, яғни хабарлы сөйлемді аяқтап 

тұратын грамматикалық белгі. Сөйлем оқылып келе жатып 

аяқталуғажақындағанда немесе нүктегежақындағандакідірукілт 

тоқталмай,сөйлем соңындағы сөз, сөз тіркесі баяу созылыңқырап оқылады. 

Сонда ғана дұрыс, тереңірек тыныстап алуға, екінші сөйлемді толассыз 

жалғастырып кетуге мүмкіндік жасалады. Егер де нүктеге жасалатын кідіріс 

кілт, кенеттен, тез жасалынса, сөйлем мен сөйлемнің ара жігі ажыратылмай, 

жаңа сөйлемалдыңғысөйлемгеқосақталып, сөйлем мағынасының дербестігі 

сақталмай қалады. Сондықтан нүкте жай қойыла салған шартты белгі ғана 

емес, мағыналық белгі екенін, оның оқылуын практикалық жолмен меңгеріп 

алу қажет. 

Көп нүкте де (…) сөйлем аяғына қойылатын белгі. Ол сөйлемдегі ой 

бір себептермен аяқталмай қалғанда, бір себептерден кенет үзіліп қалғанда  

қойылады. Ал оқу, сөйлеу кезінде көп нүкте қойылған сөйлемге кенет 

тоқталып үзіліс жасалады. Сол кезде тыңдаушы ой аяқталмағанын, оқушы 

немесе сөйлеуші белгілі себеппен әрі қарай жалғастырмағанын түсінеді де, 

жалғасын өзі топшылайды. [3] 

Бастауыш сыныптардағы оқу сабағының басты міндеті - оқушыларды 

кітаппен жұмыс істеуге үйрету, оқуға деген құмарлығын арттыру. 

Бастауыштың 1-сыныбынан бастап, әлі сауат ашу кезі жүріп жатқан кездің 

өзінде, мұғалім балаларға лайықты суретті кітапшаларды көптеп әкеліп, 

ішінен қызық жерін жатқа айтып, кейбір қысқа ертегілерді оқып береді. 

Егерде, мүмкіндігінше мұғалім оқылатын мәтінді мәнерлі де әуезді окып 

әңгімелеп беріп отырса, бала ықыласына ерекше әсер етеді. Тезірек 

әріптердің бәрін үйреніп, мұғалімнің оқығанындай оқуды армандамайтын, 

әсерленбейтін бала болмаса керек.Бастауыш сынып оқулығында 

оқушылардың жан-жақты білім мен тәрбие алуына арналған материалдар 

жеткілікті. Кітаппен жұмыс істей отырып мәтіндегі негізгі ойды ажыратуға, 

әрбір бөліктер арасындағы айтылған ойлардың бір-бірімен байланысын, 

өзгешелігін, ұқсастығын, айырмашылығын салыстыра білуге үйренеді. 
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Айналаны қоршаған орта, Отан, Қазақстан адамдарының өмірі мен еңбегі, 

ерлігі, қызметі туралы түсініктері қалыптаса бастайды. Әрбір тақырып 

мазмұны арқылы адамгершілік, эстетикалық тәрбие беріп, баланың жан- 

жақты дамуына әсер етеді. 

Мұғалім балалар алдында оқылатын шығарманың балаларға түсінікті, 

әсерлі болуы үшін шығарманы күні бұрын талдап, даярлап алады. Балалар 

үшін күнделікті сөйлеу тілінде сан рет айтылып жүрген сөздердің өзі 

қиындық келтіреді. Өйткені, бастауыш сынып оқушысының 

психологиясын ескерсек, оларға нақтылық тән, көп нәрселер абстрактілі. 

Балалардың сөздік қоры аз, осы шығармаларды оқу, талдау арқылы, өз 

бетімен кітап оқу арқылы, айналадағы үлкен-кішімен қарым-қатынас 

жасау арқылы жаңа сөз үйреніп, сөздік қоры біртіндеп дамиды. Сондықтан 

балаларға мәнерлеп оқуға ұсынылатын   шығарманы    жан-жақты талдап 

алып қана оқуға береді. Оқу кезінде жоғарыда айтылған мәнерлеп оқудың 

барлық әдіс-тәсілдерін қолданып жеткізеді. [4] 

Ол үшін мәнерлеп оқып беруге ұсынатын бір шығарма бойынша 

алдын ала қандай жұмыс жүргізуге болатынына мысал келтірейік. 

Мысалыға «Ан тілі» оқулығында «Құстар айтысы» үнді ертегісін 

мәнерлеп оқуға даярлау үшін мұғалім не істер еді. 

1. Балалар алдында мәнерлеп оқудың үлгісін көрсету үшін алдымен іштей бір 

оқып алады. 2. Мәтіннің мазмұн-мағынасына сай қай жерге логикалық 

кідіріс, психологиялық кідіріс, грамматикалық кідірістер жасау керегін 

белгілеп алады. 

а) Логикалық кідірістер қойып оқуға құстардың ақылдасу сөздері, келісімге 

келген жерін оқу; 

ә) Психологиялық кідірістерді құсбегінің, жүгіріп келе жатып ойлаған ойын, 

қарға мен көгершіннің сөздерін оқу кезінде қою; 

б) грамматикалық кідірістерді тиісті тыныс белгілерінің мағыналарына 

қарай отырып дұрыс коя білуді қамтамасыз ету. 

3. Ертегінің ішінде балаларға түсініксіз сөздер мен сөз тіркестерін теріп 

жазып түсіндіру үшін сөздік жүргізу. Олар: 

Құсбегі — жыртқыш құстарды аң аулауға баулып үйрететін аңшы, немесе 

құс аулайтын адам. 

Ынтымақ — бірлік, ұйымшылдық. 

Жанжалдасу — таласу, керісу. 

Ала ауыздық — бірінің айтқанына бірі көнбеу. 

4. Шығарма мазмұнын мәнерлі оқу мен әңгімелеу арқылы балаларды 

ауызбіршілікке, ұйымшьшдыққа, адамгершілікке тәрбиелеу жағына баса 

назар аудару. 

5. Балаларды ойландыру үшін проблемалық сұрақтар қою. 

— Торға түскен құстардың айтысы неліктен басталды? 

— Еркін самғап жүрген кұстарды мүсәпір халге түсірген қандай жағдай деп 

ойлайсыңдар? 

— Ақылдылық кімге тән екен? 

6. Ертегіде уақиға, іс-әрекет, кейіпкерлер бар. Сондықтан оқушылар 
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шығарманы оқып талдағаннан кейін мұғалімнің көмегімен бөліктерге 

тақырып немесе ат қойып жоспарлатуға болады. 

Құстар айтысы 

Жоспары: 

1) Торға түсу 

2) Құстардың акылдасуы 

3) Құстар аспанда. 

4) Құсбегінің ойы. 

5) Ала ауыздық 

Мұғалім мәнерлеп оқуға ұсынылатын әрбір тақырыпты осы тәріздес 

тақырып мазмұнына лайық талдап, даярланады. Сабақ барысында 

сыныптағы оқу сабағының әдістерімен іске асырады. Шығарманы 

оқушыларды қатыстыра отырып сөйлеу мәнерлеп оқу нотасын құратады. 

Оқушы тіл дыбыстарын дұрыс меңгеру үшін жас кезінен өлең айтып, тақпақ, 

жаңылтпаш, жұмбақтар шешіп, ертегілер айтып өссе, дыбыстау мүшелері 

жетіліп, тіл дыбыстарын дұрыс айту дағдысы қалыптасады. 

 

Мәнерлеп оқу пәні арқылы оқушылардың сөйлеу мәнері, дауыс 

ырғағы, кітаппен жұмыс істеуге, оқуға деген құмарлығы арта түсетіні белгілі.  

Мәнерлеп оқу барысында жүргізілетін жаттығулар, оқушы қауымның өз 

ойын нақты, жүйелі, әсерлі жеткізе алуына, мәнерлеп оқу пәнінің шартты 

белгілері тиімділігін жоғары дәрежеде көрсетті. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
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2. З.Қабдолов. Әдебиет теориясының негіздері. Алматы, 1970 ж. 

3. Р.Нұрғалиев. Өнер алды – қызыл тіл. Алматы, 1974 ж.4 

4. Р.Сыздықова. «Сөз құдіреті». Алматы, 1997 ж. 

 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА БІЛІМ БЕРУДІ 

МОДЕРНИЗАЦИЯЛАУ ЖАҒДАЙЫНДА ҮЗДІКСІЗ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 

БІЛІМ БЕРУ МҮМКІНДІКТЕРІ. 

Ниязова Іңкар Асанханқызы 

Алматы қаласы, Ақсай 5-3б 

 

Бүгінгі таңда экологиялық зерттеулер мен жобалар экономикалық 

дамыған елдердің көпшілігінде инвестициялық басымдықтардың бірі болып 

табылады. Соған қарамастан, азаматтардың көпшілігінің экологиялық 

белсенділігі әлі де төмен және көп жағдайда деструктивті және тиімсіз 

дамуда. Бұл ретте жаһандық экологиялық саясат пен белгілі бір 

мемлекеттердің экологиялық проблемаларды шешу саласындағы белгілі бір 

тұлғаның өз елі үшін күш -жігерін жұмсауы, нәтижесінде тұлғалардың 

мұндай саясатты және бұл күш -жігерді үлкен жауапкершілікпен қабылдауы 

маңызды рөл атқарады. 

Қазақстандағы білім - бұл адамгершілік, интеллектуалдық, мәдени, 
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физикалық даму мен кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру мақсатында жүзеге 

асырылатын тәрбиелеу мен оқытудың үздіксіз процесі болып табылады. 

«Рухани Жаңғыру» бағдарламасын (бұдан әрі-Тәрбиенің 

тұжырымдамалық негіздері) іске асыру аясында тәрбиенің тұжырымдамалық 

негіздері ел өміріндегі әлеуметтік-экономикалық және саяси өзгерістерге 

байланысты дамыды. Білім беру жүйесінің барлық деңгейлеріндегі тәрбиенің 

жаңа мазмұнының басымдықтары қазіргі заман талабына сай жасақталуда. 

Қазақстан Республикасы прогрессивті даму жолымен жүреді, онда 

қоғамдық сананы жаңғырту жетекші орын алады. Қазіргі қоғам ұлттық 

ерекшеліктердің сақталуы мен жоғары маңыздылығымен Қазақстан 

азаматтарының мінез-құлқының жаңа әлеуметтік-психологиялық 

стандарттарына сұранысқа ие, мәдени контекст, өзін-өзі дамытудың үлгісі, 

өзін-өзі тәрбиелеу және жоғары кәсіби деңгейге негізделген табысты 

шығармашылық тұлға, құзыреттілік пен жақсы өсіру, отбасылық әлеуеттің 

рөлін арттыру әр тұлғаның алдына қойған мақсаттарының бірі. 

Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі табиғатты сақтауға 

белсенді азаматтық ұстанымды тәрбиелеуді және табиғи ресурстарды 

құрметтеуді білім беру ұйымдарында, оның ішінде мектепте тәрбиелеудің 

басым міндеттерінің бірі ретінде сипаттайды. Экологиялық білім беруді 

мамандандырылған және пәнаралық білім беру бағдарламаларын енгізу, 

сонымен қатар экологиялық аспектілерді қолданыстағы оқу пәндеріне енгізу 

арқылы жүзеге асыру ұсынылады. Бұл мақсатқа жетуде мектептегі білімнің 

маңызды рөлін көрсетеді. Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі 

экологиялық білім берудің мақсатын тұрақты даму принциптеріне 

негізделген азаматтардың белсенді өмірлік ұстанымы мен қоғамдағы 

экологиялық мәдениетті қалыптастыру деп анықтайды (Қазақстан 

Республикасының Экологиялық кодексі). Экологиялық кодекстің ережелерін 

әзірлеу кезінде БҰҰ ЕЭК тұрақты даму үшін білім беру стратегиясының 

ережелері ескерілді, оның ішінде онда тұрақты даму үшін білім берудің 

заңнамалық, бағдарламалық және нормативтік негіздерін құру міндеттері 

қойылды. Кодексте экологиялық білім беру «жеке тұлғаның өмірге 

жауапкершілігін қамтамасыз ететін білім мен дағдылар жүйесін, құндылық 

бағдарларын, моральдық-эстетикалық қарым-қатынасты қалыптастыруға 

бағытталған тәрбиелеудің, оқытудың, өзін-өзі тәрбиелеудің және тұлғаның 

дамуының үздіксіз процесі» деп қарастырылады. Демек, экологиялық білім 

беру кодексінде жеке тұлғаның үздіксіз даму процесінің қалыптасуы, 

тұлғаның өмірге деген жауапкершілігімен сипатталады. Тұлға болып 

қалыптасу үшін жеке өмірімен қатар, тұлға қоғамдағы өз орнын анықтауы 

тиіс. 

Қазақстан Республикасының (ҚР)тұрақты даму үшін білім беру 

стратегиясы: Білім беру процесінің үздіксіздігі, барлығының сапалы білім 

алуға құқықтарының теңдігі, адам құқықтары мен бостандықтарын сақтау, 

азаматтық құндылықтар, адамдардың өмірі мен денсаулығы, білім беруді 

басқарудың демократиялық сипаты болып табылады. Тұрақты даму үшін 

білім беру контекстінде Қазақстанның білім беру саласындағы мемлекеттік 
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саясатының білім беру жүйесін дамытудың басымдығы, білім берудің 

гуманистік және дамушы сипаты, оқыту мен оқытудың бірлігі сияқты 

принциптерін атап өткен жөн. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» 

заңы тұрақты даму үшін білім беру саласындағы осындай мәселелерді 

шешудің жалпы заңнамалық негізін белгілейді. Бірінші жағдайда, құқықтық 

база көбінесе экологиялық білім мен ақпараттандыруға қатысты анықталған, 

ол формальды, бейресми және кездейсоқ оқыту категорияларын қамтиды. 

2015 жылы жарияланған Қазақстан Республикасы Энергетика 

министрлігінің «Қазақстан Республикасының қоршаған ортаның жағдайы» 

Ұлттық баяндамасында экологиялық даму бағыттарын айқындайтын 

Қазақстан Республикасының негізгі стратегиялық және бағдарламалық 

құжаттары көрсетілген. Инфрақұрылым, экологиялық білім мен 

ақпараттандыру мәселелеріне ерекше назар аударылады. 

Мемлекет басшысы 2020 жылғы 1 қыркүйек күні Қасым-Жомарт 

Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы Стратегияның басым 

бағыттарының бірі азаматтардың суға және табиғи ресурстарға, қоршаған 

ортаны сақтауға деген көзқарасының өзгеруі деп аталды. Азаматтардың 

экологиялық қауіпсіздік саласындағы көзқарасы мен дүниетанымын өзгерту 

экологиялық білім беруді жаңғыртуға байланысты баяндалды. «Қоршаған 

ортаны қорғау және экологиялық даму – еліміз үшін алдыңғы кезекте тұрған 

мәселе. Бүкіл өркениетті әлем жұртшылығы осы мәселемен айналысуда. 

Бізге де мұндай жаппай үрдістен шет қалуға болмайды.» - деп мемлекет 

басшысы атап өткен болатын. 

«Қазақстан 2020: болашаққа бастар жол» мемлекеттік жастар 

саясатының 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасында жаңа экологиялық 

этиканы қалыптастыру жастарды әлеуметтендіру, оның қоғамдық -саяси 

өмірге араласу процесінде анықтайтын құндылықтардың бірі болып 

табылады. 2021 жылы 1 қыркүйек күні «Халық бірлігі және жүйелі 

реформалар – ел өркендеуінің берік негізі» ҚР Президентінің Жолдауында 

білім беруді дамытуға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру 

аясында оқушылардың экологиялық дайындығын одан әрі күшейту және 

қосымша білім беру мазмұнын жаңарту көзделген болатын. 

Оқушылардың экологиялық өзін-өзі тануын дамыту мәселелерін шешу 

тұтастай алғанда бүкіл әлемдік қауымдастық үшін және әр ел үшін бөлек 

құрылған стратегиялық план болып табылады. Адамның экологиялық өзін- 

өзі тануы сияқты ерекшеліктерге ие болғандықтан, белсенділік, рефлексивті, 

танымдық, эмоционалдылық сияқты компоненттер экологиялық өзіндік 

сананың қалыптасуын диагностикалауда да, оның дамуы мен қалыптасуында 

да бағдар бола алады. 

Адамның мінез-құлқын анықтау әдістерін түсіну адамның экологиялық 

үйлесімді қызмет пен мінез-құлық формаларын таңдауы мен жүзеге асыруын 

қамтамасыз ететін экологиялық өзіндік сананы қалыптастыруда өте маңызды 

екенін атап өткен жөн. Әдетте, адам қоршаған ортамен қарым -қатынас жасау 

туралы өзінің білімін бұл әрекетті қоғам, түрлі әлеуметтік институттар және 

басқа адамдар қалай жүзеге асыратынын бақылау негізінде қалыптастырады.  
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Білім беру мазмұнындағы экологиялық проблемаларды ұсыну да сол 

принципке негізделеді: адамдар мен қоршаған орта арасындағы қарым - 

қатынас жүйесін тану оқушының өзіне жат, модельдер бойынша жүзеге 

асады. Сонымен қатар, әдетте, білім беру мекемесі, мұғалім адамның өзіне  

осындай үлгілерді жобалау, субъективизациялау, оларға жеке көзқарасын 

қалыптастыру, сыртқы әлеуметтік құндылықтарды, нормаларды өзгерту 

дәрежесін бақылауды мақсат етіп қоймайды. , жеке құндылықтарға, 

нанымдар мен көзқарастарға бағытталады. 

Ә.Бейсенованың, М.Сарыбековтың, Ж.Жатқанбаевтың, 

Е.Мәмбетқазиевтің ғылыми ұсыныстарын, сонымен қатар халықтық 

педагогика негізінде экологиялық тәрбие беру мәселесі бойынша профессор 

С.Қалиев, К.Қожахметов, К.Бөлеев еңбектері экологиялық білім беруде 

айрықша орын алады. 

Экологиялық өзін-өзі танудың қалыптасу тәжірибесінің сипаттамасы 

мен талдауын қамтитын зерттеулердің талдауы оқушылардың жас 

ерекшеліктеріне қарамастан, оқыту бағдары мен білім деңгейіне, 

тапсырманың ерекшелігі деген қорытынды жасауға мүмкіндік берді. 

Экологиялық өзін-өзі тануды қалыптастыру келесідей білім беру 

технологияларын, әдістерін қолданумен сипатталады: 

1. ойын әдістері; 

2. жеке мәнді жағдай жасау арқылы персонализация әдістері; 

3. диалог әдістері; 

4. рефлексия тудыратын әдістер; 

5. проблемалық-тапсырмалық әдістер; 

6. әрекеттерді модельдеуге және имитациялауға негізделген әдістер; 

7. жобалау әдістері. 

Заман талабына сай білім алушылар заманауи бағытта біліммен 

қарулануы тиіс. Модернизация, жаңашылдық заманда экологиялық, 

психологиялық, тұлғалық мәселелер ерекше орын алады. Қазақстан 

Республикасында білім беруді модернизациялау жағдайында үздіксіз 

экологиялық білім беру мүмкіндіктері қазіргі таңда экологиялық апаттардың 

алдын алу мақсатында білім алушыларға экологиялық сана қалыптастыр, 

педагогтардың алдын қойған мақсаттарының бірі. 

Экологиялық білім беру - әр түрлі сатыдағы экологиялық білімдерді 

меңгеру. Экологиялық білім берудің екі негізгі бағыты бар: қоршаған ортаны 

қорғаудың жалпы ілімі негізінде тірбиелеу және табиғат пен антропогенді 

экожүйелердің өзара қатынасының жалпы заңдылықтары туралы арнайы 

білім беру. Ал білім беру жүйесін экологизациялау – экологиялық ойлардың, 

ұғымдар, принциптер мен көзқарастардың басқа пәндерге енгізу және 

экологиялық білімді әр түрлі салалардың мамандарын дайындау. 

Біздің тәуелсіз мемлекетіміз Қазақстан республикасы жас 

жеткіншектерге сапалы білім беру проблемасына көп көңіл бөлуде. Оған 
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дәлел: «Жоғары білім туралы» Заң. Бұл заңда ХХІ ғасырдың эколог- 

мамандарын даярлауға айтарлықтай көңіл бөлінген. 
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ПЕЙЗАЖНАЯ ЛИРИКА Ы.АЛТЫНСАРИНА НА УРОКАХ 

ФИЗИКИ 

 

Нурсалиева Жанат 

преподаватель физики высшей категории 

г.Сарань КГКП 

«Саранский высший гуманитарно-технический колледж имени 

Абая Кунанбаева»,  

В истории Казахстана вместе с великими казахскими просветителями 

- Шоканом Уалихановым и Абаем Кунанбаевым, имя Ыбырая Алтынсарина 

прописана золотыми буквами. Народ Казахстана сегодня помнит огромный 

вклад, который сделал Ы Алтынсарин в образование и чтить имя великого 

педагога, просветителя, писателя, фольклориста, этнографа казахской степи. 

В истории Казахстана вместе с великими казахскими просветителями 

- Шоканом Уалихановым и Абаем Кунанбаевым, имя Ыбырая Алтынсарина 

прописана золотыми буквами. Народ Казахстана сегодня помнит огромный 

вклад, который сделал Ы Алтынсарин в образование и чтить имя великого 

педагога, просветителя, писателя, фольклориста, этнографа казахской степи. 

Выдающая заслуга Ы Атынсарина в том, что по его инициативе были 

созданы народные светские школы. Именно он разрабатывал для школ 

дидактические принципы обучения и воспитания. Является автором учебных 
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и методических пособий как на русском, так и на казахском языке. Посещая 

школы Ы Алтынсарин заботился о создании библиотек в каждой школе . 

«Сила степняка не в количества скота, а в образованности» подчеркивал 

великий просветитель . И на сегодня эта тема актуальна. Будет всегда в 

выигрыше человек образованный, умеющий работать в команде, отстаивать 

свое мнение, начитанный и умеет применять свои теоретические знания на 

практике. 

Каждый казахстанец начинал свою учебную деятельность с 

произведения великого просветителя, поэта Ы Алтынсарина « Кел, баллалар 

оқылық», где говорится о пользе науки, знаний в жизни человека. В 

настоящее время идеи великого просветителя знакомо всем ,что лишь в 

образовании достойное  будущее подрастающего поколения.[1, 16 c.] 

И задача каждого педагога заинтересовать обучающего той или иной 

дисциплиной так , чтобы у него было желание изучать дальше, добывать 

знания самостоятельно, мыслить ,творить с пользой для всех . Как привить 

любовь студентам к своему предмету - это вопрос, который волнует 

каждого педагога. «Подобно садовнику надо растить и лелеять в ребенке 

чувство любви, и рано или поздно оно поможет ребенку раскрыть свою 

сущность, найти свое предназначение», подчеркивает основатель школы 

самопознания Сара Алпысовна Назарбаева. В действительности миссия 

любого педагога - помочь подрастающему поколению раскрыть себя, свой 

личный потенциал. 

Физика - это наука о природе, а именно Ы .Алтынсарин воспевал в 

произведениях красоту своего края. Он с огромной любовью воспевает 

приволье казахских степей, которым нет конца и края, горы и степи родной 

страны. Его описания реалистичны, выразительны и глубоко эмоциональны, 

они согреты неподдельным чувством патриотической гордости. В стихах 

Алтынсарина не пейзаж, а природа, и не просто природа- жизнь. Как и в 

физике мы подчеркиваем гармонические явления, и его произведения 

говорят о гармоническом единстве человека и природы ,и вечном их 

движении. Природа - мудрый труженик и оптимист - в вечном движении. Все 

в ней в разумной и естественной связи: природа- источник жизни, целитель 

человеческих ран и бед; в ее вечном движении - очищение и обновление 

жизни. Пейзажные стихотворения Алтынсарина я оцениваю как 

художественное новаторство, они несут большую идейную нагрузку, связаны 

задачей внедрения критического реализма в казахскую поэзию. Поэт-реалист 

воспитывает у своих читателей критическое восприятие действительности, 

заставляет нас задуматься над привычными явлениями, по-новому их 

оценивая, дает нам заряд бодрости и духа.[2, 30 c.] 

Стихотворение «Лето» написано выразительным, простым народным 

языком: 

Так ярко солнце светит надо мной , 

И день и ночь равны между собой . 

Всему живому свет дарит весна, 

Ы Алтынсарин рассматривал и физические явления ,например здесь он 



389 

 

подчеркивает о дне равноденствия. В целом он предлагал изучать 

элементарную физику , основы физики, не зря его называют казахстанским В 

Ломоносовым 

Методика физики - обучение физике одной из наук, которая исследует 

специфику применения общих закономерностей обучения и воспитание 

подрастающего поколения. Обучение можно рассматривать как процесс 

передачи накопленной информации. Главная цель – создать у студентов 

систему знаний. И на первый план выставить основную задачу учителя 

физики - это учить мыслить, сравнивать, самостоятельно приобретать знания. 

Из урока в урок строить работу так, чтобы записанное, зачитанное, 

решенное   на уроке задание было связано с будущей профессией, опираясь 

на принцип осознанности и практикоориентированности, метапознании. В 

современном мире метакогнитивные навыки становятся ключевыми в 

человеческом обучении.[3, 15 c.] Каждый педагог применяет ряд различных 

методов и приемов обучения теории и практики. Физика, как дисциплина 

общеобразовательного цикла в системе ТиПО, изучает законы природы и 

явления на решении задач. 

Прежде, чем приступать к решению задач, какого-либо раздела физики, 

необходимо тщательно проработать теорию вопроса, внимательно разобрать 

иллюстрирующие ее примеры. Без знаний теории, нельзя рассчитывать на 

успешное решение задач. Все задачи надо решать в буквенных 

обозначениях. Когда ответ получен в виде формулы или уравнения, его 

можно проанализировать, установить характер и пределы изменения 

искомой величины. Выбор правильной методики выполнения какой-либо 

работы является залогом успеха. При решении задач по физике это правило 

также справедливо.[4, 25 c.] 

Физика - наука экспериментальная, помимо проводимых лабораторно- 

практических работ, необходимо, при изучении теории обязательно 

проводить небольшие эксперименты. Изучив теорию, просмотрев 

демонстрацию эксперимент, студент осознанно решает задачи по данной 

теме. 

Что такое в методике обучения физики «метод обратимости»? Это 

составление словесного текста задачи студентом, по наличию краткой записи 

данного задания. Такие задания способствуют развитию критического 

мышления, навыков решения качественных и графических задач. 

По составленному тексту можно определить, в какой мере был усвоен 

студентом  теоретический материал. Формируется умение высказывать 

суждение и обратное суждение, на основе которого можно получить новое 

знание. Самостоятельно давать определения физическим  понятиям, 

формулировать физические законы, выдвигать и проверять гипотезы, составлять 

алгоритмы решения задач, характеристики явлений и физических величин. Все 

это приводит к тому, что обучающиеся научаются практически самостоятельно 

приобретать знания на уроке, работать с учебной информацией в любом ее виде. 

Одной из основных задач педагога является развитие личности , обучение 

рациональным приемам овладения научной информацией самостоятельно. 
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Успешность обучения во многом определяется уровнем сформированности 

общеучебных умений и способов практической деятельности, так как главным 

показателем умственного развития студентов является не столько сумма знаний, 

приобретенных , сколько уровень интеллектуальных умений, мыслительных 

приемов и логических операций, которыми он владеет . 

Учебные умения и способы деятельности (умения учиться) – это те умения, 

которые студенты могут использовать при решении широкого круга задач не 

только в рамках физики, при изучении которой осуществлялось формирование 

данных умений, но и на уроках других предметов, а также в разнообразной 

практической жизнедеятельности.[5, 32 c.] 

В физике тесно прослеживается связь с математикой, информатикой, 

психологией и педагогикой. В процессе решения задач студентам сообщаются 

знания о конкретных объектах, явлениях, создаются и решаются проблемные 

ситуации, приводятся сведения из истории физики и техники, осуществляется 

межпредметная связь. Изучая «Колебания и волны» различной физической 

природы, используются сведения о тригонометрических функциях. Решение 

графических задач требует знаний в построении синусоиды и системы 

координат. 

Студенты должны учиться раскрывать свой внутренний мир, учиться 

саморазвитию, самореализации своих возможностей. Это имеет важное 

воспитательное значение, формирует у студентов научное мировоззрение. 

Задачи развивают навык в использовании общих законов материального 

мира для решения конкретных вопросов, имеющих практическое и 

познавательное значение. 

К примеру, физические основы слуха человека: диапазон звуковых волн от 

16 до 20000 Гц, ниже 16 Гц – инфразвук, выше 20000 Гц – ультразвук. Людвиг 

Бетховен, оглохнув, слушал игру на рояле, приставив к нему одним концом 

свою трость, другой конец которого он держал в зубах. Где проводник звука 

была его деревянная трость. 

Любая деятельность студента на уроке физики основывается на 

принципах: принцип профессиональной направленности обучения; 

фундаментального образования в условиях конкретной практической 

деятельности; оптимизации взаимодействия компонентов содержания предмета; 

выявления      и      формирования знаний и умений на уроке; 

ориентирования методики на целостное и непрерывное становление и 

творческое саморазвитие личности будущего специалиста. 

Чтобы воспитать у студентов навык осознанного подхода к решению 

качественных задач, нужна определенная система работы с ними педагога, 

продуманная методик обучения. 

Творчество- проявление глубинной сущности человека, его истинное 

предназначение, и человек не может жить, не творя. Благодаря творчеству 

человек раздвигает границы общечеловеческой культуры, 

самосовершенствуется, испытывает огромную радость и вдохновенье. 

Поэтому решая задачи, повторяя пройденный материал стараемся со 

студентами относиться к каждому понятию творческий, только так можно 
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понять физику и научиться решать задачи. 

Анализируя строки назидания великого просветителя Ы 

Алтынсарина Строит дивные дворцы 

Умный, знающий народ. 

Сильный знанием своим, 

Он уверено живёт 

Вывод , знанием можно победит невежество, незнающего. И чтоб жить 

уверенным в светлое будущее, и чтоб строит красивые дворцы надо 

вырастить подрастающее поколение как «умный, знающий народ» Мы 

,старшее поколение должны быть уверены в будущем . И что нас поведет 

знающее, молодое поколение своим разносторонним знанием 
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ТҰТЫҚПАНЫ ТҮЗЕТУДЕ ҚОЛДАНАТЫН ӘДІСТЕР 

 

Назарова Аида Ғалымжанқызы 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің «Арнайы 

педагогика» 2-курс магистранты 

Тұтықпа ілімінің даму тарихында ондай бірнеше әдістер сипатталған: 

Терапевтикалық әдістер санау ерте заманнан (Гиппократ, Аристотель, 

Авиценна, Гален т.б) бері әр түрлі деңгейде қолданылып келеді. 

Хирургиялық әдістер тұтықпаны артикуляциялық аппараттың құрылымының 

немесе тілдің бұлшық еттерінің иннервациясының бұзылу салдарынан деген 

түсініктің нәтижесінде пайда болып, I ғасырдан XIXғасырдың ортасына 

дейін қолданылып келді. Ортопедиялық мақсатпен механикалық бейімдеу 

құралдарынмпайдалану сонау Демосфеннен басталған. 

Ол өзінің тұтықпасын түзету мақсатымен теңіз тастарын пайдаланған. Итар 

тілдің шанышқы, Кленке тілдің астына ағаштан доғаға ұқсас табақша т.б 

қолданған. Психотерапиялық ықпалды жақтаушылар тұтықпаның ең бастысы 

психологиялық азап шегу деп түсініп түзету тәсілдерін тұтығушының 
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психикасына ықпал етуге бағыттау қажет деп санайды. Дидактикалық 

тәсілдер біртіндеп күрделенетін әртүлі сөздік жаттығуларды қолдануды 

көздейді (Андрес, Гутцман, Итар, Коэн,Куссмауль т.б). 

Емдеу педагогикалық жүйені алғашқы рет И. А. Сикорский және оның 

шәкірті И. К. Хмелевский қолданған. Көптеген ғалымдар мен тәжірибелі 

мамандар бұрынғы құрастырылған әртүрлі тәсілдердің ең тиімділерін алып, 

оны тұтықпаны түзетудің кешенді тәсілдері деп анықтады. 

В. А.Гиляровский, Ф. А. Рау, Ю. А. Флоренская, Н. П. Тяпугин, М. Е. 

Хватцев,Н. А. Власова, В. С. Кочергина, М. С. Лебединский, С. С. 

Ляпидевский, В.И. Селиверстов өздерінің зерттеулерімен, тұтықпаны 

түзетуде кешенді емдік-педагогикалық ықпал ету әдісін ары қарай дамытады. 

Тәжірибелік іс-әрекеттермен тұтықпаны түзетудің кешенді әдісін дамытуға 

зор үлес қосады.[1] 

Қазіргі замандағы тұтықпаны түзетудің кешенді әдісін тұтығушының 

психофизиологиялық жағдайына әртүрлі мамандардың және әртүрлі 

тәсілдермен ықпал етуі деп түсінеді. 

Тұтықпа ерекшеліктеріне тән: 

1. Тұтықпа 2-6 жасқа дейінгі жаста байқалады. 

2. Тұтықпаға дейін жайылма сөйлемдерді қолданады. 

3. Ақаулық кенеттен немесе созылмалы психикалық зақымдалудан 

басталады. 

4. Тырысудың деңгейі тұтығушының эмоционалды жағдайына және 

қатынас ортасына байланысты. 

5. Белгілі бір жағдайда жатық сөйлеу мүмкін (өзімен болғанда, 

эмоционалды жайлы жағдайда, сөйлеу процесін көңілін басқа жаққа 

бөлгенде. 

Тұтықпаны түзету әдістері: 

Баланың асықпай, яғни тұтықпай дауыс ырғағының анық естілуін және 

оның дұрыс сөйлеуі үшін арнайы әдістер мен тәсілдер бар.[2] Соларды 

тізбектеп өтелік. Ең бірінші баланың психологиясына мән беру қажет. 

Бірінші сатыда мінезінің қандай екенін анықтап алу. Оның өз ортасында 

және көпшілік ортада ұялу сезімінен арылту, болмашыға бола тұтығып 

қысылып қалуынан сақтандыру қажет. Баланы үнемі тежеп немесе тоқтатып 

отыруға болмайды. Сонымен қатар қатты дауыс шығарып ұрсып немесе бар 

дауысыңызбен айқайлауға мүлдем болмайды. Баланың өзіне деген 

сенімділігін арттыуға тиістісіз. 

Тұтықпаны түзетуде мұғалімнің орны ерекше деп білеміз. Мұғалім 

тұтығушының отбасымен тығыз байланыс жасайды, сыныптағы балалардың 

тұтығушыға ықыласпен қарауын қадағалайды, сыныптағы, мектептегі қоғам 

жұмысына тартып, баланы сөйлеуін түзетуге қызығушылығын 

белсендірілуіне жағдай жасайды. 

Түзету жұмысының негізгі міндеттеріне: жалпы, ұсақ, артикуляциялық 

моторикасын, фонациялық тыныс алуын, сөз қорын молайту т.б. жатады. 

Түзету педагогикалық жұмыс тұтықпаның клиникалық түріне байланысты 

жүргізіледі. Баланың өзінің тәртібі мен сөйлеу кемшіліктерін және 
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тұтықпаны түзету тәсілдерін меңгеруі, оның түзету логопедиялық процесіне 

белсенді табысты қатысуына мүмкіндік береді.[2] Жұмыс барысында әр түрлі 

дәстүрлі және арнайы оқу құралдары қолданылады. Оларға көптеген 

оқулықтар, оқу процесінде, ойындар, диафильмдер, видио материалдар 

жатады. 

Өз жұмысында логопед мұғалім тұтығуды түзетуде А.Н.Стрельникованың 

парадоксальдік және цигун әдісін, сын тұрғысынан ойлау әдістерін 

қолданады. [1] 

Баланың қорғаныштық режимін қалыптастыру үшін,айна алдында бала 

өзін еркін ұстау, психологиялық тұрғыдан дайындау қажет. 

Артикуляцияға және мимикалық бұлшықеттерге арналған релаксациялық 

жаттығулар: 

1. Тісімізді көрсете отырып, барынша күлеміз. Зейінді беттегі қысымға 

аударамыз. 

2. Түтікше, езу тарту. 

3. Ерінді алға шығара отырып,10 секунд бойы үрлейміз. 

4. Алдыңғы тіске тілді тірейміз, зейінді тілдегі қысымға аударамыз. 

5. Ауызды ауаға толтырып,көзімізді барынша ашу. 

3) Дауысты дыбыстармен жұмыс: 

Тілінде кемістігі бар балаларға сөздегі дауысты дыбысты бөліп айтуды 

үйрету үлкен нәтиже береді.Кейбір дауысты дыбыстарды созып айту үшін, 

сөйлеуді жеңілдетіп,тілдегі құрысуларды болдырмайды. Дем шығару арқылы 

дауысты дыбыстармен жұмыс жасау керек: 

А-о А-о-у-ы М-м-м-м-м-а-а-а М-м-м-м-м-у-у-у 

А-о-у А-о-у-ы-и М-м-м-м-м-о-о-о М-м-м-м-м-ы-ы 

4) Санау жаттығуларын жасау кезінде: 

Бір тыныста терең тыныс алып,санау қажет. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,… сандарды кері қарай санау. 

5) Тыныс алу жаттығуларын 

Стрельникованың пародоксальдік тыныс алу әдісі арқылы жасаймыз.[2] 

 Мұрыннан шулы тыныс алып,жылдам дем алу.

 Насос

 Серіппе

 Өз-өзіңді құшақта

 Мысық

Қорыта айтқанда, әр баламен жеке жұмыс істеген мұғалімнің қандай 

әдістерді қолданатынын қарастырдық. Сонымен қатар олармен байыпты 

сөйлесу және ата-анасымен тығыз байланыс орнату қажеттігі жөнінде 

нақтыладық. Әр жеке тұлғаның дамуы үшін, өзінің арнайы ғылыми тұрғыда 

зерттелгенін және сол бағыттармен жұмыс істеу керектігін аңғардық. 

Тексерулердің мақсаттары мен міндеттері баланың сөйлеу тілінің бұзылуын 

айқындау, оның сөйлеу тілінің толық дамымауы дәрежесі деңгейін анықтау, 

қайсысы бірінші реттік болатынын айыру, үнемді жолды таңдау болып 

табылады. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

https://engime.org/aza-tilin-ozge-tildi-mektepterdegi-bastauish-siniptarinda-tild.html
https://engime.org/oifanfa-dejin-oifannan-kejin-melimetter.html
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Имжарова Зауреш Убайдуловна п.ғ.к., доцент 

Омаралиева Гульдана Сагадатовна 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы 

2-курс магистранты  
 

Елбасы өз сөзінде: «Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, 

болашақты білімді ұрпақ айқындайды, ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаз 

қолында» деп атап керсетті. Қазіргі таңдағы мақсатымыз жаңа кезеңде жас 

ұрпақты тәрбиелеудегі актуалды мәселелерді тиімді шешілуін ұйымдастыру.  

Еліміздің болашағы - ұрпақ тәрбиесінде. Бүгінгі таңда оқушыға әлемдік 

ғылым мен прогресс деңгейіне сәйкес білім мен тәрбие беру, оның рухани 

байлығы мен мәдениеттілігін, ойлай білу мүмкіндігін жетілдіру. Сонымен 

қатар әр адамның кәсіби біліктілігі мен білімділігін, іскерлігін арттыру 

әділетті қоғамның міндеті болып табылады[2]. 

Елбасының «Қазақстан-2030» басты стратегиялық жоспарында 

халықтың рухани жаңаруына ерекше маңыз берілген. 

Сондықтан жан-жақты жетілген, жан дүниесі бай, белгілі дәрежеде 

ғылыми білім жүйесін игерген жане оны бағалай, талдай алатын, өзге 

халықтардың тарихын, мәдениетін, тілін меңгерген, өздігінен денсаулығын 

нығайтуға, адамгершілік қасиеттерін, эстетикалық талғамын дамытуға 

ынтызар, өмірдің қилы кезеңдерінде дербес еңбек етуге даяр ұрпақты 

тәрбиелеу - ең басты өзекті мәселе. 

ХХІ ғасырдың табалдырығынан аттаған Қазақстан әлемнің дамыған 

елдерінің қауымдастығына жалпы әлемдік, саяси-қоғамдық, әлеуметтік- 

экономикалық және әлеуметтік-мәдени құрылымдарға кіруге бет алды. 

Сондықтан еліміздің туын биікке көтерер келер ұрпақтың білімді, білікті, 

ұлтжанды, жоғары мәдени, биік адамгершілік пен рухани қалыптасқан ұрпақ 

тәрбиелеу - адамзат алдындағы басты міндет. 

Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 2011-2020 

жылдарға арналған Мемелекеттік бағдарламасында оқушылардың бойында 

белсенді азаматтық ұстанымды, әлеуметтік жауапкершілікті, отансүйгіштік 

сезімді, жоғары адамгершілік және көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру 

басты назарға алынған[1]. 

Қазақстан Республикасының тәуелсіз мемлекет мәртебесіне ие болуы, 

білім беру және мемлекетік жастар саясаты туралы заңдардың қабылдануы 



395 

 

жастар тәрбиесі мәселесіне жаңаша ойлаумен қарауды талап етеді. Қазақстан 

Республикасының орта білімді дамыту тұжырымдамасында «Тәрбие 

үрдісінде қазақстандық патриотизм, гуманизм, адамгершілік идеяларын 

қалыптастыру негізінде құру керек» деп баса көрсетті. Бала бойына 

адамгершілік тәрбиесін сіңіру мақсатында жалпы педагогтердың іс- 

тажірибесінде қолданылып жүргені бәрімізге аян. Өздеріңізге белгілі қазіргі 

жаһандану үрдісінде елімізде бәсекеге қабілеті ұрпақ тәрбиелеу басты 

назарда болып отыр. Ал адамның жан қазынасын, адамгершілік болмысын 

қалыптастыру да, кей адамдардың түрлі жағдайлармен бір-бірін түсінбеуі де 

сіз бен бізді толғанырады. Өйткені, біз сол қоғамның ішіндеміз, яғни оның 

мүшесіміз. Иә, бұның бәрі шындық десек артық, болмас. Бәсекеге қабілетті 

ұрпақты жан-жақты қылып тәрбиелеу үшін алдымен жан қазынасының 

негіздерінің бірі, сенімділік пен шындықтың бастауына үңілу керек шығар. 

Оқыту, білім беру, тәрбиелеу - баланың ішкі жан - дүниесінің біртіндеп 

дамуына әсер ететін, түрткі болатын, жағдай жасайтын, оларды іске 

асыратын сыртқы факторлар екені анық. Еліміздің ертеңі, ұлтымыздың 

болашағы - бүгінгі мектеп қабырғасында отырған бүлдіршіндер екені мәлім. 

Олардың қамын ойлау баршамыздың парызымыз. Кез келген мектептің 

мақсаты мен мұраты өркениетті елдердің қатарынан көріну, жер мен жер 

байлықтарын ысырапқа салмай игере білетін ұрпақ тәрбиелеу. Ол үшін 

бүгінгі жас ұрпаққа сапалы білім мен саналы тәрбие бере отырып, елдің 

өткенін, ұлттың тарихын, мәдениетін, салт-дәстүрін, табиғат ерекшеліктерін 

етене таныстыру қажет. «Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы, 

келешекте оның өміріне опат әкеледі, адамға ең бірінші керегі тәрбие» - деп 

Әл-Фараби айтқандай, педагогика ғылымының зерттейтін негізгі 

мәселелерінің бірі - тәрбие. Азаматтық, рухани-азаматтық тәрбиені 

оқушылардың бойына сіңіру қаншалықты маңызды екендігі жөнінде 

ғалымдарымыз өз зерттеулерінде айтып, ол туралы құнды ой-пікірлерін 

қалдырды. Қазақ халқының арғы тарихымен байланысты жеткен жазбаша 

деректердегі А.Құнанбаев, Ы.Алтынсарин, Ш. Уәлиханав, еңбектеріндегі 

оқу, білім, рухани-адамгершілік, тәлімдік ой-пікірлер және жазықсыз жапа 

шеккен зиялылар А.Байтұрсынұлы, М.Дулатов, Х.Досмұхамбетав, 

М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов халықтық тәрбиенің ұлтық негіздері жөніндегі 

ой-пікірлері, аса құнды еңбектері бар. Ғасырлар бойы рухани тазалық 

заңдарын дәстүрлі, шежірелік деңгейде сақтап келген халқымыздың ақыл-ой, 

есте сақтау қабілеті жағары болып, сөз қадірін біліп, небір үлкен дастан, 

жырларды ауыз әдебиеті негізінде ұрпақтан ұрпаққа қағазға түсірмей жеткізе 

білген. 

Өткен ғасырдағы педагогика тарихына көз жіберсек, Әл-Фараби, Ибн 

Сина, Фердауси, Ж.Баласағұн, Я.А.Коменский, И.ГПесталлоций, 

К.Д.Ушинский, А.С.Макаренко, Н.Г.Чернышевский, Н.А.Добролюбов, 

Л.Н.Толстай сияқты ойшыл-оқымысты ғалымдардың бірде-бірі рухани- 

азаматық құндылықтарды қалыптастыру мен дамытудың мәні мен маңызына 

көңіл бөлмей өткен емес. Аты аңызға айналған Бауыржан Момышұлы: 

«Жаудан да, даудан да қорықпаған қазақ едім, енді қорқынышым көбейіп 
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жүр. «Тәрбиені мойындамау - адамдардың жанұяның, мемлекеттік және 

бүкіл әлемнің құруы» деген болатын. 

Орта буын оқушыларының бойында рухани-азаматтық тәрбиені 

қалыптастыру жолдары. 

Рухани-азаматық тәрбие сәбидің бойында ең алдымен, анасына, өз 

отбасына, 

үйіне, туған жеріне деген жылы сезімнен бастау алатын, тұлға өскен 

сайын біртіндеп ұлт, халық, әлеумет, мемлекет деңгейіне көтеріле беретін 

бүкіл ғұмырына жалғасып жатады. Мектеп қабырғасынан бастап, рухани 

адамгершілігі мол азаматты тәрбиелеу жұмысы өз алдына бірқатар міндеттер 

қойылады[3]: 

 Мемлекетік тілді оқыту;

 Ұлттық мәдени мұраны игеру;

 Қазақстан Республикасы рәміздерін құрметтеу;

 Қазақ халқының тарихын терең меңгеру;

 Салт-дәстүрлерді қастерлеу, мәдени рәсімдерді орындай білу.

Осы міндеттер жалпы адамзатың жане ұлтық мадениеті бойына сіңіре 

білген рухы биік, жігерлі, нағыз отансүйгіш, білімгер тарбиелеудің жаңа 

жүйесін қалыптастыру мақсатына бағытталған. 

Оқушы бойына рухани-азаматық сезімнің қалыптасуы отбасы тәрбиесі 

мен балабақшадан бастау алатыны айқын. Оқушы отбасында патриотизмге 

тәрбиелеу, ана тілін үйрету, ұлтық мінез-құлық қалыптастыру, ұлттық салт - 

дәстүрді сақтауға баулу, шыққан ата тегін білуді таныту - ата-ана парызы. 

Халқына құрмет, тарихи дәстүрлерге адалдық, сондай-ақ туған жеріне, 

Отанына деген сүйспеншілік сияқты перзенттік борыш тұлға бойына сәби 

шағында дарыса, бұл қасиеттер өсе келе, әрі қарай дамып, қалыптасуына 

қолайлы жағдай туғызады. Халық педагогикасының негізгі қағидалары және 

оның ғылыми педагогика мен байланысына тоқтала келе, «сегіз қырлы, бір 

сырлы» толық адам тәрбиелеу қағидалары[5]: 

1. Ақылды, арлы, намысшыл азамат болуын қарастыру; 

2. Еңбексүйгіш, елгезек етіп тәрбиелеу; 

3. Тән сұлулығын қарастыру; әсемділікке баулу; 

4. Адамгершілік қасиеттерге (ізгілікке, имандылыққа) баулу; 

8. Отансүйгіштікке, ұлтжандылыққа, бүкіл адам баласын сүюге 

тәрбиелеу; 

6.  «Жігітке жеті өнер де аз», «Өнер - әрге сүйрелейді» деп қарап, өнер 

мен білімді насихаттау; 

7. Табиғатпен қоршаған ортаны аялауға тәрбиелеу; 

8. Дене шынықтыруға тәрбиелеу; 

9. Бүгінгі таңдағы Қазақстан жайында оқушылардың рухани-азаматтық 

сезімін қалыптастырудың, адамгершілікке негізделген ұлтаралық береке, 

бірлікті, ынтымақтастықты, бейбітшілікті нығайтудың маңызы зор. Осыған 

байланысты оқу тәрбие үрдісінде оқушыларды отансүйгіштікке, ерлікке, 

адалдыққа, елін, жерін қорғауға, шыншылдыққа тәрбиелеу қажет. 

Қазіргі жағдайда рухани-азаматтық тәрбиенің өлшемдік көрсеткіштері: 
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 Өзін-өзі мемлекеттің азаматы ретінде сезінуі;

 Отанына деген сүйіспеншілік сезімінің болуы;

 Мемлекеттік рәміздер мен халықтың дәстүрлерін білу;

 Халықтың өткен тарихын білудің қажетілігі;

 Қазақ халқының әдет-ғұрыптарын сақтау мәдениеті мен дәстүрлерін 

зерделеу қажеттілігі болып табылады[4].

Оқушыларды өз елін, туған жерін қорғауға және оны сүюге баулып, 

оларға сонау Абылай бабамыздан бастап кешегі желтоқсанға дейінгі азаттық  

үшін алысқан ұлы тұлғалардың ел тәуелсіздігі жолындағы ерлік істерін 

ұғындыру мақсатында елтану материалдарын, белгілі қоғам қайраткерлерінің 

өмір деректерін көптеп қолдану елжандылық сезімдерін тереңдететіні сөзсіз. 

Қорыта келгенде, Егемен Қазақстанның тізгіні жастар қолында. 

Халық жазушысы Әзімхан Нұршайықов: «Ұлттық тілдің, дәстүрдің тірегі 

тәуелсіздік. Тәуелді ұлт - бұл байлықтың бәрінен айырылып бейшара 

болады» деген. Бұл қанатты сөзді бойымызға сіңіріп, жас жүрегімізге 

«Елім» деген сөзді ұялатып, елге адал қызмет ететін патриоттық 

құндылықтары қалыптасқан тұлға тәрбиелеп шығару біздің басты 

міндетіміз. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы 

2. Қазақстан Республикасының бiлiм беру ұйымдарында 2006-2011 

жылдарға арналған кешендi тәрбие бағдарламасы 

3. Қазақстан Республикасының азаматтарына патриоттық тәрбие берудің 

2006-2008 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы «Қазақстан 

кәсіпкері - Профессионал Казахстана» журналы. №9, 2008 ж. 

4. Концепция воспитания в системе непрерывного образования 

Республики Казахстан. Астана, 2009. 

5. Фопель К. Сплоченность и толерантность в группе. Психологические 

игры и упражнения/ пер. с нем. М.: Генезис, 2005. 336с. 

 

STEAM - МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ 

ДАМУЫНДАҒЫ ЖАҢА САТЫ 

 

Омарова Сабина Асылбековна 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті,  

Арнайы педагогика ББ-ның 2 курс магистранты  

 

Қазіргі заманғы педагог - бұл ең алдымен білімді, жігерлі, креативті, 

кәсіби қасиеттері бар және өз ісін жақсы көретін адам. Ол тәлімгер болуы 

керек. 

Соңғы бірнеше онжылдықтағы өзгерістер қуантады, бірақ сонымен бірге 

бізді алаңдататыны сөзсіз. Күн сайын жаңа жұмыс түрлері, тіпті бүкіл кәсіби 

салалар пайда болады, сондықтан қазіргі педагогтар өздері беретін білім мен  
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дағдылар уақыт сұраныстарына жауап береді ме деп ойлануы керек. 

Зерттеушілер қазіргі мектеп жасына дейінгі балалардың 65% - ы қазіргі таңда 

жоқ мамандықтарды игеретініне сенімді. Жаратылыстану ғылымдары мен 

инженерияны білетін жаңа технологияларды меңгерген жас мамандар қажет 

болатынын болжайды [1, 16 б]. 

Біздің тәрбиеленушілерді не қызықтыруы мүмкін?.. Біз «STEAM» 

технологиясы деп жауап береміз. Бұл инновациялық технология педагогтарға 

табысты зерттеушілердің, өнертапқыштардың, ғалымдардың, 

технологтардың, суретшілер мен математиктердің ұрпағын өсіруге мүмкіндік 

береді. 

Бұл жерде бәрімізде сұрақ туындауы мүмкін: «неге STEAM және неге 

дәл балабақшада?». Сол сұраққа жауап: біздің мектеп жасына дейінгі 

балалар мектеп инновацияларына, жобалар жасауға және оларды іс жүзінде 

жүзеге асыруға дайын болуы керек! Балабақшада STEAM білімін қалай 

енгізуге болады? Біріншіден, жобалау - эксперименттік зерттеу қызметін 

жүзеге асыруға, IT-технологиялар кабинеттерін, STEAM-зертханасын, LEGO-

орталықтарын құруға мүмкіндік беретін аралас пәндік-кеңістіктік ортаны 

құру. Екіншіден, STEAM барлық бес бағытты біріктіретін мектеп жасына 

дейінгі балалардың әртүрлі іс-әрекеттерін біріктіреді және нәтижелерді 

көрсетуге мүмкіндік береді. STEAM бағдарламасының басты ұраны: 

"минималды теория, максималды тәжірибе" Педагогтың рөлі қандай? 

Педагогтердің инновациялық практикалық зерттеу қызметі жоғары 

нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. ЅТЕАМ технологиясы туралы 

не білу керек? ЅТЕАМ туралы білу керек бір маңызды нәрсе - бұл білім 

берудегі сән ғана емес, бұл балалардың болашағына салынған инвестиция, 

онда бала бірнеше мамандықты игере алады, көпшіл, креативті, аудиторияға  

еркін ие болады және өз жобаларын қорғай алады. 

Өз жұмысымызда STEAM технологияларды қолдануды біз LEGO 

конструкторларын сатып алудан және пайдаланудан бастадық, олар білім 

беру үдерісін ұйымдастыру кезінде балаларды техникалық шығармашылыққа 

баулуға мүмкіндік береді, бұл инженерлік-техникалық ойлау бейімділігін 

қалыптастыруға ықпал етеді, сондай-ақ балаларға бастамашылық пен 

дербестік танытуға, мақсат қою мен танымдық іс-әрекеттер жасауға 

мүмкіндік береді. Зейіннің, есте сақтаудың, ойлаудың, қиялдың, қарым- 

қатынас дағдыларының дамуына, құрдастарымен қарым-қатынасқа еркін 

түсуге, сөздік қорын байытуға, үйлесімді сөйлеуді қалыптастыруға ықпал 

етеді. Ойын және эксперимент элементтерін біріктіретін LEGO-дизайнды 

игеру барысында мектеп жасына дейінгі балалар заманауи робототехника 

негіздерін үйренеді, бұл техникалық шығармашылықтың дамуына және 

балаларда ғылыми-техникалық бағдарлауды қалыптастыруға ықпал етеді. 

STEAM - білім беру моделін іске асыру бүгінде іске асырылып жатқан 

көптеген жобалардың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Негізінен 

жалпы білім беру жүйесінің жаңа пәндік-кеңістіктік ортасын құру, мазмұнын 

жаңарту, бағдарламалық-әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз ету материалдық- 

техникалық базаға байланысты. 
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Мектепке дейінгі білім берудегі STEAM бағдарламасының бірнеше 

модульдері бар: 

1. Ф. Фребельдің дидактикалық жүйесі; 

2. Тірі және өлі табиғатпен тәжірибе жасау; 

3. LEGO-құрастыру; 

4. Математикалық даму; 

5. Робототехника; 

6. «Мен әлемді жасаймын» мультистудиясы [2, 30 б]. 

Мен өз жұмысым үшін «тірі және өлі табиғатпен тәжірибе жасауды» 

таңдадым. Себебі зерттеу қызметі балалардың қызуғышулығын оятады. Жаңа 

әсерлерге деген шексіз қызығушылық, әлем туралы жаңа ақпаратты өз 

бетінше іздеуге деген ұмтылыс байқалады. Баланың жаңа әсерлерге деген 

қажеттілігі қоршаған әлемді білуге бағытталған сарқылмайтын индикативті- 

зерттеу (іздеу) қызметінің пайда болуы мен дамуына негізделген. Іздеу 

қызметі неғұрлым әр түрлі және қарқынды болса, бала соғұрлым жаңа 

ақпарат алады, соғұрлым ол тез және қарқынды дамиды". 

Мен қандай нәтиже алғым келді? 

1. Балалардың тәуелсіз зерттеулерге, ашылуларға деген 

қызығушылығын дамыту; 

2. Балаларбойында іздемпаздықты, зерттеушілікті дамыту; 

3. Танымдық процестерді дамыту: логикалық ойлау, қабылдау, есте 

сақтау, ұсақ моторика, белсенді сөйлеу және сөздік қорын байыту; 

4. Топтағы пәндік - дамытушылық ортаны байыту; 

5. Балалардағы психикалық операцияларды, шығармашылық 

алғышарттарды дамыту арқылы өзіне деген сенімділікті қалыптастыру, 

нәтижесінде балалардағы жеке өсу мен өзіне және өзіне деген сенімділік 

сезімін дамыту. 

Осының негізінде осы жұмыстың мақсаты анықталды: балалардағы 

танымдық белсенділікті, қызығушылықты дамыту және балалардың 

эксперименті арқылы тірі және өлі табиғатты зерттеуге деген 

қызығушылығын қалыптастыру. 

Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылды: 

1. Балалардың табиғат құбылыстарына қызығушылығын арттыру. 

Құмның, судың, тастардың, ауаның қасиеттері туралы қарапайым түсінік 

беру. 

2. Балаларда танымдық белсенділікті, ерікті зейінді, есте сақтауды, 

сөйлеуді, қолдың ұсақ моторикасын және тактильді – кинетикалық 

сезімталдықты дамыту. 

3. Адам мен табиғаттың өзара байланысын көрсету. Табиғаттағы 

балалардың мінез-құлық мәдениетін тәрбиелеу. Табиғи ортаға ұқыпты 

қарауға үйрету. 

4. Қойылған мақсатқа жету үшін неден бастау керек? 

Әрине, бірінші - тәжірибелік-эксперименттік қызмет үшін жағдай жасау. 

Шынында да, дұрыс жабдықталған зерттеу зертханасы, оны оқу процесіне 

дұрыс енгізген кезде, балабақшадағы ұйымдастырылған оқу қызметін 
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жандандыруға, балалардың тәжірибелік – эксперименттік іс-әрекетке деген 

қызығушылығын оятуға, тәуелсіз зерттеулер жүргізудің бастапқы 

дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Мен эксперимент бұрышындағы материалдарды «құм», «су», «ауа», 

«тас» бөлімдеріне бөлдім. Олар тәжірибе жасау үшін қол жетімді және 

жеткілікті мөлшерде. 

Қойылған міндеттерді табысты шешу үшін мен төмендегідей жұмыс 

принциптерін пайдаландым: 

1. ұғымдардың ғылыми және қол жетімділік принципі; 

2. өлкетану принципі; 

3. табиғат сәйкестігі принципі. 

4. Пайдаланылған білім беру технологиялары: 

5. АКТ технологиялары (топта интерактивті тақта бар); 

6. құрылған ЅТЕАМ кеңістігі; зерттеу қызметінің технологиясы (технология 

балаға өзін қызықтыратын барлық сұрақтарға жауап табуға, өзін зерттеуші 

сезінуіне мүмкіндік береді). 

Жүргізілген жұмыс аясы: 

1. Балалармен жүргізілген тәжірибелер мен эксперименттер: 

Сумен тәжірибелер мен тәжірибелер: 

2. Су қандай түсті?; 

3. Судың дәмі қандай?; 

4. Суықта қандай болады?; 

5. Батады – батпайды 

6. Суда не ериді?; 

Ауамен тәжірибелер мен эксперименттер: 

1. Ауа дегеніміз не?; 

2. Ауа қайда жасырына алады?; 

3. Суда ауа бар ма?; 

4. Аквариумдағы ауа; 

5. Ауа және иіс; 

Тастармен, құммен тәжірибе: 

1. Тастар құпиясы; 

2. Біз тастар жинағын жинаймыз; 

3. Құмды зерттейміз; 

4. Құм сағат; 

5. Құмды өлшеу» тәжірибесі; 

6. Сазбен танысу; 

7. Топырақ неден тұрады?; 

8. Топырақта ауа мен су бар ма?; 

Ата-аналармен жұмыс: консультация - балабақшадағы балалар 

эксперименті және үйде балалар экспериментін ұйымдастыру бойынша 

ұсыныстар жасалды. 

Тәжірибелер мен эксперименттердің картотекасы қалыптастырылды. 

Қорыта келе, эксперимент балаларға жүктелген міндеттердің шешімін өз 

бетінше іздеуге, сынап көруге, тәжірибе жасауға, қателесуге және 
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сұрақтарына күтпеген жауаптар алуға мүмкіндік береді. Өйткені 

қызығушылықтың қанағаттануы шыдамсыздықпен біріктіріліп, келесі 

сабақта не болатынын біліп, өз болжамдары мен гипотезаларын жасауға 

тырысуы керек. Осылайша, STEAM технологиясын қолдана отырып, мектеп 

жасына дейінгі балалар болып жатқан құбылыстардың логикасын біледі, 

олардың өзара байланысын түсінеді, әлемді жүйелі түрде зерттейді және сол 

арқылы қызығушылық, инженерлік ойлау стилін, сыни жағдайлардан шығу 

қабілетін дамытады. Сонымен қатар, балалар менеджмент пен өзін-өзі 

таныстыру негіздерін игереді, бұл өз кезегінде баланың дамуының мүлдем 

жаңа деңгейін қамтамасыз етеді. 

Ал енді алдағы диссертациялық жұмысымда осы STEAM инновациялық 

технологиясының қыр-сырын одан әрі қарай ашып, арнайы білім беру 

жүйесінде ерекше білімді қажет ететін балаларды оқыту мен тәрбииелеу 

жұмыстарында қолданып, эксперимент жүргізе отырып оң нәтиже алуды 

жоспарлап отырмын. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. STEM – ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ: 

НЕОБХОДИМОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА URL: http://www.zkoipk.kz/ru/ 

nconf2018/3-section/4064-stem-.html 

2. Волосовец Т.В., Маркова В.А., Аверин С.А. STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.Парциальная модульная 

программа развития интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество: учебная программа / Т. В. Волосовец и др. — 2-е изд., 

стереотип. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 112 с.: ил. 

 

ЕСТУ ҚАБІЛЕТІ БҰЗЫЛҒАН ЖАСТАРДЫҢ МҮДДЕЛЕРІ МЕН 

ҚҰНДАЛЫҚТАРЫ ЖӘНЕ ТҰЛҒААРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРЫ 

 

Өтеш Назерке Асқатқызы 

Арнайы педагогика ғылымының 2-курс магистранты 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті,  

 

Танымдық белсенділікті дамытуда адамның қиялы мен қоршаған әлем 

туралы түсініктерін байытуда есту қабылдауының рөлі зор. Есту жүйесі 

негізінде адамның сөйлеуі пайда болады және дамиды. Дыбыстарды айту 

қабілетінің дамуы оларды қабылдау қабілетінің дамуымен байланысты. Есту 

көмегімен бала сөздік қорын молайтып, ауызша сөйлеуді дамытуға және оған 

қажетті фонематикалық түзетулер енгізуге мүмкіндік алады. Сондықтан есту 

қабілетінің шамалы жоғалуы да дыбыс ақауларының дамуына, сөйлеудің 

грамматикалық құрылымының бұзылуына, лексикалық сөздіктің азаюына 

әкелуі мүмкін. Есту қабілетінің бұзылуы неғұрлым ертерек пайда болса, 

соғұрлым сөйлеудің бұзылуы ауыр болады. Есту қабілетінің бұзылуын 

түзету мен емдеудің медициналық, психологиялық және педагогикалық 

шаралары неғұрлым ертерек қабылданса, баланың дамуындағы бұзылысты 

http://www.zkoipk.kz/ru/
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анықтау соғұрлым қолайлы болады. 

Есту анализаторы бала өмірінің алғашқы сағаттарынан бастап жұмыс 

жасай бастайды. Дыбысқа алғашқы реакция балада қарашықтың кеңеюі, 

тыныс алуды ұстау және кейбір қозғалыстар арқылы көрінеді. Содан кейін 

бала үлкендердің дауысын тыңдап, оған жауап бере бастайды. Өмірдің 

екінші жартысында бала белгілі бір дыбыс комбинациясын қабылдай 

бастайды және оларды белгілі бір заттармен немесе әрекеттермен 

байланыстырады. Бала 7-9 айлығында басқалардың сөйлеу дыбыстарына 

еліктеуді бастайды. 1 жасында ол алғашқы сөздерін айтады. Адамның естуі 

филогенез процесінде ерекше қасиетке ие болды. Бұл жануарлардың 

естуінен ерекшеленеді.   Сөздің мағынасын ажырату үшін сөйлеу әрекетінің 

әр түрінде қолданылатын фонематикалық дыбыс жүйесі 2 жастан 5 жасқа 

дейінгі балада естудің бақылауымен қалыптасады. Фонемалық қабылдаудың 

дамуы біртіндеп, айтылымның қалыптасуымен қатар жүреді. Әдетте, бала 4 

жасында ана тілінің барлық фонемаларын есту арқылы ажырата алуды 

меңгерді. Алайда, ерте балалық шақта бала басқалардың дыбыстарын, 

буындары мен сөздерін анық емес, бұрмаланған түрде қабылдайды. 

Сондықтан балалар бір фонеманы екіншісімен шатастырады, олар сөйлеуді 

жақсы түсінбейді. Көбінесе балалар олардың дұрыс айтылмауын 

байқамайды, сондықтан ол әдетке айналады, табандылыққа ие болады, 

кейіннен үлкен қиындықпен жеңіледі. Екінші сигналдық және 

фонематикалық жүйелердің дамуын ересек адам үнемі бақылап отырғанда 

ғана баланың сөйлеуі дұрыс қалыптасады. 

Ресейде естімейтін және нашар еститін адамдардың жеке басын зерттеу 

мәселесімен Т.Г.Богданов, А.П. Гозова, Н.Г. Морозов, М.М. Нудельман 

және тағы басқа да ғалымдар айналысты. Есту қабілеті бұзылған адамның 

даму ерекшеліктері бірқатар факторларға байланысты: 

- есту қабілетінің жоғалу уақыты; 

- есту қабілетінің жоғалу дәрежесі; 

- интеллектуалдық даму деңгейі; 

- отбасылық қарым-қатынас; 

- тұлғааралық қарым -қатынасты қалыптастыру. 

Сөйлеуді меңгеруде артта қалушылық есту қабілеті бұзылған 

балалардың шектелуіне, оларда және олардың ата -аналарында ашуланудың 

пайда болуына әкеледі. Өмірлік жоспарларды талқылаудағы қиындықтар, 

ішкі өмірдегі оқиғаларды суреттеу әлеуметтік өзара әрекеттесуді шектейді. 

Есту қабілеті нашар балалар еститін, қоғамға бейімделген құрдастарына 

қарағанда әлеуметтік жағынан артта қалған. Естімейтін ата -аналардың есту 

қабілеті бұзылған балалары , еститін ата -аналардың саңырау балаларына 

қарағанда әлеуметтік жағынан жетілген. Естімейтін балалардың 

интернаттағы өмірі олардың әлеуметтік жетілмегендігімен де байланысты. 

[1, 5 б] 

Әлеуметтік даму өзін-өзі бағалауымен, жеке білім алуымен тығыз 

байланысты. Бала өзін тұлға ретінде танып біле салысымен, өзін басқа 

адамдардың көзқарасы бойынша көреді және өзінің, басқалардың мінез – 
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құлқын жақсы түсіне бастайды. 

Өзін-өзі бағалау мінез –құлықтың қалыптасуында маңызды рөл 

атқарады, оның талаптарының деңгейін анықтайды. Өзін-өзі бағалау 

көбінесе адамның эмоционалды жағдайына, оның жеке басының жетілу 

дәрежесіне байланысты. Л.И. Божович өзін-өзі бағалау мен ұмтылыс 

деңгейін қалыптастыру жеке тұлғаның психикалық даму факторларына 

айналуы мүмкін қарама –қайшылықтарды көрсететіне назар аударады. [2, 16 

б] 

Есту қабілеті бұзылған балалардың өзін-өзі бағалауын қалыптастыру 

ерекшеліктерін зерттеген зерттеулер саны өкінішке орай аз. Зерттеулер 

барысында түрлі бағдарламалық әдістер, сауалнамалар, түрлі аяқталмаған 

сөйлемдер, сызбалар, автопортрет қолданылды. Алайда, зерттеу нәтижелері 

есту қабілеті бұзылған балаларда өзін-өзі бағалаудың жеткіліксіз және 

жоғары тұрақсыздығын көрсетті. 

Есту қабілеті бұзылған балалардың өзін-өзі бағалауына әр түрлі 

факторлар әсер етеді: Олар 

- отбасылық тәрбиенің шарттары; 

- оқу дағдылары мен жетістіктері; 

- қарым -қатынас дағдыларының даму дәрежесі; 

- білім беру шарттары. 

К.Мидоудың салыстырмалы зерттеу нәтежиесінде естімейтін ата- 

аналардың естімейтін балаларының өзін-өзі бағалауы , еститін ата - 

аналардың естімейтін балаларының өзін-өзі бағалауыннан неғұрлым жоғары 

екенін көрсетті.   Естімейтін ата –анасы естімейтін   балаға мінез -құлықтың 

оң үлгісін көрсетеді. Өзін-өзі бағалаудың жоғары деңгейін қалыптастыру 

үшін естімейтін балаларды аз жетістіктері үшін мадақтау оң әсер етеді. 

Естімейтін балаларда ойлаудың даму қарқыны баяулауы рефлексия мен өзін- 

өзі талдаудың (интроспекция) кеш қалыптасуына әкеліп соғады. 

Айналадағы адамдардың еститіндерге қарағанда, саңырауларға басқаша 

қарым-қатынаста болуына байланысты олардың өзіне тән тұлғалық 

ерекшеліктері пайда болады және бекиді. М.М. Нудельман мен В.А.Синяк 

зерттеулерінде естімейтін баланың өзіне және оның еститін іні - 

қарындастарына деген тең емес қатынасты байқайды: бір жағынан ол 

махаббатты, аяушылықты, жанашырлықты (көбінесе эгоцентрлік 

ерекшеліктерге) сезінеді, екінші жағынан, ол өз жағдайының ерекшелігін 

сезінеді және кейде өз жақындарына ауыртпалық саламын деген пікірде 

болады. 

Т.Н. Прилепская саңыраулардың еститіндерден артта қалуын 

жасөспірімдерді бағалаудың жағдайына, мұғалімнің, айналадағы адамдардың 

пікіріне тәуелділгінде екенін атап көрсетті. Есту қабілеті төмен 

оқушылардың оқу іс -әрекетіндегі талаптары жоғары тұрақтылықпен 

(тұрақсыздықпен) сипатталады. Бұл әсіресе бастауыш мектеп жасында 

байқалады. 

В. Л. Белинский, Т. Н. Прилепскаяның пікірінше жасына қарай 

бағалаудың тұрақтылығы, талаптардың деңгейі және саңырау балалардың 
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сыни қабілеті артады. 

А.П.Гозова саңырау балаларда моральдық - этикалық көріністері мен 

түсініктерін қалыптастыруда, нақты бағалауда көбірек қиындықтар бар 

екенін көрсетсе, В. Петшак саңырау балаларда эмоционалды жағдайлардың 

себептік шарттылығын түсіну қиын екенін атап өтті. 

Тұлға әр түрлі қызмет түрлерінде қалыптасады, бірінші кезекте қарым- 

қатынаста, әлеуметтік тәжірибені игеруде. Естімейтіндердің тұлғасын 

дамытуға әсер етеді: 

1. Эмоциялар қалыптастыруға, ым-ишираны пайдалануға, қимылмен 

сөйлеуге болатын назар аударуды дамыту; 

2. Отбасылық тәрбиенің бастапқы кезеңінде тұлғааралық қатынастарды 

қалыптастыру; 

3. Ата-аналарда есту қабілетінің болуы немесе болмауы. 

Еститін ата-аналардың саңырау балалары ата-анасына карғанда, 

ағалары мен апаларына жақсы қарым-қатынаста болады. Олар теріс 

эмоцияны анасына қарағанда әкесіне жиі көрсетеді. 

Саңырау ата-аналар отбасыларынан шыққан саңырау балалар 

қатарластары тобындағы қарым-қатынас еститін отбсыларға қарағанда 

жоғары. Еститін отбасылардағы саңырау балалардың қызығушылық деңгейі 

саңырау отбасындағы саңырау балалармен салыстырғанда төмен. Саңырау 

отбасылардан шыққан саңырау балалардың көпшілігі көшбасшылыққа 

ұмтылады. Еститін отбасылардағы саңырау балалар іс жүзінде 

көшбасшылыққа ұмтылмайды. Әлеуметтік қабылдау, түсіну және бағалау 

саңырау балаларда жеткілікті дамымаған. [3,36 б] 

Нашар социометриялық нәтежие көрсеткендер арасында басым бөлігі 

сөйлеу қабілеті нашар дамыған, есту қабілеті бұзылуының ауыр түрлері бар 

оқушылар, қарым-қатынасқа түсуі қиын оқушылар. Тұйықтық пен қарым- 

қатынасқа түсе алмау - балалардың нашар социометриялық нәтежие 

көрсеткенін білдіретін басты қасиеттері. Оқушылар достарындағы 

мейірімділікті, қайырымдылықты, бір-біріне қол ұшын созуды бағалайды. 

Дегенмен жетінші-сегізінші сыныптың есту қабілеті бұзылған 

оқушыларында оқу үлгерімі жетекші рөл атқарса, олардан үлкен жастағы 

оқушылар үшін жолдастарының жеке ерекшеліктері бірінші орында болып 

табылады. 

Қорытындылай келе естімейтін оқушылар ұжымында көшбасшылар 

арасындағы қарама -қайшылықтар және олардың ұмтылысы нәтижесінде 

көшбасшыларды ауыстыру пайда болады. Көшбасшылардың ауысуы жеке 

қарым-қатынаста    қолайсыз    жағдайды    сезінумен, эмоционалды 

депрессиямен бірге жүреді. Көшбасшылар қатысқан талдауларда қолайсыз 

эмоционалды жағдайдағылар, олардың туындаған жағдайға реакциялары 

шындыққа деген көзқарас, өздерінің сәтсіздіктерін елемеу және шындықты 

қайта қарауға дайын емес екенін көрсетеді. Естімейтін жоғары сынып 

оқушылары бір -бірімен қарым -қатынаста ыммен сөйлеу әдісін жеңіл әрі 

ыңғайлы деп есептейді. 
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ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІНДЕ СТУДЕНТТЕРДІ ЖОО-НА 

БЕЙІМДЕУДІҢ МҮМКІНДІКТЕРІ 

 

Рамазанова Акнур Муратовна 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, 

«Педагогика және психология» ББ 1-курс магистранты 
 

Әлемде орын алған пандемиялық жағдайдың әсері білім беру 

жүйесіндегі біртұтас педагогикалық процесті ұйымдастыруға өзіндік 

ерекшеліктер мен толықтырулар алып келгендігі белгілі. Осы тұста біздің 

еліміздің де барлық білім беру сатыларында қашықтықтан оқыту жүйесінің 

маңыздылығы арта түсті. Әсіресе, өзін болашақ маман ретінде 

қалыптастырып жатқан ЖОО студенттерінің қашықтан оқыту жағдайында 

сапалы білімді игеруі үшін түрлі еңбек тәжірибелері қарастырылуы қажет 

болды. Осыған байланысты мемлекетіміздің алдында осы үдеріс салдарын 

азайту және үздіксіз білім беруді қамтамасыз ету үшін мүмкіндіктер жасау 

міндеті тұрды. 

Жалпы қазіргі қоғамның дамуы барлық қызмет салаларына жаңа 

талаптар қоятын жаһандық процестер аясында жүреді. Бұл, әрине осы 

заманғы білім беру ұйымдарының бірнеше жыл бойы жан-жақты дамыған 

студенттерді дайындау барысында дажаңа әдістерді, технологияларды 

қолдана білуін талап етеді. Осындай заманауи білім беру технологияларының 

бірі–электронды және қашықтықтан оқыту. 

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып, 

университет студенттерін online оқуға бейімдеу, ЖОО-ның білім беру 

процесіне электрондық оқытуды енгізу мәселелері Е.А. Буденкова[1], О.Н. 

Кучер [2], 

Т.Е.Лебедева, Н.В.Охотникова,Е.А.Потапова [3] сынды ғалымдардың 

еңбектерінде қарастырылады. Ал, студенттердің ЖОО-ның білім беру 

ортасына бейімделу мәселелері Е.С. Новикова [4], Н.Н. Ткаченко [5], В.М. 

Токар, А.М. Насретдинова [6] секілді ғалымдардың еңбектерінен орын 
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тапқан. Аталған ғалымдар өз еңбектерінде білім беру жүйесінде дәстүрлі мен  

қашықтықтан оқыту жағдайын ішінара сабақтастыра отырып, білім берудің 

жаңа үлгісін ұсыну өз тиімділігін беретіндігін жеткізген. Ал, ЖОО білім беру 

процесін қашықтықтан оқыту жүйесіне толықтай көшіру–білім сапасының 

тұрақсыздануына алып келуі мүмкін деп болжайды. 

Отандық білім беру жүйесі үшінде жаппай қашықтықтан оқыту 

форматына көшу – үлкен сынақ болды деуге болады. Осы сәтте 

қашықтықтан білім беру жағдайында студенттерді білім беру процесіне сәтті 

енгізу үшін бірқатар жұмыстар жүргізілді. 

ЖОО студенттерінің қашықтықтан оқытуға бейімделу дәрежесі мен 

жылдамдығы көбінесе білім беру ұйымындағы оқудың табыстылығына, 

студенттердің психологиялық жайлылығына, олардың мамандық таңдауына, 

оқу нәтижелеріне, студенттік өмірге және топтағы қарым-қатынастарға 

қанағаттануына тікелей байланысты. 

Ресейлік және шетелдік зерттеушілердің пікірінше, қашықтықтан оқыту 

жағдайында өзге курс студенттеріне қарағанда бірінші курс студенттері оқу 

процесіне бейімделудің түрлі мәселелерімен бетпе-бет келеді, бұл аталған 

мәселелер студенттердің қашықтан тұлғааралық байланыстарды орнату 

қиындықтарымен, жаңа ортада өзін жатырқанумен, оқуға деген 

мотивациясының нашарлығымен, мінез-құлықтың нормативтілігінің 

төмендігімен, оқуға қойылатын талаптардан бас тартуымен және сабаққа 

қатысудың төмендігімен көрінеді. Мұндай студенттер әсіресе,емтихан 

сессияларына алаңдаушылықтан пайда болатын стресстік салдарға, 

эмоционалды тұрақсыздыққа, импульсивтіліктің жоғарылауына 

жәнеашуланшақтыққа бейім. 

Ең танымал жіктеулердің бірі – бейімделуді келесі түрлерге бөлу: 

1) формалды (студенттердің өз міндеттеріне, жаңа ортаға, жоғары білім 

құрылымына, оқытудың мазмұны мен талаптарына танымдық және 

ақпараттық бейімділігі және т. б.); 

2) қоғамдық (бірінші курс студенттік ұжымдарының ішкі интеграциясы 

және олардың барлық студенттік ортамен интеграциясы); 

3) дидактикалық (білім беру ұйымындағы оқу жұмысының жаңа 

нысандары мен әдістеріне студенттердің дайындығы) [7]. 

ЖОО студенттерін қашықтықтан оқытуға бейімдеуде ерекше талап 

етілетін маңызды міндеттердің бірі –оқытушылар мен топ кураторларының 

рөлін күшейту. Курс аясында белгілі бір топпен жұмыс істейтін оқытушылар 

мен кураторлар төмендегі жұмыс бағыттарын қамтамасыз етуге дайын болуы 

керек: 

 әр студентпен электронды өзара әрекеттесу; 

 жеке консультациялар ұйымдастыра білу; 

 студентпен бірге студенттің сабаққа дайындығын, теориялық және 

техникалық дайындығын тексеріп қана қоймай, сонымен қатар әр студенттің 

әлеуметтік-психологиялық жағдайын теңестіруге әсер ету (олардың 

талаптарын тыңдау, түсіндіру, тыныштандыру, жігерлендіру); 

 өз тобының студенттерінің электронды оқуға техникалық дайындығы 
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туралы ақпарат жинау, оның ғаламторға қосыла алу мүмкіндігін, отбасылық 

жағдайын қадағалау, қамқорлық жасау және туындаған мәселелерді шешуге  

көмектесу; 

 өз студенттерімен үнемі өзара әрекеттесу режимінде болу(бұл 

әлеуметтікжелісі және On-line кураторлық сағаттары, телефон байланысы 

және т. б. құрайды)[8]. 

Бұл шаралар студенттерге бетпе-бет қарым-қатынас тапшылығын 

азайтуға, оқытушылар құрамы тарапынан қолдауды сезінуге, әлеуметтік 

шиеленісті болдырмауға, қорқыныш, ыңғайлы психоэмоционалды жағдайды 

қалыптастыруға немесе қалпына келтіруге әсер етеді және нәтижесінде 

студенттердің қашықтықтан оқыту жағдайына оңай бейімделуін қамтамасыз 

етеді. 

Жалпы өзін-өзі оқшаулау жағдайында ЖОО студенттерінің on-line 

жүйесіне бейімделу процесі – сатылы жүзеге асырылатын құбылыс. Бұл 

бейімделу механизмдерінің, яғни физиологиялық тұрғыдан дененің, оның 

мүшелері мен жасушаларының, адам психологиясының қоршаған орта 

жағдайларына(жаңа күнделікті тәртіп, жаңа талаптар мен ережелер, қозғалыс 

пен белсенділіктің аздығы, т.б.) икемделуіне де тікелей байланысты. 

Осы тұрғыда елімізде ЖОО студенттерінің қашықтықтан білім беру 

жағдайына тез бейімделуі мақсатында ыңғайлы, қызметі түсінікті түрлі 

оқыту платформалары қолданысқа енгізіліп, өз тиімділігі мен нәтижелілігін 

көрсете бастады. Атап айтар болсақ, жоғары оқу орындары Canvas, Univer, 

Platonus, Zoom, Moodle, Discord, т.б. көптеген қашықтан оқыту 

платформалары арқылы білім беру процесін жалғастырып, студенттердің 

аталған жүйелермен жұмыс жасауы үшін арнайы нұсқаулықтар мен 

жаднамалар таратып, онлайн семинарлар мен түсіндіру жұмыстарын 

ұйымдастырды. 

Осылайша, ЖОО студенттерінқашықтықтан білім беру технологияларын 

қолдана отырып, on-line оқуға бейімдеу мәселесібүгінгі таңда білім берудегі 

өзекті мәселелердің біріне айналып отыр. Бұл ретте барлық оқыту жүйесі 

жақын арада трансформацияланатындығы анықжәне студенттер де осы жаңа 

құбылысты қабылдаулары қажет болады. Яғни, сабақтың белгілі бір бөлігі 

тек on-line режимінде өтетін жағдайға тап болуымыз мүмкін немесе кейбір 

сабақтар тек қашықтық форматына ауысады. Дегенмен де, студенттердің 

дәстүрлі түрдегі күндізгі сабақтарының да сақталатындығы анық, себебі 

дәстүрлі жүйе білім беру процесінің сапасын нақты айқындайтын маңызды 

және ажырамас бөлігі болып табылады. 
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МЕКТЕПТЕРДЕ ОТБАСЫЛЫҚ МӘДЕНИ ШАРАЛАРДЫ 

ӨТКІЗУДІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 

 

Сапарова Юлдуз Азимхановна 

педагогика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор 

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті, Орал қаласы 

Жанабаева Лунара 

Мәдени-тынығу жұмысы білім беру бағдарламасының 1 курс магистранты 

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті,  Орал қаласы, 

 

Отбасы – адамзат баласының түп қазығы, барлығының бастауы. Ол – 

болашақ ұрпақтың бойында ең құнды адамгершілік қасиеттерді 

қалыптастыратын қоғамның ажырамайтын басты тірек-арқауы. Адамның 

жеке басының алғашқы қалыптасуы отбасынан басталады. Оның ер жетіп 

өсуі мен кемелденуі, бойындағы адамгершілік ізгі қасиеттер отбасында 

қалыптасады, сондықтан да туған үйдің жылуы оның көкірегінде көп жылдар 

бойы сақталып, мәңгі есінде жүреді. Белгілі зерттеуші А.С.Макаренко өз 

сөзінде «...Отбасы – адам өмірінің тамаша жақтары жүзеге асатын...адамның 

ең басты шаттығы болып саналатын балалардың өсіп, өмір сүретін орны» деп 

отбасының әр адам өмірінде алар өзіндік орны мен маңызы жөнінде атап 

өткен болатын. 

Отбасы – жылулық пен махаббатқа, сенімге толы ыстық ұя. Отбасы, 

ошақ қасындағы, қауымдастық пен қоғамдағы өмірдің мәні мен сәні, мерейі 

мен жарасымдылығы, түптеп келгенде отбасы мүшелерінің әдебі мен 

имандылығына тікелей байлнысты. Отбасының әлеуметтік міндеттерінің 

өзегі – елінің жалауын желбіретіп, намысын қорғар мемлекет келешегі – 

ұлтжанды ұл-қызын тәрбиелеу [1]. 
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Қазіргі отбасын зерттеушілер А.И.Антонов пен В.М.Медков отбасын 

біртұтас жалпы отбасылық қызметке негізделген, жұбайлық-ата-аналық- 

туыстық желімен байланыса отырып, халықтың жандануы мен отбасы 

ұрпақтарының сабақтастығын жүзеге асыратын, сонымен қатар балаларды 

әлеуметтендіру мен отбасы мүшелерінің тіршілігін қолдайтын адамдар тобы 

деп түсінеді [2]. 

Біздің қоғамда отбасы рухани және мәдени дәстүрлердің сақтаушысы, 

ұрпақтар сабақтастығының жалғастырушысы болып табылатын ұлттық 

құндылық. Отбасы – сонымен қатар, әлеуметтік-мәдени институт. 

Дүниежүзіндегі әрбір халықтың өзіне тән отбасы тарихы бар. Сол сияқты, 

қазақ отбасы да өзіне тән ерекшеліктерімен, ұлттық салт-дәстүр негізінде 

қалыптасқанотбасылық мереке-мейрамдарымен сипатталады.Отбасында 

сәбидің дүние есігін ашуынан бастап, оның ең алғашқы тәй-тәй басуы, алғаш 

мектеп табалдырығын аттауы, мектептегі жетістіктерімен ата-анасына 

қуаныш сыйлап, алтын ұясынан түлеп ұшуы, кейін жоғары оқу орнына түсіп, 

үкілеген ақ үміттерін ақтауы, оқуын тәмамдап, өзінің өмірлік серігімен 

шаңырақ құруы мұның барлығы– халқымыздың отбасылық мерекелері мен 

рухани мәдениетінің айқын көрінісі. 

Бүгінгі күні рухани салада жүріп жатқан сананың жаңаруы, адами 

құндылықтарды қайта бағамдау үрдістері нәтижесінде ғасырлар бойы 

жинақталып, ата-баба тарихынан бізге жеткен отбасы тәрбиесінің мол 

мұраларын болашақ ұрпақты тәрбиелеуге пайдалану – заман талабы. 

Отбасының мәні оның қызметінен, құрылымынан және жанұя 

мүшелері рөлінің беталасынан көрінеді. Қоғам мәдениеті жоғары болған 

сайын отбасы мәдениеті де жоғары болмақ. Отбасының бірлігін, отбасы 

мүшелерінің арасындағы қарым-қатынасты нығайтатын бұл – отбасының 

бірлесіп белсенді демалуы мен тынығуды ұйымдастыру. Бұған балалар да 

ересектер де көңіл көтеріп, тынығатын, бүкіл отбасымен қалалық саябақтарға  

бару, қалалық, ұлттық мерекелер кезінде болатын бұқаралық қыдыруларға 

қатысу және басқа да шаралар жатқызылады [3]. Мұндай күндері аймақ 

бойынша дәмханалар, аттракциондар өз жұмысын жасап, отбасы тынығуын 

ұйымдастыр белсенді ұймдастыру арқылы жалпы мәдени деңгейінің дамуына  

ықпал жасайды.Отбасы тынығуын ұйымдастыру тәжірибесі оның көпқырлы 

екендігін дәлелдеді.Сонымен қатар, бірлескен отбасы тынығуын 

ұйымдастыру отбасы мүшелері арасындағы көптеген мәселелерді шешуге, 

ортақ мақсаттарға жетуге жол ашады. 

Отбасы мүшелерінің мәдени-тынығу қызметін ұйымдастыру түрлері 

әлеуметтік нормаларға сәйкес өзінің мақсаты, түрлеріне қарай мазмұны, 

мәдени ортасы бар арнайы ұйымдар мен мекемелер жасайды. Мұнда 

әлеуметтік қоғамда үстемдік танытатын әлеуметтік идеялар насихатталады.  

Олардың қатарына әлеуметтік-мәдени институттар, демалыс орталықтары, 

білім беру мекемелері, театрлық-сауық ұйымдары, мәдени-спорттық 

кешендерде және т.б.мекемелерде ұйымдастырылатын тынығу қызметі 

жатады. 

Соның бірі, білім беру мекемесі – мектеп қабырғасында өткізілетін 
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отбасылық мәдени шаралар [4]. Тәрбиенің бастауы болған алтын ұя мектеп 

тәрбие мен оқу жоспарын іске асыруда, жанұя татулығын нығайтып, 

олардың тынығуын тиімді ұйымдастыруда отбасы мүшелерінің ең басты 

одақтасы бола алады. Мектеп пен отбасы мүшелері өзара бірлесіп белсенді 

түрде жұмыс істеу арқылығана ынтымақтастық негізінде қарым-қатынас 

жүзеге асып, арада түсіністік пен үйлесімділік орнамақ. 

Мектепте ұйымдастырылатын мәдени отбасылық шаралар – тәрбиелік 

мәні бар, ата-ана мен балалар арасындағы тұлғааралық қарым-қатынас 

негізінде жүзеге асатын ұйымдастырылған тынығудың бір түрі. Мақсаты – 

отбасылық тәрбиенің үздік үлгілерін насихаттау, ата-ана мен бала қарым- 

қатынасын жетілдіру,отбасында сыйластық, мейірімділік, адамгершілік 

сезімдерін қалыптастыру. Жанұяның кішкене мүшесі – балаларға ұлттық 

салт-дәстүріміз бен әдет-ғұрпымызды насихаттап, ата-ананы сыйлауға 

шақырып,имандылық қасиетін бойларына сіңіру. Міндеті – оқушылардың 

ата-аналарына деген сүйіспеншілік пен құрмет сезімін тәрбиелеу, отбасылық 

шығармашылықты, отбасы мен мектеп ынтымақтастығын жаңғырту. 

Мектеп қабырғасындағы отбасылық мәдени шараларды ұйымдастыру 

әдістері алуан түрлі. Мектептердегі тәрбие ісі бойынша қызметкерлер мен 

педагогтермәдени шараны ұйымдастыру барысында ең алдымен отбасы 

қызығушылықтарына баса назар аударады. Отбасы мәдени тынығуының 

формаларын, яғни, әдістерін заманға сай жаңаша бағытта ұйымдастыру кең 

таралған: отбасылық кештер, дөңгелек үстелдер, отбасылық мәдени 

бағыттағы сайыстар, ойындар, концерттер, отбасы оқулары. Отбасындағы 

ішкі қатынастарды дамытуда бұл мәдени шара түрлерінің құндылығы мен 

алар орны ерекше. 

Бүгінгі таңда мектеп кітапханаларында кітапхана қызметкерлерінің 

бастамасымен отбасы мүшелеріне жанұялық оқу мәдениеті – білімнің кітап 

арқылы берілетіндігін ұғындыру, кітапқа деген қызығушылығын арттыру 

мақсатында отбасылық оқу іс-шаралары кеңінен ұйымдастырылуда. Бұл 

мәдени шараның негізгі міндеті ата-ананың балаға тәрбиелік ықпал етуі 

арқылы кішкенекезінен бастап оқу мәдениетін қалыптастыру мен ата-ана мен 

бала бір-бірінің ойын тыңдау арқылы ынтымақтастықтарын нығайту болып 

табылады. Шара барысында әр жанұя мүшелеріне түрлі танымдық 

викториналық сұрақтар қойылып, олардың білімдері тексеріледі, жаңа 

әдебиеттерге шолу жасалады [5]. Бұл игі шара – жаңашылдық пен мәдени 

құндылыққа толы өзгеше жаңаша бағыттағы мәдени- тынығу жұмысы. 

Мектепшілік өзімізге бұрыннан етене таныс, белсенді түрде 

ұйымдастырылатын отбасылық мәдени шаралардың кең тарағантүрі – 

отбасылық өнер және спорт сайыстары. Бұл шаралар ата-аналар мен 

балалардың өнер мен спортқа деген қызығушылықтарын арттыру, салауатты 

өмір салтын ұстану және біріккен шығармашылық жұмысын қалыптастыру 

мақсаты негізінде өткізіледі. «Өнерлі отбасы», «Менің отбасым», «Отбасы – 

өмір аясы», «Толағай», «Әкем, анам және мен», «Ынтымағы жарасқан 

отбасы» және т.б. сынды атаулармен бізге белгілі өнер және спорттық 

шаралар отбасы тынығуын ұйымдастыруда аса маңызды орын алады. Сайыс  
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отбасылардың топтарға бөлініп, топтық ұрандары негізінде өздерін 

таныстыру арқылы басталып, сан түрлі тапсырмалар мен сұрақтардан 

тұратын кезеңдерімен, әр отбасының өз өнерлерін ортаға салып, отбасылық 

ойындарға бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, ынтымақтастық 

аясында белсене қатысуларымен өрбиді. 

Сонымен қатар, бұлардан бөлек отбасылық дөңгелек үстелдер, 

отбасылық кештер мен салтанатты концерттер, мұның барлығы – жанұя 

жарасымын нығайтып, мәдени деңгейінің дамуына ықпал жасайтын, 

«Отбасы» деген киелі ұғымның қадір-қасиетін ұғындырарлық тәрбиелік мәні 

зор мәдени тынығу қызметінің ұйымдастырылған формалары. 

Мақаламды қорытындылай келе, отбасы – адам өміріндегі ең асыл, баға 

жетпес    құндылықтардың    бірі.    Елбасымыз    Н.Ә.Назарбаев    айтқандай 

«Отбасында адам бойындағы асыл қасиеттер жарқырай көрініп қалыптасады. 

Отанға деген ыстық сезім жақындарына, туған-туысқандарына деген 

сүйіспеншіліктен басталады» . Отбасы – тәрбиенің бастауы, ынтымақтастық 

пен жылулықтың, сыйластықтың киелі ордасы. Әр жанұя – ертеңгі елдің 

болашағы. 

Қазіргі таңда отбасы мәселесіне басты назар аударылып, мемлекет 

тарапынан үлкен қолдау тауып, Елбасының тікелей бастамасымен бірқатар 

игі істер атқарылу үстінде.Әлеуметтік-мәдени мекемелерде отбасының 

мәдени тынығуын ұйымдастыру, оның ішінде, мектептерде отбасылық 

мәдени шараларды кеңінен өткізіп, насихаттау – бұл қазақ отбасыларының 

рухын көтеріп, ынтымағы жарасқан үлгілі жанұя болып қалыптасулары 

жолында атқарылатын құнды дүние. 
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Қазақ педагогикасының негізін салушы-педагог,ағартушы,ақын және 

прозаик,публистист балалар жазушысы,орыс графикасы негізінде қазақ 

алфавитінің негізін қалаушы.Сондай-ақ Ыбырай мектеп пен тәрбие халықтың 

тұрмысы мен өміріне сәйкес келу идеясын ұсынған болатын. Қазақ халқына 

білім беру тек бастауыш мектеппен шектеледі деп ойлаған тұлғаларға 

Ыбырай төтеп бере алды.Ол орта мектептер құру туралы ойларын халқына 

жеткізе білді және қазақ балаларының университетерде оқуын қалады. 

Бүгінгі күнде білім беру мазмұны Ыбырай Алтынсаринның жасаған игі 

істерімен жалғасын тауып жатыр десек қателеспейміз. Ол жас ұрпақты 

тәрбиелеу мәселесіне ерекше қөңіл бөлді. Ы.Алтынсарин Қазақстандағы 

әлеуметтік-педагогикалық мәселелерді шешудің басты жолдары мен негізгі 

ұстамдарын ұсынған. Іргесі қаланбақшы алғашқы мектеп құрылысын, 

тұңғыш берілетін білімнің бағыт-бағдарын айқындап, қалын бұқараға оның 

мазмұны мен маңызын түсіндіріп, бастауыш мектепке қажетті оқу- 

құралдарын дайындаған болатын [1]. Мектептегі оқушыларға сапалы білім 

беру нәтижесі мұғалімнің ұстаныма байланысты. 

Ыбырай жастарды оқу-білімге,өнерге үндегенде құрғақ насихатқа 

ұрынбайды,қайта өз ойын нақтылықпен дәлелдеуге ұмтылатын еді.Айтпақ 

пікірді оқушы зердесіне еркін сіңіру үшін әр алуан ұстаздық амал-тәсіл 

қолданылады.Бұл тұста ол,ең алдымен,шешендік қайталауларды ұтымды 

пайдаланады.Ақын әр шумақ сайын: 

Бір,құдайға сыйынып, 

Кел,балалар,оқылық 

Оқығанды көңілге 

Ықыласпен тоқылық!- 

деген жолдарды әдейі қайталай отырып,оқу-білімнің пайдасын айтуда 

балалар жүрегінен орын таба білді [2]. 

Алтынсариннің пікірінше, педагогикалық жұмыстағы ең шешуші нәрсе: 

мұғалімнің ең жақсы оқыту әдістерін таба білу мен балалармен дұрыс 

сөйлесе білуінде. Үлгілі жолға қойылған, дұрыс тәртібі бар жаңа типті 

мектеп оқушыларды қызықтырып, оларды мәдениетке, жұмысқа және ой 

еңбегіне үйретуге тиіс, олардың білімге деген ынтасын мейілінше арттыруға  

қажет [3]. 

Бүгінгі заман талабына сай білім беруде мұғалімнің алдына қойған 
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басты мақсаты, өз мүддесі мен қоғамдық мүдделерді ұштастыра білетін, 

зиялы, адамгершілі мол, денсаулығы мықты тұлғаны (жеткіншек) тәрбиелеу 

болып келеді. Оқушылардың санасына туған халқына деген патриоттық сезім 

ұялатып, ұлттық рухты сіңіру [4]. Әр оқушыны дара тұлға деп танып, 

олардың бойына үнемі оқып үйренсем деген ізденімпаздық қасиет дарыту, 

оларға өздігінен білімдерін толықтырып тереңдету тәсілдерін жаңа 

технологиялармен, әдіс тәсілдермен байланыстыра отырып дамыту Ыбырай 

еңбегімен үндесіп жалғасын тауып отырған іс деп қарауымызға болады [5]. 

Ыбырай өз заманында ұрпақ тәрбиесіне үлкен мән берген педагог. 

Еңбектерінде балаларды білімге шақырып, еңбектің, өнердің жас ұрпақ 

өмірінде алатын орнын саралай білген. Біз келешекте қуатты мемлекет, 

зиялы қоғам құрамыз десек, дәл бүгін бесікте жатқан бөбектерді, 

балабақшада жүрген балдырғандарды, мектеп шәкірттерін тектілікке, 

инабаттылыққа, имандыққа тәрбиелеуді қазіргі уақыттың міндеті, талабы деп 

қараумыз керек. Қазіргі таңда білімнің басты мақсаттарының бірі – бәсекеге 

қабілетті, кәсіби құзыреттіліг жоғары, жаңаша ойлайтын шығармашылықты 

мамандар даярлау және жасампаз іс әрекетті қалыптастыру [6]. 

Ыбырай Алтынсариннің демократиялық-ағартушылық бағыты оның 

педагогикалық көзқарасының үш бірдей саласынан көрініс тапты. 

Біріншіден, бүкіл өмір жолын мектеп ашуға, қазақ балаларын оқуға 

тартуға, дүние ғылымдарын үйретуге және соған оқу құралдарын жазып 

шығаруга арнаса, екіншіден, өнегелі ұстаз тәлімгер даярлауға, оларға 

күнделікті ғылыми – әдістемелік басшылық жасауға көңіл бөлді. Үшіншіден 

шығармаларында қазақ халқының XIX ғасырдағы қоғамдық өмірінде, болған 

саяси әлеуметтік мәселелерді жан-жақты қамтып жазуға жұмсады. Адамды 

еркін ойлауға жол ашатын, дүниетаным аясын кеңейтетін пәндерге назар 

аударған болатын. Тарих, география, табиғаттану сабақтарына ерекше қөңіл  

бөлді. Орыс қазақ мектептеріне «Зоология», «Минералогияның қысқаша 

курсы», «Ботаника», «Табиғаттану тарихының оқу атласы», «Элементарлық 

физика» сияқты жаратылыстануға арналған көрнекті еңбектері бар. 

Әрине, грамматика, әдебиеттік оқу, тарихи хрестоматия да оның 

назарынан тыс қалған жоқ. 

Ерекше назар аударатын жағдай Алтынсарин сабақ кезінде білім алу мен 

сабақтан тыс уақытта білім алуды ұштастыруды ұсынды. Тыс уақытта оқуға 

табиғат туралы және химиялық әңгімелерді, сонымен қатар аса маңызды 

жаңалықтар туралы материалды пайдалануға кеңес берген болатын. Бұл 

жерде педагог-ғалым баланы бір жаұты ақпаратпен жалықтырмай, оның 

қызығуын әрдайым қоздырып, туындатып, жандарып отыру қажеттігін атап 

көрсеткен. Өйткені, қызығусыз жай ғана түсінілген ақпарат тез ұмытылады, 

ал жан-жақты ойлану немесе аса үлкен қызығушылықпен келген білім 

баянды болады, зердеде сақталып қалады және басқа бір білімнің туындуына  

дәнекер, негіз болады [7]. 

Ы. Алтынсаринның педагогикалық ізденістерінде тілді игеру туралы 

біршама пікір айтып өткен болатын. Сол заманға сәйкес ол орыс тілін 

үйренуге ерекше мән берген. Бірақ баланы орыс тіліне баулуду ол өзінің ана  
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тілін толық игерген соң мүмкін деп есептеген. Бұл пікірді сол кездегі орыс  

зиялылары да толық қолдаған. Өзге тілді үйреті «балалардың бойына ана 

тілінің әбден сіңіскені байқалғанша ешбір басталмауға тиіс» [8] деп жазды 

К.Д. Ушинский. Ол кез келген шығармаларында шәкірттерді адал, шыншыл, 

еңбек сүйгіш, өнегелі азамат болуға, зиянды іс-әрекеттен, ұрлық, зорлық, 

жатып ішер жалқаулық сияқты жаман әдет жат мінезден бойын аулақ ұстауға 

шақырады [9]. Білім беруді әліппеден бастауды ұсынды. Әліппе дегеніміз- 

білімнің ең қарапайым сатысы, оны аттап кетуге болмайды. Өйткені ешкім де 

бірден қиын нәрсені белгілі дайындықсыз түсіне алмар еді. Әр уақытта 

қарапайымдылықтан күрделілікке, жақыннан алысқа, төменнен биікке 

ұмтылыс болуы керек [10]. 

Менің ойым бойынша Ыбырай қазақ қоғамындағы мәдениет пен 

экономика жағынан қиындықтар болған кезеңінде ол халықтың рухани 

мәдениеті мен өнерінің өсіп-өркендеуіне көптеген үлесін қосқан. 

«Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің» дегендей жасөспірімдердің 

басында кездесетін түрлі жаман мінездерді отбасындағы тәрбиемен терең 

астастырады. Адамның жеке басының мінез-құлқын қалыптастыру, оның 

бойынан жойылып бара жатқан адамгершілік қасиеттерді сіңіру, иманжүзді 

етіп тәрбиелеу ата-ананың тікелей әсері. Ыбырый Алтынсарин келешегінен 

үміт күткен, өз халқын жан тәнімен сүйген, халқының мәдени көркейіп өсуі 

үшін бойындағы бар күш жігерін аянбай жұмсаған нағыз педагог [11]. 

Алтынсариннің педагогикалық тәрбие қиялдары мен мектеп системасы 

ғылым мен жалпы білімді жоғары бағалауға, балаға сүйіспеншілікпен қарап,  

оны қадірлеуге және өз халқының мүддесі үшін қызмет істей алатын жас 

ұрпақты дайындауға негізделіп жазылған және де бүгінмен үндесіп, Мәңгілік 

еліміздің болашақ азаматтарын меназаматшаларын тәрбиелеуде зор үлесін 

қосып отыр десек қателеспеймін. 

Осылайша Ыбырайдың игілікті ісін ықыласпен қолдап, оны егемен елдің 

білім беру жүйесінде оқыту мен тәрбиенің озық нобайы ретінде 

жандандырып, инновациялық сипатта бере отырып, тиімді қолдану, оқыту 

міндеттерінің талабы болмақ [12]. 

Ойымды қорытындылай келе Ыбырай өзінің бүкіл саналы өмірін 

ұстаздық пен ағартушылық жолына арнап,қазақ халқын сауатсыздықтан 

құтқарып, жарыққа шығарған ұлы тұлғалардың бірі. Ол ұрпағының саналы 

да сауатты болуын қалап өткен болатын.Бүгінгі таңда сол ұрпақ атамыздың 

өсиетін орындап отыр. 
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КОЛЛАБОРАТИВТІ ОРТАНЫ ҚҰРУ – ОҚУ ҮРДІСІНДЕГІ ӨЗАРА 

ӘРЕКЕТТЕСУДІҢ ТИІМДІ ӘДІСТЕРІНІҢ БІРІ 

 

Сейдуалиева Арайлым Нуралыкызы 

п.ғ.м., аға оқытушы 

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық универсиеті,  
 

Қазіргі заманауи және технологиялық әлемде, барлық құбылыстар мен 

үдерістердің жылдам қарқынмен жүретін ақпараттық технологиялар әлемінде 

балаға ғана емес, сонымен бірге, кейде өмір сүру барысында бағдарлау қиын  

соғатын ересек адамғада өзгеру қажет. Бұл ретте әсіресе, оқытушылар 

бірінші кезекте. Себебі, оқытушы білім алушыларды сыни ойлауға, өмірлік 

жағдайларда өзіндік білімін қолдануға тәрбиелейді, қажетті дағдыларын 

дамытады және әртүрлі құбылыстар мен жағдайларды адекватты түсінуге 

үйретеді, бұл өз кезегінде сенімділігін арттырады және жедел, қарқынды 

өзгеретін әлемде табысқа жетуді қамтамасыз етеді. 

Бұған қалай жетуге болады? Біздің сабақтарымыз қандай болуы керек? 

Әрине, менің ойымша, біз келесі жұмыс тәсілдерін қолдануымыз керек: 

бірлескен жұптық, топтық жұмыстар, талқылаулар, зерттеу, жобалау және 

презентация. Не өзгерді? Мен өзім үшін қандай пайдалы білім меңгердім, 

нені үйрендім? Біздің оқу іс-әрекетіміздің басталуы коллаборативті ортаны 

құрудан басталу қажет. Коллаборативті орта білім алушылардың 

психологиялық және эмоционалды көңіл-күйі, яғни сабақта қалыптасқан 

жағымды атмосфера. Бірінен-бірі жалғасып өткізілетін сабақтарда 

коллаборативті ортаны құру оқыту мен үйретудің табысты болуының тұлғаға 

өзін қолайлы күйде сезінуге мүмкіндік береді. 

Коллаборативті ортаны құру жұптық, топтық жұмыс түрлеріне ықпал 

етеді. Ең басты нәтиже ретінде, білім алушылардың оқыту дағдыларының 

қалыптасу деңгейлері, оқыту тәсілдерінің қандай болатындығы, соның 

нәтижесінде оқушылардың еркін, тәуелсіз, сенімді, сыни ойлау қабілеті 

дамыған, цифрлық технологиялар бойынша құзыреттіліктері көрінетін 

тұлғалар ретінде қалыптасуы. 

Коллаборативтік оқыту (collaborative learning programs) 

Коллаборативтіліктің негізгі белгісі, әрекеттердің ұжымдылығы, топ 

жұмысының бірлескен сипаты, алқалық, бірлескен авторлық, кооперация, 

өзара әрекет, ынтымақтастық болып табылады. Корпаративтік оқытуды 

дамыту кезеңі. Осы терминді алғашқы болып Джош Берзин – Microsoft 

корпорациясының корпоративтік оқытуға қолдау көрсететін бағдарламалық 

құралдар әзірлеу бойынша жетекші маманы «we- Learning» терминінің жаңа 

синонимі ретінде ұсынған. Коллаборативтік оқыту: формалды емес оқытуды 

реттеуге, бірлескен оқуды ұйымдастыру мен басқаруға жеке тәсіл қолдануды 

көздейді. 

Коллаборативтік тәсіл (Т. Джонс, С. Маэрс, Л. Портер, Р. Росс, Р. 

Славин, М. Сапон-Шеви, Н. Шнивенд және т.б.). Коллаборативтік (бірлесіп) 

оқыту – ол, мәселені шешу, тапсырмаларды орындау үшін, оқыту білім 
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алушылар арасында не білім алушылар мен оқытушылар арасында өзара 

тығыз байланыста құрылған білім беру тәсілі. 

Коллаборативтік оқытудың тиімді қарым-қатынас дағдыларын 

қалыптастыруға қатысты негізгі сипаттамалары келесілер болып табылады: 

1. Оқыту белсенді процесс болып табылады, соған сәйкес индивидтер 

компания туралы ақпаратты меңгереді және оны игеруді өзінің бар білімімен 

байланыстырады (мысалы, компанияның корпоративтік мәдениеті туралы). 

2. Оқыту тек жай ғана есте сақтауды ғана емес, сонымен қатар тікелей 

компания жұмысына, ол туралы ақпаратты өңдеу мен қорытындылауға 

тікелей байланысты міндеттерді шешуді талап етеді. 

3. Білім алушылар әріптестерінің пікірімен танысуға байланысты 

пайдалы ақпарат алады. 

4. Оқыту қызметкерлер өзара қарым-қатынас жасайтын корпоративтік 

орта жағдайында жетілдіріледі. 

5. Коллаборативтік оқыту ортасында оның қатысушылары әлеуметтік 

тұрғыдан да, сондай-ақ эмоционалдық жағынан да дамиды, өйткені олар өз 

әріптестерінің көзқарастарын қабылдайды, оларда өз идеяларын айту мен 

қорғау қажеттілігі пайда болады [1]. 

Демек, коллаборативтік оқыту жағдайында, білім алушылардың тиімді 

қарым-қатынас жасауға, өз идеяларын ұсынуға және қорғауға, әртүрлі 

пікірлермен алмасуға, өз әріптестерінің ойларына күмән тудыруға, қарым- 

қатынасқа белсенді қатысуға мүмкіндігі болады. 

Зерттеушілер (Smith and MacGregor, Р. Славин, Л. Портер, Н. Шнивенд, 

М. Сапон-Шеви, Р.Росс), пәнге қарамастан, «кішігірім топтарда жұмыс 

істейтін» білім алушылар, әдетте, не оқытылатыны туралы көбірек біледі 

және, басқа оқу форматтарында берілген сол бір ақпаратқа қарағанда, сол бір 

ақпарат бойынша алған білімдерін ұзағырақ сақтайды» [2]. 

Коллаборативтік оқыту – білімді кіріктіреді және «табиғи мұғалім» 

жағдаятын құрады (жоғары құрылымданған оқу жағдайынан шығатын 

жаттықтырылған нәтижеге оппозиция ретінде). Оқытуда, қатысушылар 

білімдері мен құзіреттіліктерін кіріктіретін өзінің жеке оқу жағдаятын құрған 

кезде, бірігушілік әсерін береді. 

Коллаборативтік оқыту - бұл проблемаларды шешу, тапсырманы 

орындау немесе белгілі өнімді жасау үшін бірлесіп жұмыс істейтін 

студенттер тобы алынатын, оқыту мен оқудағы білім беру тәсілі. 

Коллаборативтік оқыту оған қатысушылардың өзара бір-бірімен 

әңгімелесетін және сондай әңгімелесу арқылы оқыту жүзеге асырылатын, 

табиғи әлеуметтік әрекет ретінде оқытуды түсіндіруге негізделген. 

Коллаборативтік топтарды ұйымдастыру қағидалары тиімді қарым- 

қатынас дағдыларын қалыптастыру барысында маңызды рөл атқарады. 

Топтарды әртүрлі тәсілдермен құруға болады: оқытушы мен білім 

алушылар әріптестерімен (достарымен) бірге жұмыс істейді, топ 

тұлғалардың нақты күшті жақтарына сәйкес қандай да болмасын талаптарсыз 

қалыптастырылады. 

Топ қандай тәсілмен ұйымдастырылса да, адамдардың кез келген 
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жаңадан қалыптастырылған бірлестігіне бір-бірінің мінездерінің, дағдылары 

мен жұмыс істеу тәсілдерінің ерекшеліктеріне бейімделуіне және 

қалыптануына уақыт талап етілетінін білу керек. Табысты топтар осы 

айырмашылықтардың артықшылықтарын пайдалану, оларды бастапқы 

кезеңде анықтау мен топ қызметін сәйкес түрде ұйымдастыру жағдайында 

оқытылады. 

Топ жұмысын бастау оны қалыптастыру кезеңімен шектелмейді. «Топ 

мүшелерінің бір бірі туралы хабардар болуына байланысты, жұмыс 

динамикасы біртіндеп өзгереді де, қажеттілігі бойынша жұмысты түзете 

отырып, осы өзгерістерге сай әрекет ету қажеттілігі пайда болады» [3]. 

Топтық әрекет жеке шешуге болатын міндеттерге қарағанда күрделірек 

міндеттерді шешуді көздейді. 

Кез келген команда оның барлық мүшелері білуі және түсінуі тиіс 

қағидалар жинағын басшылыққа алу керек. Ол, топтың әрбір мүшесі одан не 

күтетінін, жұмыс қалай бөлінетінін және қалай оған қолдау көрсетілетінін 

және нәтижелерге қалай қол жеткізуге болатынын білуі үшін қажет [3]. 

Тиімді қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыруда оқытушыға ерекше 

рөл беріледі. Ол топтық жұмысты ұйымдастыру және оған қолдау көрсету 

керек. Тиімді қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру жұмысына, неге қол 

жеткізу керек екенін және нені білу жоспарланатынын, сондай-ақ барлық 

қызметкерлерді оқыту топтық тапсырмалармен қалай байланысты екенін 

талқылау кіру керек. 

Тиімді қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру барысында топтарда 

дұрыс ұйымдастырылған жұмыс топ мүшелері арасында корпоративтік өзара 

әрекетті және тиімді қарым-қатынас дағдыларын дамытуға ықпал етеді. 

Тиімді қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру барысында 

топтардағы ең жағымды аспект қарым-қатынас жасау мүмкіндігінің өзі 

болып табылады, ал ол білім алушылардан тиімді қарым-қатынастың негізгі: 

«кезекпен сөйлеу, белсенді тыңдау, сұрақтар қою және сұрақтар болса сұрау, 

ұсыныстар енгізу және басқаларда ұсыныстар болса, сұрау, өз ойы мен 

пікірін айту және басқалардың идеялары мен пікірлеріне қызығушылық 

таныту, ұсыныстарды, идеялар мен пікірлерді ұжымдық талқылау, көмектесу 

және көмек сұрау, түсіндірмелер беру және түсіндіруді сұрау, идеяларды 

түсіндіру және бағалау, топтық шешімдер қабылдау және бірыңғай пікірге 

келу, талқылау қорытындысын жасау, сенімді дәлелдер келтіру, мәселені 

шешу стратегиясын ұсыну» қағидаларын орындауды талап етеді. 

Коллаборативті топтарда жұмыс істейтін оқушылар өздерінің 

сыныптарына аса қанағаттанарлық сезімдерін білдіреді. 

Топтарды ұйымдастыру ережелері. Топтар әртүрлі тәсілдер арқылы 

құрылуы мүмкін. Кейде мұғалімдер (және оқушылар) әріптестерімен 

(достарымен) жай жұмыс істегілері келеді, басқа жағдайда кездейсоқ 

таңдалған топтар қалыптасып құрылады. Кейде топтар тұлғалардың нақты 

мықты қырларына сәйкес құрылады. Топтар қандай тәсіл арқылы құрылса да, 

кез келген жаңадан құрылған адамдар тобына бірі-бірінің жұмыс істей 

стиліне және дағдыларына, мінез ерекшеліктеріне бейімделуі үшін уақыт 
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қажет болады. Табысты топтар осы айырмашылықтардың басымдылығын 

қолдануды, оларды бастапқы сатыда дәл анықтауды және топтың іс-әрекетін 

тиісті үлгіде ұйымдастыруды қолдана білуге үйренеді. 

Топтарда жұмыс істеу ережелері.Топтық іс-әрекет жеке шешуді талап 

ететін міндеттермен салыстырғанда, аса күрделі міндеттерді ғана шешуді 

қамтиды. Кез-келген команда топтың барлық мүшелері білуі және түсінуі 

қажет ережелердің жалпы жиынтығын басшылыққа алуы керек. Бұл топтың 

әрбір мүшесінің өзінен ненің күтілетінін, жұмыстың қалай бөлінетінін және 

жұмысқа қалай қолдау көрсетілетінін және нәтижелерге қалай жетуге 

болатынын білуі үшін қажет. 

Мұғалімдердің рөлі. Топтық жұмысты оқытушылар ұйымдастыруы 

және қолдауы қажет, сонымен бірге, тапсырманы орындағаннан кейін 

талқылауға уақыт бөлінуі керек. Оқытушылар топтардың тиімді жұмысын 

қолдауы және оң нәтижелерге жетуіне ықпал етуі керек. Талқылау 

барысында білім алушыларға қолдануы қажет болатын дағдылар, 

стратегиялар мен ережелер туралы еске салу қажет. Мұғалімнің араласуы 

оқушыларға ұсынатын тәжірибені құрастыруға және өте мұқият болуды 

талап етеді. Топтардың бірлескен жұмысын қамтамасыз ету үшін, мүмкін,  

бастапқы сатыларда мұғалімнің тарапынан қолдау көбірек талап етіледі. 

Сабақ аяқталғаннан кейін мұғалім оқушыларды процессті және топтық 

жұмыстың нәтижелерін ойластыруға қатысты ынталандыру қажет. 

Топтарда кооперативті жұмыстың нәтижелері. Жақсы 

ұйымдастырылған топтық жұмыс оқушылар арасындағы әлеуметтік өзара 

әрекеттестікті, тиімді қарым-қатынас дағдыларын және мәселелерді шешуді 

дамытуға ықпал етеді. Соның нәтижесінде, бұл оқушыларды өзіндік оқытуға 

белсенді қатысуын ынталандырады. Топтардағы жұмыс оқушыларды 

алынған ақпаратты қарастыруға және талқылауға, басқалардың пікірлерін 

талқылауға және түсінуге ынталандырған жағдайда тиімді болады. Тиімді 

топтық қарым-қатынас дегеніміз не? Топтарда жұмыс істеудің аса қолайлы 

аспектісі ретінде, қарым-қатынас жасау мүмкіндігі алынады, алайда бұл тек 

сөйлеуді ғана емес, тыңдауды да талап етеді, сондықтан оқушылардың білуі 

қажет бірнеше негізгі ережелері болады: 

• Кезектесіп сөйлеу; 

• Белсенді тыңдау; 

• Сұрақ қою және «сұрақ бар ма?» деп сұрай білу; 

• Ұсыныстар енгізу және басқалардың ұсыныстарының болуы туралы 

сұрау; 

• Өзіндік ой-пікірлерін білдіру және басқалардың ой-пікірлеріне 

қызығушылық таныту; 

• Ұсыныстарды, идеяларды және пікірлерді ұжымдық түрде талқылау, 

• Көмектесу және көмек сұрау; 

• Түсініктеме беру және түсіндіруді сұрау; 

• Идеяларды түсіндіру және бағалау; 

• Топтық шешімдерді қабылдау және бірыңғай пікірге келу; 

• Талқылаудың қорытындысын жасау; 
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• Сенімді, дәйекті дәлелдерді ұсыну. 

Қорытындылай келе, қарастырылған әдістерді ескере отырып, мақсатқа 

үздіксіз келісілетін бірлескен қағидалар, коммуникациялар үшін ортақ 

жүйелер мен инфрақұрылымды пайдалана отырып, коллаборативті ортада 

өзара тиімді әрекетті ретке келтіру арқылы қол жеткізуге болады. 

Коллаборативті ортада оқу үрдісіндегі өзара әрекеттесудің тиімділігі 

міндеттерді тиімдірек орындайды, ресурстық және құзіреттілік базасын 

кеңейтумен негізделеді, қатысушылар үшін қосымша жабдыққа, деректер 

көзіне, айқын және айқын емес білімдері, басқа қатысушылардың 

тәжірибесіне қолжетімдік ашылады, әртүрлі кемшіліктер азаяды. Сондай-ақ 

олар өз тәртібін, неге қол жеткізгендерін талқылайды және өздерінің 

ынтымақтастығын жетілдіру жолдарынбелгілейді. 
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ЕРЕКШЕ БІЛІМДІ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН БАЛАЛАРДЫ 

ӘЛЕУМЕТТЕНДІРУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Серік Айзия Асланбекқызы 

Арнайы педагогика мамандығының 

2-курс магистранты 

Қазақстан, Ақтөбе қаласы  

Қазіргі уақытта біздің қоғамда психологтар, педагогтар, әлеуметтік 

қызметкерлер, медициналық және басқа да мамандар үшін ерекше білімді 

қажет ететін балалардың әлеуметтік бейімделуі жәнеде оларды 

әлеуметтендіру проблемасы өзекті болып қалуда. 

Б. Г. Мещеряков, В.П. Зинченко бейімделудің психологиялық аспектісін 

осы қоғамның талаптарына сәйкес және өзінің қажеттіліктері, мотивтері мен 

мүдделеріне сәйкес адамның қоғамдағы өмірге жеке тұлға ретінде бейімделуі 

ретінде анықтайды. Әлеуметтік бейімделу-адамның әлеуметтік орта 

жағдайларына белсенді бейімделу процесі, ол адам өмір сүретін қоғамның 

құндылықтары мен нормалары туралы идеяларды, кең мағынада да, өзінің 

http://collegy.ucoz.ru/load/3-1-0-6022
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жақын әлеуметтік ортасына - отбасына, тобына, еңбек ұжымына қатысты 

түсініктерді игеру арқылы жүреді. Әлеуметтік бейімделудің негізгі 

көріністері-қарым-қатынас, адамның қоршаған ортамен қарым-қатынасы, 

сондай-ақ оның белсенді қызметі. Жалпы білім беру, тәрбиелеу кәсіби және 

еңбек дайындығы табысты әлеуметтік бейімделуге қол жеткізудің маңызды 

құралы болып табылады [1]. 

Ерекше білімді қажет ететін балалар үшін әлеуметтену, әлеуметтік- 

психологиялық бейімделу процесі қалыпты деңгейдегі балаларға қарағанда 

қиын. Жиі себебі бойынша қолда бар ақауларды, шектеулілігі да ұтқырлығын 

балалар денсаулығының мүмкіндігі шектеулі болуы мүмкін емес, тіпті 

кішігірім шеңбер достар, қарым-қатынас үшін болуы мүмкін енгізілген және 

адамның өмірі, протекающую қоғамда, өзара іс-қимыл әлеуметтік ортаға 

үшін оның ішінде күрделенген, сонымен қатар мүмкіндігі шектелген барабар 

ден қою. Қолданыстағы нормалар аясында мақсаттар қою және оларға қол 

жеткізу де қиын. Мұның бәрі баланың интеллектуалды және жеке дамуына 

әсер етеді, қоғамға бейімделуді, әлеуметтенуді қиындатады [1]. 

Әлеуметтену, әлеуметтік бейімделу адамның қоғамға кірігуін болжайды, 

оның биологиялық және әлеуметтік жұмыс істеу мүмкіндігін көрсетеді: өз 

ағзасын және қоршаған шындықты қабылдаудың жеткіліктілігі, басқалармен 

барабар қарым-қатынас құру және қарым-қатынастың барабар жүйесін құру, 

оқу және жұмыс істеу қабілеті, сонымен қатар демалыс пен бос уақытты 

ұйымдастыру, өзіне-өзі қызмет ету қабілеті, сондай-ақ отбасында немесе 

ұжымда өзара қызмет көрсету, басқалардың рөлдік үміттеріне сәйкес 

бейімделу мінез-құлқының әдеттегі стереотиптерін өзгерту мүмкіндігі. 

Нәтижесінде өзін-өзі тану, рөлдік мінез-құлық қалыптасуына қол жеткізіледі, 

өзін-өзі күту, өзін-өзі бақылау қабілеті дамиды және қалыптасады, 

басқалармен барабар байланыс орнатылады. 

Мүмкіндігі шектеулі балалардың психикалық және физикалық 

дамуындағы әр түрлі сипаты мен ауырлығы болуы мүмкін, осыған 

байланысты білім беру бағдарламасы, мұндай бала түсетін орта 

жағдайларының ерекшеліктері баланың мүмкіндіктеріне бейімделуі керек. 

Біздің ойымызша, табысты әлеуметтенудің маңызды факторларының 

бірі денсаулық мүмкіндігі шектеулі бала түсетін топтың, сыныптың 

қоршаған ортасының (ата-аналардың, психологтардың, педагогтердің, 

Медициналық және басқа мамандардың) түсіністікпен, қайырымдылықпен 

қарауға, әлеуметтік дағдыларды мақсатты түрде қалыптастыруға және 

оларды күнделікті өмірде пайдалануға, өз тарапынан "ерекше" бала үшін 

өзекті тіршілік әрекеті салалары негізінде коммуникация мен өзара іс-қимыл 

жасауға дайын болуы болып табылады. 

Көбінесе мүгедек баланың өмірі мен бейімделуі жабық жағдайда жүреді, 

онда қоғамда қабылданғаннан өзгеше құндылықтар мен ережелер 

қалыптасуы мүмкін. Мұндай ортада өзара әрекеттесу және байланыс 

мүмкіндігі шектеулі, сондықтан мүмкіндігі шектеулі балалар әлеуметтік 

рөлдерді игере алмайды, көбінесе бұл рөлдерді олардың мәнін, 
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функционалдық сипаттамаларын түсіндіретін, оларды қолдану механизмін 

көрсететін ешкім жоқ. 

Л. А. Казакова мүмкіндігі шектеулі балаларды оқшаулау 

(әлеуметтенудің бір бөлігі) проблемалары жеке тұлғаның жеке қасиеттерін 

дамыту және қоршаған шындықта өзін-өзі жүзеге асыру мүмкіндігі болып 

табылатын жүйелі жұмыстың жоқтығынан тұрады деп дұрыс айтады. 

Мүмкіндігі шектеулі баланың жеке қасиеттері жеке және әлеуметтік 

тұрғыдан құнды деп танылмайды, сондықтан олардың дамуына ешкім ықпал 

етпейді. Бұл жағдайда мүмкіндігі шектеулі адам үшін оқшаулау процесін 

оның психофизикалық даму ерекшеліктерін ескере отырып сипаттауға 

болады. Көшбасшылық қабілеті бар және кез-келген жыныстағы, жастағы, 

денсаулығының жай-күйі, әлеуметтік мәртебесі бар өміршең, тәуелсіз 

тұлғаны қалыптастыру үшін ата-аналар, әртүрлі мамандар, құрдастар 

белсенді қатысуымен және мүмкіндігі шектеулі адамның оң көзқарасымен 

мақсатты жұмыс жасауы қажет [3]. 

Мүмкіндігі шектеулі адамдардың негізгі психологиялық 

проблемаларының бірі-адам өзін "адамдар әлемінің" қай бөлігіне жатқызады: 

ол өзін "төмен адам" немесе "қалыпты адам"деп санайды. Сонымен қатар, 

кейбіреулер өздерінің кемшіліктерін жасыруы немесе әлеуметтік 

оқшаулануы мүмкін, кейде мүмкіндігі шектеулі адамдар қарым-қатынас 

процесінде қалыпты адамдардың жанашырлығы мен қамқорлығының 

артуына байланысты өздерін төмен сезінеді [4]. Осыған байланысты мүгедек 

адамның әлеуметтік бейімделуінің маңызды психологиялық шарттарының 

бірі-өзін-өзі бағалау және оның нақты жағдайын білу, сондай-ақ 

эмоционалды тепе-теңдік, тұлғааралық қарым-қатынас, білім алу және еңбек 

және жұмыспен қамту нарығында өзінің кәсіби тауашасын анықтау. 

Мүмкіндігі шектеулі адамдардың өміріндегі ең маңызды және сонымен 

бірге проблемалық мәселелердің бірі-мамандық таңдау және жұмысқа 

орналасу. Қазіргі уақытта мүмкіндігі шектеулі балалар мектептегі білім беру 

кезеңінде кәсіптер әлемімен айтарлықтай таныса бастайды және кәсіби өзін- 

өзі анықтауға көмек алады. 

Қосымша білім беру жүйесі мүмкіндігі шектеулі балалар үшін кәсіби 

өзін-өзі анықтауға баға жетпес көмек көрсете алады. Дені сау құрдастармен 

ересектер ұжымында қосымша білім алу мүгедек балалармен мүмкіндігі 

шектеулі балалардың сәтті әлеуметтенуінің ажырамас заңды құқығы және 

негізгі шарты болып табылады. 

Қосымша білім ала отырып, мүмкіндігі шектеулі баланың жеке дамуын 

анықтайтын қызметті еркін таңдауға мүмкіндігі бар. Қосымша білім беру 

жүйесі барлық жас кезеңдерінде балалардың әртүрлі мүдделерін 

қанағаттандыратын шығармашылық бағыттардың алуан түрін қамтиды, бұл 

баланың жеке басын оқыту, тәрбиелеу, жеке дамыту және қалыптастырудың 

мақсатты процесі. Мүгедек балалармен мүмкіндігі шектеулі балалардың 

қосымша білім алуы әлеуметтенудің барлық кезеңдерінде әлеуметтік 

қорғалуға,     әлеуметтік     мәртебенің     жоғарылауына, азаматтықтың 
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қалыптасуына және қоғамдық өмірге белсенді қатысуға және олардың 

мүдделерін қозғайтын мәселелерді шешуге ықпал етеді. [4]. 
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ПӘНДІ ОҚЫТУДА, САУАТТЫЛЫҚТЫ ДАМЫТУДА, БӘСЕКЕГЕ 

ҚАБІЛЕТТІЛІККЕ ЫҚПАЛ ЕТЕТІН ТӘСІЛ 

 

Сұлтамұратов Б.Ә. 

Тарих ғылым магистрі. 

Ақтөбе қаласы, ҚазГЗУ колледжінің 

оқытушысы.  

Біз даналықты үш жолмен үйренеміз: 

Ойлану - ең ізгі жол; 

Еліктеу – ең жеңіл жол; 

Тәжірибе жолы – ең ауыр жол. 

Бенедикт Спиноза 

 

ХХІ ғасырда біздің еліміз ғаламдану және жаһандану процесіне көшуде. 

Осы процесті жандандырып дамытуда жас ұрпақтың білімі мен біліктілігі 

орасан зор роль атқарады. Бүгінгі таңда барлық оқу орындары толығымен 

жаңа ақпараттық комьютерлік техникалармен қамтамасыз етіліп, жаңашыл 

мұғалімдерге сапалы және инновациялық технологияларды меңгеру – қазіргі 

заман талабы. Білім сапасын көтеруде инновациялық технологияларды дұрыс 

және сауатты қолдану жылдан жылға күрделі және өзекті мәселеге айналуда. 

Оқыту барысында озық, тиімді технологиялар тәжірибеге енгізілуде. 

Қазіргі таңда білім берудің басым бағыттарының бірі оқушылардың 

http://ckro.pruzhany.by/?cat=35&paged=3
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компьютерлік сауаттылығын қалыптастыру болып табылады. Компьютерлік 

сауаттылықты қалыптастыру ғылым, техника, медицина, білім беру және 

мәдениет саласына негізгі әсерін тигізуі мүмкін. Ақпараттың қарқынды 

ағыны, жоғары технологиялық инновациялар мен әзірлемелер біздің 

өміріміздің барлық салаларын өзгертіп жатырғаны анық. Қоғам сұранысы да, 

жеке тұлғаның қызығушылықтары да өзгеріп жатыр. 

Ғылым, математика, технологиялар және инженерия сияқты басты 

академиялық салаларда бір мезгілде даму керек, оларды STEM (science, 

technology, engineering and mathematics) деген бір сөзбен біріктіріп атауға 

болады. 

STEM дегеніміз – оқытудың біріктірілген тәсілі. Яғни, бұл тәсіл аясында 

академиялық ғылыми-техникалық тұжырымдамалар шынайы өмір 

контексінде зерттеледі. Мұндай тәсілдің мақсаты – мектеп, қоғам, жұмыс 

және бүкіл әлем арасында STEM-сауаттылықты дамытуға және әлемдік 

экономикадағы бәсекеге қабілеттілікке ықпал ететін нық байланыстарды 

орнату. 

Оның тұжырымдамасы балаларды технологиялық тұрғыдан дамыған 

әлемге дайындайды. Келешектің мамандарына жан-жақты дайындық пен 

жаратылыстану ғылымдары, инженерия, технологиялар мен математиканың 

әр түрлі білім беру салаларынан алынған білім керек. 

STEM білім беру робототехникасы болды, ол бағдарламалау және 

құрастыру дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді, STEM төрт 

компонентінің интеграторы болып табылады. Яғни, ғылым, математика, 

технологиялар және инженерия. 

STEM мақсаты – балаларға білім беру робототехникасының әртүрлі 

бағыттарын меңгеруге, сонымен қатар күрделі тәжірибелік тапсырмаларды 

шешуге мүмкіндік беретін ашық және тұжырымдамалық жиектемені әзірлеу. 

Жобаның шеңберінде білім беру робототехникасынан бес мемлекетте 4000 

астам бала үшін семинарды өткізу қарастырылған. 

Қазақстанда да STEM-білім берудің белсене дамуы басталды. Бұны 

Білім мен ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы аясында STEM контекстінде мектептегі білім берудің 

мазмұнына өту дәлелдейді. Жаңа білім беру саясатын жүзеге асыру үшін оқу 

бағдарламасына жаңа технологияларды, ғылыми инновацияларды, 

математикалық үлгілеуді дамытуға бағытталған STEM-элементтерді енгізу 

жоспарланды. 

STEM-– инженерлік шығармашылық пен математика, жаратылыстану 

ғылымдары мен технологиялардың кіріктірілуі негізінде жоба және 

пәнаралық амалдарды байланыстыратын жаңаша ойлау және жаңа 

технологияларға бағытталған ғылымдардың бірігуі. 

STEM-білім беру артықшылықтарына тоқталсам: сыни тұрғыдан ойлау, 

ғылыми-техникалық білімді күнделікті өмірде пайдалану, белсенді қарым- 

қатынас құру және командамен жұмыс жасау, техникалық пәндерге 

қызығушылықты арттыру, жобаларға креативті және жаңашыл көзқарас, оқу 

мен карьераның ұштасуы. 
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STEM-білім беру балаларға мәселені шешу, өзара қарым-қатынас жасау, 

шығармашылық амал-тәсілдерді қолдану мен сын тұрғысында ойлау сияқты 

ХХІ ғасырдың жасампаз дағдыларын меңгеруге көмектеседі. Бұл дағдылар 

барлық оқу кезеңінде кез келген пәннен үлгеру үшін қажет болады. 

Болжамдар бойынша алдағы он жылдықта екі есе қарқынмен өсуі 

мүмкін. Бұл дағдыларды бүгіннен бастап үйрету балалардың болашақ кәсіби 

қызметке дайын болуына көмектеседі. 

Күтілетін нәтиже – оқушылардың фукционалдық сауаттылықтарын, 

олардың өмірлік және кәсіби перспективаларын, өз күштеріне деген 

сенімділікті арттырады. 

STEM-сауаттылықты дамытуға, бәсекеге қабілеттілікке ықпал ететін 

тәсіл деп айта аламын. 

Қорыта келе, жазушы Мұхтар Әуезов «Халықты халықпен теңестіретін- 

білім» деп, атап көрсеткендей, қай елдің болсын өркендеп өсіп-өнуі сол елдің 

білім деңгейі мен даму жүйесіне байланысты. Рухани ұлттық қажеттілікке  

жараған білім-ең мықты білім, оның нәрін бойына сіңірген ұрпақ елімізді 

гүлдендіріп, болашағымызды дамыта алады. Ал сол білімді шәкірт санасына 

себуші-ұстаз. Ендеше, мұғалімдер жаңалықтардан қалмай, жасы мен 

қызметіне қарамай үнемі білім алып, ақпараттық дәуірдің белсенді мүшесі 

болуы керек. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
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БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУДАҒЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАР 

 

Тапаева М.Х., Дәулетқызы А. 

Ш.Құдайбердіұлы №66 ЖББОМ 

Биология ғылымдарының магистрі. 

 

Техникалық оқу құралдары (ТОҚ) –оқыту үрдісінде қолданылатын 

құралдар мен құрылғылар. Оларға тек техникалық құрал-жабдықтар ғана 

емес, техникалық құралдардың қолданылуын талап ететін оқу тәсілдері де 

жатады. Мысалы, оқу бағдарламалары жазылған компьютер дискілері, оқу 

кинофильмдері, магнитті жазбалар, т.б. ТОҚ оқытудың сапасы мен 

тиімділігін арттырады, қолданылатын оқу құралдарының шеңберін кеңейтуге 

септігін тигізеді. Кейбір ТОҚ алмастырылмайды, өйткені олар сирек 

құбылыстар мен нысандарды, тез жүретін үрдістерді көрсетуге мүмкіндік 

береді. Олар оқуды жандандырып, мазмұнды, қызықты етеді, сабақ және 

сабақтан тыс шараларды түрлендіруге, техникалық сауатты болуға 

https://kk.wikipedia.org/
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көмектеседі. Техникалық құралдар басқа оқу құралдарының орнын 

толығымен баса алмайды. Оларды қолданбауға болатын жерде орынсыз 

қолдану қисынсыз, мысалы, тәжірибелер жүргізгенде немесе бақылау 

жасағанда. Олар осы бақылауларды толықтырып, дамытады. Техникалық оқу 

құралдары –жұмыс әдістерінің материалдық тұрғыдан қамтылуы, сондықтан 

техникалық құралдарды қолданған кезде оқыту әдістері мен тәсілдерінің 

тиімділігі артады. Техникалық оқу құралдары оқу үрдісін жеделдетеді, 

мұғалімді техникалық өнімсіз жұмыстан босатып, шаршауын азайтады, 

оқушыларға тәрбиелік әсер береді. Оларды төмендегідей етіп бөлуге болады: 

 Ақпаратты беру құралдары - әртүрлі проекторлар, дыбыстық құралдар; 

 Білім тексерудің техникалық құралдары; 

 Жаттығу құралдары; 

 Оқу дәрісханаларын техникалық құралдармен жабдықтау –сынып 

тақталары, алыстан басқару жүйелері, т.б. 

 Бірнеше қызмет атқаратын аралас құрал-жабдықтар –лингафон 

кабинеттері, тұйықталған теле жүйелер, компьютерлік сыныптар, т.б. 

Техникалық оқу құралдарын қолдану әдістемесі. 

Сабақтарда техникалық оқу құралдарын қолдану әдістемесі барлық 

дидактикалық әдебиеттерде кеңінен жасақталып, жарияланған, алайда 

оларды қолданудың тиімділігіне қатысты бірнеше ерекшеліктерін айта кету 

шарт. ТОҚ қолданылғанда алдымен оқушыларды оларды қолдануға және 

қабылдауға үйрету қажет. Мысалы, бейне немесе кинофильм қарамас бұрын 

оқушыларға мынадай нұсқаулар беріледі: қай уақытта және не нәрсеге көңіл 

бөлу керек, нені есте сақтап, нені жазып алу керек деген сияқты танымдық 

тапсырмалар беріп, меңгеруді бақылау қалай жүретінін нақтылау қажет. 

Күрделі ТОҚ жиі қолдану олардың жаңалығын жойып, оқушылардың оқу 

материалына қызығушылығын төмендетеді, ал тым сирек қолдану – төтенше 

жағдай қалыптастырып, шамадан тыс қызығушылықты тудырып, тәртіп 

бұзылады. Жас мұғалімдер көбінесе ТОҚ қолдануда мынадай қателікке 

ұрынуы мүмкін: олар түрлі суреттерді, сызбаларды, фотосуреттерді, 

сызуларды, т.б. экранда ұзақ көрсетіп тұрып алады, байқағанымыз: бұндай 

жағдайларда экрандағы мәліметтерді дәптерге түсіріп алуды ұмытып кетеді,  

оқу материалын қабылдау табалдырығының әсері байқалады, сондықтан 

формулаларды тақтаға жазып, сызбаларды сызып әкеліп, көрсетсе оқушылар 

өз дәптерлеріне көшіріп алады. Экрандағы материалды көшіріп сызып алу 

қажет болатын болса, алдымен түсінік беріп өтіп, сосын сызып алуға уақыт 

беру қажет. Кинофильмдерді көрсеткенде төмендегі нұсқауларды орындау 

шарт: 

 Көрсетпес бұрын кіріспе сөз жасап, көрсетілімнен кейін талқылап, 

қорыту, әңгімелесу; 

 Оқу фильмдерін ұзақ көрсетуден бас тарту, өйткені оқушылардың 

зейіндері басқа нәрсеге ауып, шаршай бастайды (төменгі сыныптарда 

көрсету ұзақтығы - 10 мин артық емес, яғни 120 метрлік фильмнің бір бөлігі 

ғана, жоғарғы сыныптарда 30 мин аспауы тиіс); 

 Фильмдер дыбыссыз болған жағдайда мұғалім жолай түсініктер беріп 
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отыруы тиіс; 

 Күрделі материалды көрсеткенде үзілістер жасап, түсіндіре кетіп, 

оқушылардың дәптерге жазып алуына мүмкіндік беру. Кейбір мұғалімдер 

мына тәсілді ұстанып алады: келесі сабақта оқу фильмінің дыбыссыз үзіндісі 

көрсетіліп, тақтаға шыққан оқушы түсіндірме жасайды. Бұл тәсіл білім 

тексеруді түрлендіруге, оқушыларды белсендіруге, материалдың терең 

меңгерілуіне, тіл дамытуға көмектеседі. Жоғарыда баяндалған нұсқаулар 

бейнефильмдерді көрсету кезінде де пайдаланылады. Техникалық оқу 

құралдарын қолдану барысында сабақта құралдың қолданылу ұзақтығына 

(мысалы, төменгі сыныптарда ТОҚ қолдану уақыты 10-15 минуттан аспауы 

тиіс) байланысты, қолданылатын құралдардың көрсету сапасына, техникалық 

сипаттамаларына қатысты, экрандағы бейненің көлемі мен жарықтың 

мөлшеріне қатысты санитарлық- гигиеналық нормалар орындалуы тиіс. 

Мысалы, көзге салмақ түспес үшін экрандағы бейненің мөлшері экраннан 

соңғы оқушы партасына дейінгі қашықтықтың 5-тен бірін құрауы тиіс. 
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Педагогикалық шеберліктің маңызды бөліктерінің бірі – сөз мәнері 

мәдениеті болып табылады. Сөз мәнері педагог үшін оқу материалын тарату 

және тәрбиелік өзара қарым-қатынас құралы болып саналады. 

Сөз мәнеріндегі мәдениеттілік жөніндегі оқу Ежелгі Грецияның және 

Ежелгі Римнің ораторлық өнер тәжірибесімен теориясында пайда болған, ал 

Ресейде оны М.В. Ломоносов ашқан. Жазушылар, заңгерлер, ғалымдар, 

педагогтар сөз мәнеріндегі шеберлікті өз саналарына қарай бейімдейді. 

Я.А. Коменский педагогтың оқушы назарын өзіне аудара алатындай 
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деңгейдегі сөз мәнері болуы қажет деп санады[1]. Ол мұғалім тілі оқушыға 

түсінікті, нақты, әрі тартымды болуы керек деп жазды. Сөз мәнеріндегі 

мәдениеттілік педагогтың рухани байлығының, ойлау мәдениетінің маңызды 

көрсеткіші және тұлғалық қалыптасу құралы болып табылады. 

Зерттеушілер П.В.Сысоев, С.В.Тришиналардың пікірінше ақпараттық 

құзыреттілікті кәсіби мәселелерді шешуге бағытталған ақпараттық 

технологиялар саласындағы білім, білік, дағды және іс әрекет жұмыс жасау 

тәсілдері ретінде түсіндіріледі[2,3]. 

Мұғалім балалармен істес болады: егер олар бір нәрсені түсінбесе, онда 

мұғалім шәкірттерді кінәламай, оларға дұрыс түсіндіре алмағаны үшін өзін- 

өзі кінәлауы керек. Мұғалім балалармен сөйлескенде ашуланбай, 

күйгелектенбей, сабырлықпен сөйлеп, шұбалаңқы сөздер мен керексіз 

терминдер қолданбастан әрбір затты ықыласпен, қарапайым тілмен түсіндіру 

керек. 

«Сөз мәдениеттілігі» немесе «тілдік мәдениет» сөз тіркестері үш 

мағынада қолданылады: Сөз мәдениеттілігі – сөз өнеріндегі коммуникативтік 

жетілдіру үшін көрсететін қасиеттері мен белгілері; Сөз мәдениеттілігі - 

адамның сөз мәнерін табысу мақсатында дұрыс қолдануын қамтамсыз ететін 

білімділігі мен дағдыларының жиынтығы. Сөз мәдениеттілігі – сөз мәнері 

және оның коммуникативті сапалы жүйесі жөніндегі лингвистикалық 

білімдер жиыны. 

Сөз мәнерінің коммуникативті сапасы оқушыларға сөз мәдениеттілігі 

ретінде әсер етсе, біз оның құрылымын коммуникативті әсері жағынан 

қарастырамыз. Бүгін мультимедиалық презентациялар білім беру саласы 

ғана емес, бизнес саласындағы стандартты ақпараттарды ұсыну, ауысымға  

келген қағаз корпоративтік брошюраны, катологтарды, жылдық есептерді, 

жарнамалаық қағаздарды үгіт қағаздарын дайындауға да қолданылады. 

Презентацияны анимацияланған GІF файл ретінде сақтау, оқу материалдарын 

түрлі құрылғыларда арнайы әсерлерін сақатй отырып көрсетуге мүмкіндік 

береді. Осы салада жаңа ұғымдардың пайда болуы және олардың нақты 

мәндерінің түсіндірілуіне салыстырмалы талдау жасауда Б.Кханның 

пайымдауын басшылыққа алғанда ақпараттық білім беру қашықтан оқыту 

технолоиялары бағыттарына неғұрлым жақын екендігі көрінеді. Жоғарыда 

айтылғандардың пікірлерін қорытындылай келе ағылшын тіліндегі білім беру 

дискурсінде: алдымен қашықтан білім беру, қашықтан білім алу және білім 

беру үшін өзара байланыс құрылды, қамтамасыз ету құралы ретінде пайда 

болды. Соңында бұл дискурстардың бірігуі ашық жіне коммерциялық 

тұрғыда орта ретінде қалыптаспы таза академиялық бағыттағы ашық 

электронды курстардың пайда болуына әсер етті[4]. 

Педагог сөзінің әрекет ету күші орнықтылықпен де (оқушылармен тіл 

табысу кезінде) байланысты. Оқушыларға білім беру және оның меңгерілуі 

айтылған мазмұнның тиімділігін жеңілдетеді. Жаңа оқушы келген күннен 
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бастап, жаттықтырушы тек оның физикалық мәліметтерін ғана біліп қоймай, 

психикалық қасиеттеріне де назар аударады, мінез-құлқын, темпераментін, 

ұнамды, интеллектуалды және эстетикалық сезімдерін, талғамын, 

қажеттілігін, дағдылары мен қызығушылықтарын, көңіл-күйінің өзгеруін 

және оларды қадағалау мүмкіндігін таниды. Тұлғаның психикалық 

қасиеттерін есепке ала отырып, тәрбиеленушімен сұхбаттасын орынды және 

таңдау қажет. Бір спортшымен көпшіліктің көзінше сөйлесу керек болса, енді 

бірімен оңашада сөйлесу қажет болады. Заңдылық бойынша әңгіме жай, 

қарапайым түрде дауыс көтермей өтеді, кейбір мадақтаулар немесе әрекет 

ету жөніндегі кештер өзгеше тонмен, мейлінше қаттырақ дауыспен өтеді.  

Педагогтың кез келген сөйлеу мәнерінде жағымсыз сөздер болмауы тиіс. 

Сөйлесу екпіні оқушы психикалық жағдайына, рухани тепе - теңдігіне, 

жасалған әрекеттерге байланысты қайғыруына қарай таңдалады. 

Сөз мәнері тіл ережелері бойынша жүзеге асады. Тілдің маңызды 

қоғамдық функциялары мыналар: 

• Күнделікті тіл табысу – сөйлесу стилі. 

• Хабарлама – іскерлік және ғылыми стиль 

• Әрекет ету – публицистикалық және көркем – беллетристикалық стиль. 

Педагогтың сөйлеу мәдениеті тек оқыту міндеттерін ғана шешпейді. В. А.  

Сухомлинский мұғалімнің педагогикалық шеберлігі сөздің тәрбиелік 

мағынасын аша білу дағдысына тікелей байланыста анықталады деп 

санайды. Педагог кадрларды даярлаудың маңызды шарты – барлық сала 

бойынша студенттерде тілге деген ұқыпты қарым-қатынасқа тәрбиелеуді 

қалыптастыру [5]. К. Паустовский былай деп жазған: «әр адамның өз тіліне 

деген байланысы бойынша оның мәдениеттілік деңгейін ғана емес, сонымен 

бірге азаматтық құндылығы жөнінде де пікір айтуға болады[6]. Отанға деген 

шынайы махаббат өз тіліне деген махаббатсыз қалыптаспайды». 

Оқытушының кейбір функцияларын орындау. Бұл бағдарламалық құралдар 

әдетте компьтьерде жұмыс жасауға арналған командалар, жұмысты тоқтату 

туралы, тексеруді орындау, ақпаратты өзгерту қажеттілігі туралы, қосымша 

деректерді алу туралы, жұмыс барысын талқылау туралы нұсқаулар береді. 

Презентациялық өнім масштабталған пайдаланушы интерфейсін 

пайдаланады, ол пайдаланушыларға өзіндік презентациялық материалдардың 

ауқымдылығын арттыруға және азайтуға, кеңістікте ақпарат бойынша 

көрсетуге және жылжытуға мүмкіндік береді. Онлайн және офлайн Рrеzі 

редакторлары пайдаланушыларға панорамалау және масштабтау, сондай ақ 

айналдыру немесе насынды редациялау үшін жалпы құралдар политрасын 

пайдалана отырып, әзірлейді. Презентацияны пайдаланушы кеңепте 

орналастырады және бейнелер, суреттер, мәтіндер және басқа презентация 

құралдары арасын жылжытады. Кадрлар презентациялық медианы 

перзентацияның бір нысаны ретінде бірге топтастыруға мүмкіндік береді. Өз 

жазылушыларын, яғни қолданушыларына дербес режимде жұмыс жасауға өз 
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презентацияларын Wіndоws немесе МАС жүйесінде жасауға және сақтауға 

мүмкіндік береді. Рrеzі бұл бірлескен жұмысқа арналған интерактивті 

функция он адамға дейін нақты уақытта өз презентацияларын өңдеуге және 

көрсетуге мүмкіндік береді. Байқап отырғанымыздай құжаттар мен 

медиафайлдарды бірлесіп жасауға және қолдануға арналған құралдар, яғни 

ақпараттық технологиялық бағдарламалар көптеп кездеседі [7]. 

Оқушыларға білім беру және оның меңгерілуі айтылған мазмұнның 

тиімділігін жеңілдетеді. Жаңа оқушы келген күннен бастап, жаттықтырушы 

тек оның физикалық мәліметтерін ғана біліп қоймай, психикалық 

қасиеттеріне де назар аударады, мінез-құлқын, темпераментін, ұнамды, 

интеллектуалды және эстетикалық сезімдерін, талғамын, қажеттілігін, 

дағдылары мен қызығушылықтарын, көңіл-күйінің өзгеруін және оларды 

қадағалау мүмкіндігін таниды. Тұлғаның психикалық қасиеттерін есепке ала  

отырып, тәрбиеленушімен сұхбаттасын орынды және таңдау қажет. Бір 

спортшымен көпшіліктің көзінше сөйлесу керек болса, енді бірімен оңашада 

сөйлесу қажет болады. Заңдылық бойынша әңгіме жай, қарапайым түрде 

дауыс көтермей өтеді, кейбір мадақтаулар немесе әрекет ету жөніндегі 

кештер өзгеше тонмен, мейлінше қаттырақ дауыспен өтеді. Ұғым дегеніміз – 

шындықтың объектілері мен құбылыстарын жалпыланған түрде түсіретін 

ой[8]. Ғылыми ұғымдар оларға ұқсас объектілер мен құбылыстарды 

ажыратуға мүмкіндік беріп, олардың маңызды белгілерін айқындайды. 

Ғылыми ғғымдардың өзіндік мазмұны бар. Ғылыми ұғымдардың мазмұны – 

оларда көрініс табатын негізгі ерекшеліктердің өзегі болып табылады. 

Көлемі – ұқсас беліглері бар объектілері мен құбылыстардың біріңғай 

белігілерін сипаттайды. 

Тілде және сөз арқылы әр адамның өз Отанының, өз халқының өткен 

және осы жағымен байланысты анықталады. Сондықтан үнемі сөз мәнеріне, 

ана тілдің тазалығына мәнерлеп сөйлеу мәдениетіне көңіл аудару қажет. 

Бағдарламалық оқыту – профессор Б.Ф.Скиннер ұсынған және көптеген 

елдердің мамандарының жұмысында дамыған оқыту түрі [9]. Бұл тренинг 

арнайы әзірленген оқу бағдарламасына негізделген, ал оқытушының және 

білім алушылардың іс-әрекеттері жүзеге асырылатын және бақыланатын 

нақты тапсырмалардың тізбегі болып табылады. Кейбір сөйлеушілер 

сөздерін бастағанда ақырын бастайды, себебі ол адам тыңдаушылардың 

назарын өзіне аударғанын талап етеді.   Тыңдаушыға назар ауару маңызды.  

Ол сөйлеуші мен тыңдаушы арасындағы қарым-қатынасты әрі қарай жүзеге 

асыратын бірінші қадам. Қарым-қатынас ауыспалы мәселе. Қатынастар 

бүкіл аудиториямен толық және толық емес болып бөлінеді. Аудиторияны 

қарату - ол сөз сөйлей бастағанда қалыптасады және оны сөздің кез келген 

жерінде қолдануға болады. Көптеген жағдайда ол тыңдаушы мен сөйлеуші 

арасындағы қарым-қатынасты жақсартады. Ең маңыздысы оларды жеткілікті 

немесе аса тым асырып бағалап жібермеген жөн. Философиялық 
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категориялар шындықтың кең таралған белгілері мен байланыстарын, 

жақтары мен қасиеттерін көрсетеді; педагогика ғылымы зерттейтін 

шындықтың даму заңдылықтары мен бағыттарын түсінуге және бейнелеуге 

көмектеседі. Әлеуметтену категориясы педагогиканың негізгі объектісі 

туралы теориялық білімдермен түсіндіре отырып, мәні, құбылысы, жалпы, 

жеке, қарама-қайшылық, себеп, эффект, мүмкіншілік,шындық, сапа, сана, 

болмыс, сан, заң, жүйелілік ұғымдары мен категориялары педагогика 

саласында кеңінен қолданылады. Жалпы ғылыми категориялар – көптеген 

жеке ғылымдарға ортақ, бірақ философиялық категориялардан өзгеше. 
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Профессор А.А.Калюжныйдың зерттеулерінде оқушы тұлғасын, 

соның ішінде адамгершілік-рухани тәрбие негізінде қалыптастырудағы 

мұғалімнің рөлі айрықша қарастырылған. Ғалым өзінің бірсыпыра 

еңбектерінде адамгершілік тәрбиенің теориялық негізін саралай отырып, оны 

дамыту үшін болашақ мұғалімді дайындау дегенге ерекше ден қояды. 

Ғалымның «Оқушыларға адамгершілік тәрбиесін дамытудағы мұғалімнің 

рөлі» деген еңбегінде осы мәселені кең көлемде қарастырады. Ол бұл 

еңбегінде оқушыларға адамгершілік тәрбие негіздерін сіңіре тәрбиелеуге 

мұғалімді кәсіби тұрғыда даярлаудың теориялық сипаттарын талдайды. 

Соның аясында ол адамгершілік тәрбиенің психологиялық-педагогикалық 

мәселелеріне, адамгершілікпен суарылған оқушы тұлғасын 

қалыптастырудың маңызды жақтары, сондай-ақ осы мәселені тұтас 

педагогикалық процестің бөлінбес бөлшегі ретінде қарайды. 

Ғалым, сондай-ақ, мұғалімді осы іске кәсіби даярлаудың мазмұнын 

ашып, әдейілеп даярлаудың ерекшеліктерін анықтайды. Жалпы, елімізде 

оқыту мазмұны жаңартылып, мектептің жаңа жүйеге көшуі, әрбір мұғалімнің 

жаңаша жұмыс істеуін, батыл шығармашылық ізденісін, оқушылардың оқуға 

белсенділігі мен оқу мәденитені қалыптастыруға бағытталған. 

«Еліміздің болашағы – ұрпақ тәрбиесінде. Өркениетті қоғам мен құқылы 

мемлекеттің қалыптасуы өскелең ұрпақтың рухани байлығы мен 

мәдениеттілігін, еркін ойлау қабілеті мен шығармашылығын, кәсіби 

біліктілігі мен білімділігін талап етеді», — делінген мектепке дейінгі және 

мектеп жасындағы балалардың тәрбие тұжырымдамасында. «Жалпы білім 

беретін мектептің мақсаты – жас ұрпақты ұлттық игіліктер мен адамзат 

мәдени мұрасының сабақтастығын сақтай отырып оқыту, тәрбиелеу және 

әрбір шәкіртті жеке тұлға деп санап, оның жан-жақты дамуына мүмкіндік 

жасау. Бұл мақсатты жүзеге асыру үшін жалпы білім беретін мектеп мынадай 

міндеттерді шешуі керек: — жеке тұлғаның өзін-өзі тәрбиелеп дамуына, 

білімін арттырып жетілуіне көмектесу, сондай-ақ оқытудың сан алуан тиімді 

формалары мен әдістерін барынша кең қолдану арқылы әрбір оқушының 

бойына үнемі оқып-үйренсем деген ізденімпаздың қасиет дарыту, оларға 
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білімін өздігінше толықтырып, тереңдету тәсілдерін үйрету» — делінген 

Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептері 

тұжырымдамасында, Қазақстан Республикасының жоғары педагогикалық 

білім берудің мақсаты мен міндеттерінде, концепция мақсаты – оқушының 

жеке тұлғасын дамыту, қалыптастыру мәселесін, шығармашылықпен 

шешетін жаңа формацияның кәсіби компетентті педагогын даярлау делінсе,  

міндеттеріне – «педагог-оқушы» жүйесінде іс-әрекетті басқаруға бағытталған 

кәсіби-педагогикалық әрекетті ұйымдастыра алуды қамтамасыздандыру 

[33]. 

Жаңа формацияның мұғалімі – рухани дамыған, рефлексияға қабілетті, 

кәсіби дағдысы мен педагогикалық нышаны бар жаңалыққа ұмтылған 

шығармашыл жеке тұлға. Олай болса, бүгінгі ұрпақты тәрбиелеу білім беру 

жүйесіндегі жаңа формацияның мұғалімінің қолында болмақ. 

Бүгінгі таңда да маңызы ерекше осы мәселе профессор А.А.Калюжный 

еңбектерінде теориялық жағынан негізделген. Оқытудың жалпы 

теорияларының негізінде мұғалімнің рөлін қарастырған ғалым-зерттеушілер 

де аз емес. 

А.А.Калюжный зерттеулерінде мұғалім мамандығының қоғамдағы 

орнын, олардың зерттеу нәтижелерінің қоғамда кеңінен қолданылып 

жүргенін дәлелдейді. Мұнда оқушы мен мұғалім арасындағы қарым-қатынас 

ынтымақтастық, өзара жауапкершілік, өз позициясын еркін таңдау 

жағдайында диалогтік ұстанымда өрбиді. Ол үшін білім беру үдерісінде бала  

тұлғасының дене бітімі және зияткерлік аспектілерін ғана емес, баланың 

жоғары рухани-адамгершілік табиғатын ашу қажет. Рухани-адамгершілік 

білім беру – оқу мазмұнына ойы, сөзі мен ісі бірлесе өмір сүретін, мінез- 

құлқы тұрақталған оқушы тәрбиелейтін және оның жоғары рухани- 

адамгершілік табиғатын ашуға ықпал ететін жалпыадамзаттық 

құндылықтарды енгізу арқылы олардың белсенді оқу танымдық іс-әрекетін 

ынталандыру мен ұйымдастыруға арналған мақсатты үдеріс. Осы үдерісті 

жүзеге асырушы педагогтерге тоқталатын болсақ, әр оқушы үшін мұғалімнің 

оқушыларға айтқандарын оның өзінің білуі маңызды. Оқушы соған мән 

береді. Осыған орай, рухани-адамгершілік білім беруде ең маңыздысы – 

мұғалім тұлғасы. Оның ойы, сөзі және ісінің бір-біріне сай болуы, өзін 

рухани      тұрғыда      жетілдіруі       мен       біліктілігін       арттыруы. 

Мұғалім әрбір оқушының ерекшеліктерін ескере отырып, балалардың 

қоршаған ортада өзінің тұлғалық «менін» жете түсінуіне көмектеседі. Ол — 

дайын білімдерді жеткізуші емес, балалардың өмірдегі маңызды іскерліктері 

мен дағдыларын игеруге жетелейтін өзін-өзі тану үдерісінің жетекшісі. Ол 

балалармен бірге ойланады, жаңалықтар ашады, дауларды шешеді, 

таңданады, күмәнданады. 

Ғалымның пікірінше, оқушыларды оқыту мен тәрбиелеуде, оларды 

өмірге, қоғамдық еңбекке тәрбиелеуде мұғалім басты рөл атқарады. Мұғалім  

оқушы үшін үнемі адамгершіліктің, өз ісіне шын берілген жан ретінде үлгі 

болмақ. 

А.А.Калюжный қазіргі заманның өзгерісіне орай адамгершілік қасиеттің 
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қоғамдық құбылыс екенін айта отырып, адамгершілікке тәрбиелеудің 

психологиялық-педагогикалық аспектілерін, тұлғаның адамгершілік-еріктік 

қасиеттерін қалыптастырудағы жалпы білім беретін мектеп мұғалімінің 

қызметін саралай отырып, мұғалімдерге адамгершілік тәрбиені 

ұйымдастыруға қажетті сан-салалы нұсқаулар береді. 

Профессор А.А.Калюжный еңбектерінде білім берудің басты 

құндылығы ретінде тұлға, рухани-адамгершілік, ізгілікті қағидалар: бірлік, 

теңдік, өзара ықпалдастық және төзімділік бекітілген. Оқушы тұлға мен 

қоғамды қалыптастыратын мәдениетті түсіну және бағалай білу үшін 

адамдармен құндылық – саналы ынтымақтастық әрекет жасай алуы тиіс. Осы 

ұстанымды жүзеге асыру ізгіліктің тұжырымдамасына негізделген, мақсатты 

ұйымдастырылған, өзара байланысты әркеттер және мұғалім мен оқушының 

арасында өзара ынтымақтастығыүдерісін қажет етеді. 

Ғалымның аталған еңбегінде педагогика мен практиканың адамға, оны 

дамытуға, ізгілікті дәстүрді қайта жаңғыртуға бағытталуы- өмірлік мақсат 

ретінде танылады. Бұл мақсатқа қол жеткізу үшін педагогиканы 

патриотизммен байланыстыра оқыту керек дейді. Адамзаттық және ұлттық 

құндылықтар адам өміріне қажетті рухани байлық болып табылады. Рухани 

байлыққа халқымыздың мәдени-мұралары, ата-баба салт дәстүрлері, 

танымдағы және эстетикалық ләззаттағы қажеттіліктер жатады. Халық игілігі 

ретінде рухани асыл қазыналар ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып, сабақтасып 

жатады. Елінің бүгіні мен ертеңін алыстан болжап, халық үшін еңбек еткен 

адамдардың өмірі де рухани байлық болып саналады. Бабалардан қалған 

қасиет пен құрмет, тіл мен діл, ел мен жер – бәріде біздің рухани 

байлығымыз. Рухани байлық – адамның өмірін, қоршаған орта, тіршілік 

аясымен тұтастыратын және оның бар мақсат мүддесін игі істермен 

ұштастыратын асыл арна. Рухани байлық адамның бергілі бір қажеттерін 

қанағаттандыратындықтан ол үнемі игілікке бағытталады. 

А.А.Калюжный қазіргі білім беру жүйесінің міндеті бейбітшілік рухта 

ынтымақтастыққа және әлемдік мәдениет пен әр халықтың өзінің ұлттық 

тәрбиесін байланыстыра адами құндылықтарын, қайырымдылықты, ата- 

анаға,Отанға, табиғатқа дегенсүйіспеншілікті арттыра отырып білімді, 

еңбекқор, бәсекеге бейімделген жеке тұлға тәрбиелеу екенін баса айтады. 

Қазіргі таңда әрбір жеке тұлғаның құндылық қасиеттерін дамытып 

қалыптастыруға аса мән беріліп отырғаны белгілі. Әсіресе, ұрпақтан ұрпаққа 

мирас болып келе жатқан салт-дәстүр, әдет-ғұрып, тарихи-әдеби мұралар 

арқылы балалардың жеке басының қасиетін дамыту мүмкіндіктеріне 

барынша көңіл бөліп, мұғалім білімі мен білігін тәрбие үрдісінде балалардың 

адамгершілік құндылықтарын қалыптастыруды дұрыс ұйымдастыру керек 

деп санайды. Елдің туын көтеріп, тәуелсіздік талаптарын орындау ісіне 

батыл бетбұрыс жасаған бүгінгі таңда азаматтық құндылықтарды, 

халқымыздың ғасырлар бойы армандаған мәдени-рухани мұрағаттары мен 

тәлім-тәрбие саласындағы, білім жүйесіндегі ізденістерін көрсету басты 

міндетіміз болып келе бермек. 

А.А.Калюжный өзінің зерттеулерінде адамгершілік тәрбие берудегі 
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негізгі тұжырымдарын ұсынуға дейін , осы мәселенің қазақ педагогика 

ғылымында қалыптасу жолын саралай отырып, алғашқы педагогикалық ой- 

пікірлердің қазақтың ауыз әдебиетінде жатқанын айта келіп, ХІХ ғасырдың 

екінші жартысындағы ағартушы-демократтардың адамгершілік туралы асыл 

ойларын өз тұжырымдарына қазық етеді. Сондай-ақ А.Байтұрсынов, 

М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов, Ш.Әлжанов сияқты қайта оралған арыстардың 

да ойларына шолу жасап, оларды Қазақстанның алдыңғы қатарлы 

педагогтары деп бағалайды. 

Абай еңбектерін педагогика, философия, психология, әдебиет, тарих 

тұрғысынан зерттеуші белгілі Қазақстандық ғалымдар тәлім-тәрбиелік ой- 

пікірлердің бар екендігін жан-жақты көрсетеді. 

Болашақ педагогтарды мектепті оқу - тәрбие жұмысына дайындалуда 

педагогикалық пәндерді оқыту барысында Абайдың тәлім – тәрбиелік 

тағылымдарын тиімді пайдалану жолдарын анықтаудың мәні зор. Абайдың 

адамгершілік тәрбие туралы ойларын талдай келіп А.А.Калюжный былай 

қорытады: «Абайдың адамгершілік тәрбие туралы көптеген ойларында 

қазіргі күні жастар өздерінің маңыздылықтарын жоғалтқан жоқ. Бұл бәрінен 

де бұрын қиындықты бөлісу үдерісінде шынығып, бекитін адамгершілік 

құнды қасиеттерге қатысты. Демек, мұның бәрі Абай адамгершілік тәрбиесі 

сұрақтарына бүкіл дәуірін арнады дегенді білдіреді» [8,37] дейді 
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Әлеуметтенудегі девиантты мінез-құлық тұжырымдамасын 

қалыптастырған француз ғалым Эмиль Дюркгейм. Ол әлеуметтік девиацияны 

түсіндіру үшін аномия тұжырымдамасын ұсынды. «Аномия» термині 

француз тілінен аударғанда ұжымның, заңның болмауы. Ал, Роберт Мертон 

мінез-құлық ауытқушылығының себебін қоғамның мәдени мақсаттары мен 

оған жетудің әлеуметтік мақұлданған жолдарының арасындағы 

үйлеспеушілік деп түсіндіреді [5]. 
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Жасөспiрiмдердiң мiнезiндегi ауытқушылықтардың пайда болуына 

әсер ететін бірде-бір факторы ол отбасындағы психологиялық ахуалы. 

Психологиялық ахуал деп отбасының салыстырмалы түрде ол: отбасы 

мүшелерінің бір-біріне қатысты; жалпы отбасылық мақсаттарға, 

құндылықтарға, артықшылықтарына қатысты көрінетін тұрақты ахуалы 

(психикалық көңіл-күйін) деп түсіндіріледі. 

Отбасының үйлесімді психологиялық ахуалының негізгі белгілері: 

- отбасының барлық мүшелері бір-бірімен сөйлеседі, бір-бірін тыңдайды 

және сезіне алады, пікірталастарда әркімнің ойы ескеріледі; 

- жауапкершілік отбасының барлық мүшелері арасында бөлінеді; 

- отбасы мүшелері бірін-бірі қолдайды, жағдай өзгерген жағдайда 

екіншісінің міндеттерін орындай алады; 

- отбасының әр мүшесі өзіне сенеді, өзін-өзі баламалы бағалай алады, 

басқаларға сенеді; 

- отбасы мүшелерінің ортақ құндылықтар жүйесі бар, отбасылық 

дәстүрлерді құрметтейді; 

- әзіл-оспақты түсінеді, рухани өмірге көңіл аударады, кез-келген 

оқиғаларға оң көзқараспен қарайды, бірлесіп көңіл-көтеруге уақыт бөледі; 

- отбасы мүшелері арасындағы одақ серпінді және өзгермелі; 

6. - отбасы мүшелері жеке өсу үшін жағдай жасайды, дағдарыс 

немесе қандай да бір проблемалар туындаған жағдайда мамандардың көмегі 

мен қолдауына жүгінеді деп қарастыруға болады[6]. 

Осы тұрғыдан отбасындағы үйлесімсіз факторларға тоқталатын болсақ 

олар: 

 жанұяда берекенің болмауы; 

 ата-ананың «ерекше» қамқорлығы; 

 тәрбие берудегі кемшіліктер; 

 өмірде кездесетін қиыншылықтар мен күйзелістерді жеңе алмау; 

 өмірлік дағдының болмауы, айналысындағы адамдармен, 

құрбыларымен жарасымды қатынасқа түсе алмауы; 

 сырттан келген қысымға төтеп бере алмау, өз бетінше шешім қабылдай 

алмау, сынаушылық ойды дамыта алмау; 

 психоактивті заттарды жиі пайдалануы; 

 агрессиялық жарнаманың ықпалды болуы; 

 мектептерде психологиялық көмек көрсету қызметінің нашар дамуы; 

 балалар мен жасөспірімдердің бос уақытының проблемалары. 

7. Ал керісінше мәселенің арғы жағына тоқталатын болсақ, онда 

кейбір отбасыларда ұрып жазалау тәжірибесі тәрбиелеу процесінің бөлігі 

ретінде қолданылады. Балаларды ұрып жазалауын (шапалақпен ұру, бұрышта 

тұруға мәжбүрлеу) зорлық-зомбылық ретінде қарамайды[1]. 

Қазақстандықтардың 6%-ы өз балаларын күн сайын, 4,7% – аптасына 

кемінде бір рет, 5,4%-айына кемінде бір рет ұрып жазалайды. 

Жасөспірімдердің психикасын әсер ететін тағы бір күрделі мәселе ол 

отбасындағы зорлық. Қазақстан облысындағы отбасылық-тұрмыстық са- 

ладағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың саны, мәселен 2017 жылы – 43 
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жағдай, 2018 жылы – 182 жағдай, 2019 жылы – 157 жағдай, 2020 жылдың 

бірінші жартыжылдығында 96 жағдай тіркелген, бұл отбасылық-тұрмыстық 

зорлық-зомбылықтың айтарлықтай жоғары көрсеткіші[1]. 

Сонымен ауытқушы мінез-құлық деп қалыптасқан нормаларға сәйкес 

емес мінез - құлықты айтамыз. Белгілі әлеуметтанушы И.С. Кон ауытқушы 

мінез - құлықты психикалық денсаулық, құқық, мәдениет немесе мораль 

қалыптарының жалпы қабылданған қалыптардан ауытқыған іс - әрекет 

жүйелері ретінде қарастырады. Ауытқушы мінез - құлықтың концепциясына 

сәйкес кез - келген ауытқушылық бейімделудің бұзулуына алып келеді. 

Ауытқушы мінез -құлық екі үлкен категорияға бөлінеді: 

Біріншіден, бұл анық немесе жасырын психопатологияның барлығын 

білдіретін психикалық денсаулық қалыптарынан ауытқыған мінез -құлық. 

Екіншіден, бұл әлеуметтік, мәдени және әсіресе құқықтық қалыптарды 

бұзатын ассоциалды мінез -құлық[4]. 

Мұндай әрекеттер аз болса да олар құқық бұзушылық, ал салмақты 

болса, әрі жазаланса- қылмыс деп аталады.Бұл жерде делинквенттік (құқыққа 

қарсы ) және қылмыстық іс - әрекеттер туралы айтылып отыр. 

С.А. Беличева ауытқушы мінез -құлықты әлеуметтік ауытқуын былайша 

жіктейді. 

1. Пайдакүнемдік бағытта: құқық бұзушылық, материалдық, қаржылық, 

дүние - мүліктік пайда табуға ұмтылумен байланысты (ұрлау, тонау, алып - 

салу, алаяқтық және т.б.) жасаған теріс әрекеттері. 

2. Агрессиялық бағытта: адамға қарсы бағытталған әрекеттер 

(бағыттану,бұзақылық, ұрып -соғу,өлтіру, зорлау) 

3. Енжар тип: белсенді өмір сүруден қашуға, азаматтық борыштарын 

өтеуден қашуға, жеке мәселелерді шешкісі келмеуге ұмтылу (жұмыстан, 

оқудан бас тарту, кезбелік, маскүнемдік, нашақорлық, өзіне -өзі қол жұмсау) 

Мінез -құлықты жасөспірімнің осы немесе басқа да ахуалының, оның 

даму тенденциясының күәгері ретіндегі феномен деп қарастыра отырып, біз 

мінез - құлықтың сырттай ұқсас ерекшеліктері индивид психикасында жүріп 

жатқан әр түрлі үрдістерден хабар беруі мүмкін екенін естен шығармауымыз 

керек[7]. 

Сондықтан да, жасөспірімнің қандай да бір мінез -құлқының 

ерекшілігінің ауытқушылық деп жіктемес бұрын, психолог оның ахуалын, 

тұрақтылығын, оның көріністерінің жиілігін, тұлғалық ерекшеліктерді, 

мінезді, оқушының жасын және т.б. ескеруі қажет[6]. Тек содан кейін ғана 

қандай да бір арнайы психологиялық терапиядан тұратын түзету 

жұмыстарына бет бұруға болады. Бұл бағытта да тек ғана жасөсіпірімдер 

емес, сонымен бірге ата-аналары да әрі қарай психологиялық түзету 

жұмыстарынан өтуі қажет болады. 

Егер ол жұмыстарға арнайы терапия түрлері қосылатын болса онда 

жұмыс нәтижесін тез арада байқауға болады. 

8. Дәлірек айтқанда психологиялық әдістерге ең алдымен, сөйлеу – 

тілі (үндемеу), эмоциялық қатынастар, үйретудің әрқилы түрлері, қоршаған 

ортамен манипуляциялау жатады. Психотерапияның ортақ мақсаты 
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клиенттерге ойлауы мен мінез-құлықтарын өзгертуге, осылайша едәуір 

бақытты, өнімді болуға көмектесуде[3]. 

9. Логотерапия – жасөсіпірмдердің қарым-қатынастағы ерекше 

эмоциялы ахуалының, тұлғасының құндылығын мойындаудың, қалыптасқан 

жағдайда жаңа мағынаны іздестіру қабілетінің есебінен адамның ішкі 

әлемінің өңделуіне бағытталған әдістердің кешені. 

10. Гештальттерапия – жасөсіпірмдердің қажеттіліктерін неғұрлым 

нақтырақ сезініп, тұтас бейнеге (гештальтқа) ұластырып, аяқтауына 

бағытталған әдістер. Ұзақ мерзімді мақсат мінез-құлықтың өнімсіз 

түрлерінен бас тартып жаңаларына көшу арқылы есеюінде. 

11. Арттерапия-психотерапияның өнер туындыларымен және дербес 

шығармашылықтың негізінде ықпал етуді болжайтын әдісі. 

Психодрама- адекватты емес жағдайлар мен эмоционалдық 

реакцияларды диагностикалау және коррекциялау, оларды болдырмаудың 

алдын алу, өзін-өзі тануды тереңдетуді көздейді. Қайғы- уайымдарды сөздік 

бейнелеуге негізделген басқа әдістемелерге қарағанда, психодрама клиентке 

тереңде жатқан эмоцияларын ашық және әрекетті формада шығаруға 

көмектеседі[2]. 

Сонымен ауытқушылықты мінез-құлықты балаларды түзету күрделі әрі 

қиын әрі ұзақ процесс. Оны іске асыруда көп шыдамдылық пен белсенділік 

қажет. Сол себептен тәрбие процесінде отбасындағы өзара іс-қимылдың 

негізгі элементтері назар аударған да дұрыс болып табылады. 

Дәлірек айтсақ; 

- уақытты бірге өткізу; 

- баланың қызығушылығына, әуестенушілігі және проблемаларына 

назар аудару; 

- баланың пікіріне құрметпен қарау; 

- балаға махаббатпен қарау; 

- отбасындағы қарым-қатынас тілі; 

- әлеуметтік оқыту және баланың бойында нормалар мен 

құндылықтарды қалыптастыру; 

4. - ата-аналардың балаларды ұрып жазалау мен психологиялық 

қысым көрсету тәжірибесіне көзқарасы[8]. Бұл педагогикалық іс-әрекеттер 

мазмұны, қоғам өмірінде бекіген адамгершілік қадір-қасиеттер мәнімен, 

талаптарымен тікелей байланыстыра, адамдар арасындағы қарым-қатынастар 

(достық, жолдастық, туыстық, сүйіспеншілік, махаббат т.б.) нормаларымен 

ұштастырыла жүзеге асырылғанда, балалар бойында ауытқушылықты мінез- 

құлықтың өріс алмауына және оларды мектеп қабырғасынан бастап 

әлеуметтендіруге мүмкідік жасалады. 
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ МЕКЕМЕДЕ СМАРТ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЖӘНЕ 4К МОДЕЛІН ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ 

Тукешова Айгуль Муратовна 

Педагогика және психология магистрі, 

Ерболат Балмира Ерболатқызы 

Педагогика ғылымдарының магистрі 

 

Мектепке дейінгі білім беру мен тәрбиелеу - бұл бастапқы саты. 

Тәуелсіз ел тірегі – білімді ұрпақ екенін ескерсек, мектепке дейінгі білім- 

үздіксіз білім берудің алғашқы басқышы. Осы орайда,педагогтар 

бүлдіршіндерді оқытуда қазіргі заманғы смарт технологияларды кеңінен 

қолдана отырып, білімді терең және жан жақты игерудің жолдарын, білімнің 

ғылыми негіздерін меңгерту мәселелерін, олардың креативті ойлау қабілеті 

мен шығармашылық әрекетін дамыту үшін, тиімді әдістерді пайдалу мәселесі 

туындап отыр. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2021 жылғы 1 

қыркүйектегі Қазақстан халқына жолдауында: IX. Цифрландыру – барлық 

реформаның негізгі элементі тарауында ақпараттық технологиялар 

нарығын, инжинирингтік және басқа да жоғары технологиялар қызметін 

дамыту керектігін міндеттеді. Бұл елімізде білім берудің жаңа жүйесін 

өзгеріс енгізу, әлемдік білім беру кеңістігіне енуге   септігін тигізеді. Бұл 

білім берудің парадигмасы өзгереді, білім берудің мазмұны жаңарып, 

жаңаша көзқарас пайда болады.[1] 

Smart-оқытудың негізі педагогтердің кәсіби дамуының жеке білім беру 

траекториясын құру болып табылады. Бүгінде педагог үнемі «балаларға не 

үйрету керек?», «қалай оқыту керек?» деген сұрақты жиі қояды.Сол себепті 

қазіргі заманғы педагог ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

саласында білікті болуы керек. Ол үшін ХХІ ғасырдың бейнесі мен мәнін 
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анықтаған ақпараттық технологиялар әлем мемлекеттерінің дамуына жаңа 

жол ашатын smart-технологияларға қол жеткізу керек. «SMART» сөзімен 

қандай бірлестіктер пайда болады? Smart-технологиялар, smart-білім, smart- 

қала, smart-мектеп, smart-тақта. Енді кез-келген жұмыс, егер оған ақпараттық 

қоғам мен білім экономикасының талаптары тұрғысынан инновациялық 

өзгерістер енгізілсе, «Ақылды» болады. 

Смарт-оқытудың ерекшеліктері: 

- Қолжетімді; 

- Жылдам; 

- Интеграцияланған; 

- Интерактивті; 

- Оңай бапталатындығы; 

- Мобильді. 

Smart технологиялар тұжырымдамасының мазмұны әр елде әр түрлі 

түсіндіріледі, бірақ барлық жағдайларда қоғамның жаңа түрі жағдайында 

мүдделі тараптардың қажеттіліктерін қанағаттандыратын бірқатар жаңа 

әсерлер ұсынады: 

- интерактивті білім беру ортасында оқытудың икемділігі; 

- оқытуды дербестендіру және бейімдеу; 

- бүкіл әлем бойынша мазмұнға еркін қол жетімділік.[3] 

Осыған орай, бүгінгі күні педагогтардың алдында білім беру саласында 

смарт технологияларды және 4К моделіне меңгерген, балаға тәрбие және 

білім беруде креативтілікті, сыни ойлауды, коммуникативтілікті дамытуға 

және командада жұмыс істей білуге үйрету мақсаты қойылуда. Баланың 

ойлау негіздері, ақыл-ой мен шығармашылық қабілеттері, жаңа дағдылары 

сонау бала кезден қалыптасатын болғандықтан, аталған мақсатқа қол жеткізу 

үшін,балаға үздіксіз білім беру жүйесін жоғары дәрежеде қамтамасыз ету 

үшін жас ұрпақты кішкентай кезінен қалыптастыру өте маңызды. Бұл үшін 

білім беру үдерісін трансформациялау қажет.[5] 

Білім беру ісінде 4К моделіне: креативтілікті, сыни ойлауды, 

коммуникативтілікті дамытуға және командада жұмыс істеуге басты назар 

аударылуда. 

Креативтілік- тұлғаның дәстүрлі немесе көпшілік қабылдаған 

идеялардан айрықша,жаңа бірегей идеяларды қабылдауға және ұсынуға 

дайындығымен ерекшеленетін және дарындылық құрамында 

қарастырылатын шығармашылық қабілеті,сондай-ақ проблемаларды 

басқалардан өзгеше қарастырып,оларды ерекше тәсілдермен шешу қабілеті. 

1. Сыни ойлау-қадағалау,тәжірибе, ойлану нәтижесінде алынған 

ақпараттың мағынасын тануда,оны бағалауда және талдауда аналитикалық 

тәсілдің қолданылуын көздейтін ойлау түрі. Психолог Диана Халперн сын 

тұрғысынан ойлауды күтілетін нәтижеге қол жеткізу мүмкіндігін арттыратын 

танымдық тәсілдер мен стратегиялар ретінде қарастырылады. 

2. Шығармашылық сыни - жағдайды әртүрлі бұрыштардан 

бағалауды,стандартты емес шешімдер қабылдауға және адамның өз 

жағдайларына сеніммен қарауға мүмкіндік береді.Шығармашылығы дамыған 
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адам құрушы болады. Ол идеяларды шығарып,басқа адамдардың 

бастамаларын дамыта алады. Қиындықтарды жеңу ол үшін қызықты 

басқатырғышқа айналады. 

3. Әлеуметтілік енді барлық адамдар қашықтан қоңырау шалуға немесе 

хабарламаға тәулік бойы дерлік қашықтықта орналасқан келіссөздер 

жүргізуге,қарым-қатынас жасауға әңгімелесушіні тыңдауға және олардың 

көзқарастарын білуге қабілеті өмірлік дағдыға айналады. 

4. Топтық жұмыс қатынаспен тығыз байланысты.Бұл жалпы мақсатпен 

оған жету жолдарын анықтауға,рөлдерді таратуға және нәтижені бағалауға 

мүмкіндік береді. Адам өміріндегі шығармашылық ойлауды дамытудың 

негізгі кезеңдері қандай? «Бастапқы шығармашылық» кезеңі. Ол бастапқыда 

туғаннан адамға өмір сүру қабілеті ретінде негізделген, бірақ оған шектеу 

қоймау керек. 3-5 жасында ересектер бастапқы шығармашылық көріністерін 

байқайды: көптеген суреттер, ертегілер шығару, оларды жалғастыру, 

сюжеттік ойындарды ойлап табу. [2] 

Тапсырмаларды әзірлеу және "4K" құзыреттілігін қалыптастыратын 

сабақтарды өткізу үшін шығармашылық тапсырма мен шығармашылық 

сабақтың сипаттамаларын ескеру қажет. 

Шығармашылық сабақтың тапсырмасын жасауға көмектесетін бірнеше 

маңызды принциптерді шығармашылық ойлау моделінің авторы Б. Лукас 

ұсынады: 

 тапсырма қалыптасқан дағдыларды байқауға және бағалауға 

мүмкіндік береді, оларды «көрінетін» етеді; 

 оқушылар оның «әзірлеушілері» болады, яғни тапсырманы 

дамыта және толықтыра алады; 

 тапсырма мұғалімге қалыптастырушы бағалауды жүргізуге 

мүмкіндік береді; 

 мұғалім педагогикалық әдістердің тұтас кешенін қолдана алады: 

проблемалық оқыту, ойын элементтері, дизайн, эксперимент, пікірталастар; 

 тапсырма студенттердің қызығушылық танытуға, өздерінің 

өмірлік тәжірибелерін қолдануға, ынтымақтастыққа шақырады. 

4К форматындағы негізгі құзіреттіліктерді игеру мектеп жасына дейінгі 

балаларды қоршаған шындықтың алуан түріне бағдарлауды, әлемнің бай 

екенін және әр түрлі жағынан мағыналы болатындығын түсінуді қамтамасыз 

етеді, сонымен қатар мектепте сәтті оқуға немесе өмірде қолдануға ықпал  

етеді. Бұл төмендегі Soft Skills - «жұмыс қабілеттер» арқылы көрінеді.[4] 

Қорыта айтар болсақ, бүгінгі таңда білім беру саласындағы 

инновациялық өзгерістер жағдайында қоғамның тәртібі өзгеретіні сөзсіз. Ол 

білім беру мекемесінің түлегіне бағытталған, ол балабақшада болған кезде 

белгілі бір білім мен дағдыларды игеріп қана қоймай, оларды қолдануды 

үйренеді. Мектеп жасына дейінгі баланың логикалық даму дағдылары болуы 

керек. Қазіргі кезеңде мектепке дейінгі білім беру үшін мектеп жасына 

дейінгі балаларда негізгі құзыреттіліктерді қалыптастыру, яғни. зерттеу 

дағдыларын, креативті ойлау қабілетін, жаңа пәндік салаларға жылдам кіру 

қабілетін қалыптастыру, жаңа жағдайларды талдау, бұрын ешқашан 
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кездеспеген стандартты емес проблемаларды қою және шешу,ақпаратпен 

жұмыс істеуге үйрету, коммуникацияларға үйрету, әлемнің серпінді 

көрінісіне бейімдеу, командада жұмыс істеу қажет. Өйткені, баланың мектеп 

өмірі алда жаңа іс-шаралар, жаңа міндеттер мен жаңа қажеттіліктер күтуде. 
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Баймұхан Шынар Бақытбекқызы 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, 
Педагогика және психология ББ, ІІ курс магистранты  

 

Елбасымыздың «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Халқына 

Жолдауында: «Тілдердің үштұғырлығы мәдени жобасын кезеңдеп жүзеге 

асыруды қолға алуды ұсынамын. Қазақстан бүкіл әлемге халқы үш тілді 

пайдаланатын мәдениетті ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар — қазақ тілі — 

мемлекеттік тіл, орыс тілі — ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі — 

жаһандық экономикаға ойдағыдай кіру тілі» деп үндеуінде тұжырымдады. 

Яғни, бұл бағдарламалардың басты идеясы Қазақстанды бүкіл әлем 

халықтарына үш тілді бірдей пайдаланатын жоғары білімді мемлекет ретінде 

таныту керек. Қарапайым тілмен айтқанда, қазақ тілін дамытамыз, орыс тілін 

қолданамыз және ағылшын тілін үйренеміз... 

Қазақ тілі   –   мемлекеттік   тіл.   Еліміздің   тәуелсіздігінің   нышаны. 

Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде, яғни қазақ тілі – болашақтың тілі. 

Ағылшын тілін меңгеру – жастарға әлем танудың кілті болмақ. 

Ағылшын тілін білу біздің жастарға шексіз мүмкіндіктер ашады. Ол – 



442 

 

жаһанданудың кепілі. 

Орыс тілін білу – тарихи артықшылығымыз. Орыс тілі арқылы 

қазақстандықтар бірнеше ғасыр бойы қосымша білім алып, ел ішінде де, шет 

жерлерде де өз дүниетанымындары мен араласатын орталарын кеңейтіп 

жатыр. 

Кезінде халқымыздың «Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім біл» 

деген аталы сөзі дәл бүгінгі дамыған дәуірімізге сәйкес айтылғандай. Тарихи  

деректерге жүгінсек, осыдан 12 ғасырдың алдында жасаған энциклопедик 

ғалым, әлемде Аристотелден кейін екінші аға ұстаз аталған ұлы ғұлама Әбу 

Насыр Әл-Фараби бабамыз өз өмірінде 70 ке жуық ұлттың тілін жеттік 

білгендіктен, артына мәңгі өшпес мол рухани құнды мұра қалтырып 

кеткендігі анық. 

«Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа 

мүмкіндіктері» атты Жолдауын жүзеге асыру мақсатында дайындалған 

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы – білім беру жүйесінің бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру, адам капиталын дамыту үшін білім 

мазмұнынтүбегейлі жаңғырта отырып, білім саласында кезек күттірмей 

тұрған мәселелерді шешуге бағытталған.[1] 

Біз бұл бағдарламаны толықтай іске асыруға бағыт алдық, қазір барлық 

мектептерде 1-сыныптан бастап ағылшын тілі оқытылып жатыр. Себебі жас 

ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашатын, әлемдік ғылым 

құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына мүмкіндік беретін қажеттілік. 

Үш тілде оқыту – заман талабы десек, оны жүзеге асыру – ұстаздардың 

міндеті. Сондықтан да заманауи ұстаздарға тоқтаусыз ізденіу керек 

Тілдің үштұғырлылығы-көпмәдениетті тұлға қалыптастырудың негізі. 

Үштұғырлы тіл бағдарламасының білім беру мекемелерінде жүзеге 

асырылуы аясында жоғары, кәсіптік орта, мектепке дейінгі білім беру 

мекемелерінің ынтымақтастығын жетілдіру идеясы жатыр. 

Қазіргі инновациялық үдеріс ғылым салаларының тоғысуы мен бірігуіне 

ғана емес, сонымен қатар тың ғылыми салалардың қалыптасуы мен дамуына  

да әсер етті. Лингвистика ғылымы соңғы жылдары көптеген жаңа 

бағыттарды қамтып, ғылыми-теориялық және практикалық жағынан кең өріс 

алып, дамып келеді. 

Билингвизм (қостілділік) және полилингвизм (көптілділік) – қазіргі 

таңда ғалымдар тарапынан қызығушылық тудырып отырған өзекті 

мәселелердің бірі. Бүгінгі күні қостілділік өзара қарым-қатынас жасаудың 

негізгі факторы. Билингвизм- жеке адамның екі тілде қарым – қатынас 

жасауы және екі тілде сөйлеуі мен жазуы. Кез келген жанұяда баланың тілі 

ата- ана қай тілде сөйлейді сол тілде қарым- қатынас жасау арқылы дамиды. 

Ана тілінің дамуы жанұяға байланысты. Отбасында ана тілін үнемі естіп, өзі 

сөйлеп өскен бала мен ұлтық тілге көңіл бөлмей, отбасында басқа тілде 

сөйлесіп өскен баланың айырмашылығы көрініп тұрады. «Бесік жыры», ауыз 

әдебиеті мен балалар әдебиетінен, өз халқының бай мәдениетінен, тарихынан 

хабары бар, отбасында салт-дәстүрі сақталып, өзі соған бейім болған бала 
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ерекшеленіп тұрады. Сол сияқты қазіргі таңдағы балалар өзара тілдесуде өзге 

тілде сөйлесіп, отбасының мүшелерімен өз ана тілінде тілдесуі 

таңқалдырады. Яғни ауызекі сөйлеу тілін талдамай, қойылған сұраққа бірден 

сол тілде жауап бере алулары билингвизмнің арқау алу кзеңі деп түсінуге 

болады. Бұл қасиет көбінесе ұлты қазақ балаларына тән. 

Көптілділік ауызекі сөйлеу тілінің даму кезеңі. Бұған қоршаған ортаның 

әсері мол. Бала аулада, балабақшада, мектепте көбінесе басқа ұлт өкілі 

балаларымен тілдесуі, араласуының ықпалы. Сол сияқты қазір өзге ұлт 

өкілдерінің қазақ тілді балабақшаларға өз балаларын беру жағдайы көп 

кездеседі. Бірақ, өкінішке орай басқа ұлт өкілдері қазақ тілді мектебіне 

балаларын көп беріп, оқыта бермейді. Болған жағдайда біз оларды жан- 

жақты қолдап, бар күш-жігерімізді салып, тілді ұғынуы үшін барлық іс- 

шараларға қатыстырып, мақтауын көбейтеміз. Ал, біздің қаракөз бауырымыз 

орыс тілді мектептерде оқып жатыр, оған мәнде бермейміз, оның өз тілінде 

сөйлеп, жауап беріп, басқа ұлт өкілдерімен еш ақаусыз тілдесіп, ойын ашық 

жеткізгені туралы ойланбаймыз да,оны тіршіліктің нормасы деп түсінеміз. 

Яғни, билингвизм (қостілділік) бізге тән қасиет болып кеткен сияқты. Ең 

түйіндісі осы қазіргі кезде Қазақстанда орыс тілін, оның мәдениетін, тарихын 

білмейтін қазақты танымайды екенбіз. Билингвизм (қостілділік) әу бастан өте 

кең етек жайған. Бір қызығы көп жылдар басқа мемлекетте тұрып, сол 

жақтың тілін өз тілімен қатар ұстап, меңгерген қандас бауырларымыз басқа 

мемлекеттерден өз елімізге оралған кезде орыс тілін білмей келіп, қысқа 

мерзім ішінде орыс тілінде еркін сөйлеп, үйреніп алуы таң қалдырады. Осы 

процесс қоғамға лайық болу ма, әлде тіршілік көзі ме? Яғни, біздің халыққа 

тән билингвизм (қостілділік) және полилингвизм (көптілділік). [2]. 

Көптілді оқыту – жас ұрпақтың білім кеңестігінде еркін самғауына жол 

ашатын, әлемнің ғылым құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына 

мүмкіншілік беретін бүгінгі күнгі ең басты қажеттілік. Әр адамның рухани- 

адамгершілігін арттыру үшін, бүгінгі тез өзгеріп жатқан дүниеде өмір сүріп, 

еңбек ету үшін жан-жақты болу қажет. Мұғалім өзгермелі әлемге өзгерген 

маман бола алу керек. Осы тұрғыда мұғалімнің кәсіби құзіреттілігін арттыру 

мақсатында біліктілікті арттыру курстарында билингвизм (қостілділік) және 

полилингвизм (көптілділік) туралы ақпараттар береміз. 

Заман ағымына сай, қазіргі алдымызда тұрған үлкен міндет 

халқымыздың ұлттық дербестігін сақтай отырып, елімізді өркениетті елдер 

қатарына қосу. Қазіргі заманда балалардың бірнеше тілде сөйлеуін 

қамтамасыздандыру ең бірінші мектеп мұғалімдеріне жүктеледі. Сол жас 

өскіннің өз болмысын тануға ұмтылысына көмектесіп, тереңде жатқан талап- 

тілегін, қабілеттерін дамыту, сол арқылы оған толыққанды өмір сүру үшін 

рухани күш беру- бүгінгі мұғалімнің басты мақсаты. Бұл мақсаттың 

орындалуы үшін оқыту мазмұнының жаңартылуы, әдіс-тәсілдің озығы өмірге 

келуі, ол тәсілдер әрбір оқушының қасиеттерін, қабілеттерін дамытып, 

шығармашылығын, талантын ұштайтын болып ұйымдастырылуы қажет. 

Көптілділіктің қажеттілігі – жан-жақты сараланған конференцияның 

тағы бірі 2001 жылдың қараша айында Вена қаласында өтті. Осы 
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конференцияның нәтижесінде жалпы тілдік стратегияның негіздері 

қарастырылды. Ол тілдік стратегияның басты принциптері мен 

ұсыныстарын жинақтайтын құжат ретінде қабылданды. Оның негізгі 

мазмұны мен міндеттері мынадай: 

1. барлық азаматтардың өз мемлекеттік тілін және шет тілдерін үйрену 

және қолдану құқығы; 

2. барлық азаматтардың мектеп кезеңінде ең кемі екі шет тілін оқу 

құқығы; 

3. барлық үкіметтердің мектептен кейінгі кезде шет тілін оқуға 

ынталандыру және қолдау міндеті; 

4. барлық үкіметтердің көптілдікті насихаттайтын іс-шараларды, 

онымен айналысатын ұйымдарды, салықтық секілді түрлі жеңілдіктермен 

қолдау міндеті. 

Сондықтан біздің елдегі жоғары оқу орындарында көптілді білім беруді 

тиімді ұйымдастыру арқылы көпмәдениетті маманды тәрбиелеу мүмкіндігі 

жоғары. Орта қалыптастыру мүмкіндігі орасан. Дегенмен, көп мәдениетті 

негіздегі көп ұлтты қоғамның білім беру жүйесін құру педагогикадағы басым 

бағыттардың біріне айналып отырғанымен, бүгінгі таңда бұл мәселені 

шешудің механизмдерін қалыптастыруда бірқатар қиындықтар тудырып 

келеді. 

Көптіл білу – біздің еліміздің халықаралық ынтымақтастығын дамытуға 

мүмкіндік беретін тұлғааралық және мәдениаралық қарым-қатынастардың 

аса маңызды құралы болып табылады. 

Осыған байланысты, еліміздің шетелдермен халықаралық 

ынтымақтастық мәселесі жылдан жылға өз маңыздылығын арттыра түсуде. 

Сол байланыстарды дамыту үшін шет тілін білетін мамандар қажет 

болатыны сөзсіз. Біздің тұңғыш президентіміз Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан 

халқына Жолдауындағы білім беру жүйесінде үш тілдің – мемлекеттік тіл 

ретінде қазақ тілін, ұлтаралық қатынас тілі ретінде орыс тілін және әлемдік 

экономикаға үйлесімді кірігу тілі ретінде ағылшын тілін меңгерген, бәсекеге 

қабілетті маман даярлау міндетін атап көрсеткені белгілі. 

Осыған байланысты, қазіргі таңда жоғары оқу орындарындағы маман 

даярлау саясатының негізгі мақсаты – өмірден өз орнын таңдай алатын өзара 

қарым-қатынаста өзін еркін ұстап, кез келген ортаға тез бейімделетін, белгілі 

бір ғылым саласында білімі мен ептілігін көрсете алатын, көптілді және 

көпмәдениетті құзіреттіліктерді игерген полимәдениетті жеке тұлға 

қалыптастыру болып табылады. Тек жоғары оқу орындарында ғана емес, 

сонымен бірге мектептерде де көптілді білім беру үшін тілді терең меңгерген 

мұғалімдер дайындау жұмысы да талап етіліп келеді. Өйткені, жоғары оқу 

орнында білім алушылар құзіреттілігін мектептен бастау алады. Бір жағынан, 

мемлекеттік тілдің қызмет аясын кеңейту бізде шешімін таппай жатқан 

мәселе. Ол – ұлттық келісім мен қазақстандық патриотизмнің рөлін 

арттырудағы ең басты мәселелердің бірі. Қазіргі күнде орыс тілінің 

лингвистикалық белсенділігін сақтау және ағылшын тілін жаhандану 

экономикасындағы ғылыми ақпарат алудағы желісін кеңейту –өзекті 
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мәселенің негізгі түйіндік мәніне айналуы сөзсіз. Сондай-ақ, еліміздің басқа 

мемлекеттермен қарым-қатынасы артып отырған уақытта ағылшын тілін 

еркін меңгерген, келешекте білімін түрлі саладағы қарым-қатынас 

жағдайында пайдалана алатын адамды мектеп қабырғасынан оқытып шығару 

– біздің бүгінгі таңдағы басты мақсатымыз болып табылады. 

Сонымен, бүгінгі таңдағы білім саласына қойылатын негізгі талап – 

жас маманның кәсіби білімділігін, біліктілігі мен дағдысын жаһандық 

мазмұнмен сабақтастыруды қойып отыр. Сондықтан, жоғары оқу орнының 

білім беру міндеттерінің бірі – студентті шынайы әлем жағдайындағы өмірге 

дайындау [3]. Солай бола тұра, болашақ мамандарды даярлауда шетел 

тілдерін меңгерту маңызды болғанымен де, мемлекеттік тілді білу – басты 

мақсатымыз болып қала беретініне күмән келтірілмейді. Бұл жөнінде ел 

бірлігі доктринасында мемлекеттік тіл ұлттық және рухани бірліктің басты 

факторы, негізгі басымдығы ретінде анықталған. Оны меңгеру – еліміздің 

әрбір азаматының азаматтық парызы мен міндеті ретінде есептеліп, өзінің 

бәсекеге қабілеттілігі мен қоғамдық өмірге араласуының белсенділігін 

айқындайтын ынталандырушы механизм болуы тиіс. 

Қорыта айтқанда, көптілді білу – заман талабы. Көптілді білім беру 

арқылы өскелең жас ұрпақты цифрландыру, жаһандық құндылықтарға баулу, 

дүниежүзілік білім кеңістігі мен түрлі мәдениет өкілдерімен еркін қарым- 

қатынас жасауға және коммуникативтік білім, ептілік пен дағдыларын 

қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Елбасы «Қазір біз балаларымыз қазақ тілімен қатар орыс және ағылшын 

тілдерін де белсенді меңгеру үшін жағдай жасауға шаралар қабылдап 

жатырмыз» деп, осы мәселеге орай белсенді түрде іс жүргізу қажеттігін 

белгілеп берді. Аталған үш тілдің әрқайсысының функционалдық 

мүмкіндіктері мен өзіндік орындарын барынша ашу қажет. Ұлттық бірлік 

доктринасында мемлекеттік тіл негізгі басымдықпен, сонымен қатар рухани 

және ұлттық бірліктің басты факторы екендігі айқындалған. Тілдерді 

меңгерту – әрбір Қазақстан азаматының парызы мен міндеті, бұл олардың 

қоғамдық өмірде бәсекеге қабілеттілігі мен белсенділігін айқындайтын 

болуы тиіс. 
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ДАМЫТУШЫ ОЙЫНДАР АРҚЫЛЫ БАЛАЛАРДЫҢ 

ТАНЫМДЫҚ ІС-ӘРЕКЕТІН ЖЕТІЛДІРУ 

Туребаева Клара Жаманбаевна- п.ғ.д., профессор 

Досбембетова Айтгүл Алмасқызы 

“Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу” 1-курс магистранты 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, 
 

Елімізде білім беруді дамыту тұжырымдамасында айқындалған негізгі 

мақсат – мектепке дейінгі білім беруді жетілдіру жолымен балалардың білім 

алуына бастапқы мүмкіндіктерді қамтамасыз ету. Осыған орай, мектепалды 

даярлық балаларының бойында оқу қызметін меңгерту, белсенділігін 

қалыптастыру, дамытушы ортада баланы ынталандыру басты бағыт болып 

саналады. 

Мектепке дейінгі балалардың танымдық әрекетінің дамуы және 

ерекшелігін Н.К.Крупская, М.Монтессори, Е.Тихеева, М.М.Рубинштейн, 

А.И.Сорокина, Д.Поддьякова, Куликова, Козлова зерттеулерінде бала 

дамуындағы мәнін және маңызын саралап көрсетті[2]. 

Ғалымдар С. Л. Рубинштейн, Д. П. Годовикова, Т. А. Куликова, А. И. 

Сорокинаның еңбектерінде балалардың білуге құштарлығының, танымдық 

қызығушылығының, комуникативтік сұрақтары, түрткісінің дамуы танымдық 

белсенділігінің көрсеткіштері ретінде атаған. 

Психолог А.С.Выготский: «бала ойнау барысында өзінің кішкентай 

екеніне қарамастан оның ойлауы, іс-әрекеттері көп жағдайда ересек адам 

сияқты көрінеді» - дейді. [1] 

К. Ушинский: « Ойын - балалардың өз бетімен ерікті атқаратын іс - 

әрекеті, ойын арқылы адамның жан дүниесінің барлық қырлары, жүректілігі, 

ерік - жігері қалыптасады»,- деген ой айтады. Ойынның, әсіресе балалардың 

психологиясына тигізетін әсері көп, ойын кезінде балалардың ортамен қарым 

– қатынасы кеңейіп, таным қабілеті өсіп, мінез – құлқы қалыптасады, 

ойынның сан алуандылығы балаларды достыққа, адамгершілікке, 

тапқырлыққа, шапшаңдыққа баулиды 

Танымдық іс-әрекеттің өзге әрекет түрлерінен ең басты ерекшелігі – 

баланың үнемі «жаңа дүниеге енуімен», ол әрекеттерді баланың бірінен 

екіншісіне ауыстыруымен байланысты, бірақ ол әрекет танымдық 

белсенділіксіз іске аспайды. 

Танымдық процестерге түйсік, қабылдау ойлау, сөйлеу және қатынас, 

қиыл, ес кіреді.Балалардың танымдық құзыреттілігінің қалыптасуына ең 

алдымен тәрбиешінің дидактикалық ойындарды қызықты түрде 

жүргізуінің ықпалы зор. Ол үшін тәрбиеші оқу іс-әрекетінде қызықты, 

тартымды оқыту үшін жиі пайдаланатын әдістерді оқу барысында 

пайдалануда ескергені жөн: 

- танымдық құзыреттілікті тек қана оқыту, балаларды оқу іс-әрекетіне 

тарту, қызықты құрал деп қарамай, сонымен қатар баланың ішкі 

психологиялық жан-тебіреністері, жекелік ішкі процестерін қалыптастыруда 

маңызды ерекше әсер деп қарау керек. 
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- баланың өзінің көңілі қалаған ұйымдастырылған оқу іс-әрекетін оқуына 

жағдай жасау немесе оқу іс-әрекетін эмоционалды ұнату, ұнатпауын 

қадағалап сол арқылы ықпал ету. 

Сонымен қатар, балалардың танымдық құзыреттілігін арттыру 

жолдарын, тәрбие теориясын тәрбиеші меңгеруі тиіс. 

Мектепке дейінгі жастағы балалардың елестетуі шығармашылық 

құзыреттілігін қалыптастырудағы ерекшелігі: 

- бала өзінің орындауы қажет әрекетін елестетуге және жоспарлауға 

қабілетті болса, оның еңбек іс-әрекетінің компоненттері қалыптасады; 

- әрекет туралы түсініктің немесе нұсқау негізінде бала орындауға 

қажетті әрекетті жеткізуге қабілетті; 

- балалар еңбек іс-әрекетіне өзінің идеяларын ұсынуға және оларды 

әрекетінің жобасы түрінде негіздеуге қабілетті болады; 

- еңбек іс-әрекетінде түйсік, қабылдау ес, елестету және зейіннің дамуы 

баланың танымдық құзыреттілігінің қалыптасуына ықпал етеді[4]. 

Дамытушы ойындардың мақсаты – сәби қолының бұлшық еттерін, есте 

сақтау қабілетін, қиялын дамыту және ерте жастан бала шығармашылығын 

ұштау, оны қалыптан тыс ойлауға үйрету сияқты танымдық процестер 

арқылы танымдық іс-әрекетін дамыту. Ол үшін балалардың жас 

ерекшеліктеріне қарай дәнді-дақылдармен, сіріңкемен, ермексазбен, 

түймелермен, кубиктермен, қағазбен ойналатын ойындар мен тапсырмалар 

таңдалып ұсынылған[3]. 

Ойындар мен тапсырмалар қолмен құрастыруға, талдауға, жинақтауға, 

әсемдікті түсінуге, салыстыруға, үйлестіруге, есте сақтауға баулиды. 

Ойын шарттары қарапайымнан күрделіге, жеңілден ауырға бірте-бірте 

ауыстыру ұстанымдарын басшылықққа алады. 

Негізгі дамытқыш ойындарда келесі қағидалары бар: 

- Баланың қызметін ойын элементтерімен сәйкестендіріп және ойыннан 

оқуға өту, ойын-тапсырма арқылы ізденіс қызметі. 

- Ойынның шартын және тапсырмаларын ақырындап күрделендіру 

(бірте-бірте). 

- Баланың ішкі және сыртқы қызметімен байланысы және ойдың әрі қарай 

дамуына енуі. 

- Оқу мен тәрбие жұмысының бірізділігі. 

- Барлық баланың шығармашылығының дамуы, әр бала өз алдына жеке 

дарын иесі, оны табиғатына байланысты анықтау. 

Осы дағдыларды қалыптастыру арнайы орталықтарда, осы қасиеттерді 

дамытады, онда білім беру аймағы анықталады: «Таным», 

«Коммуникативтілік», «Шығармашылық», «Әлеумет», «Денсаулық». 

- баланың қабылдау жүйесін дамыту 

- есте сақтау қабілетін дамыту (көру, есту, сипап-сезу, т.б.). Арнайы 

және арнайы емес назар. 

- ойлау қабілетін арттыру (өз еркімен ойлау қабілеті, өз шығармашылық 

қасиетін көрсету, қиындықтарды оңай жеңу, салыстыру, жалпылап және 

талдай білу қасиеті). 
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Қиялдау қабілетін дамыту: ертегі жаза білу, жұмбақтарды шеше және  

таңғажайып бейнелерді ойлап таба білу. 

Қолдың және саусақтардың бұлшық етін және денсаулықты дамыту. 

Ойын арқылы қызығушылықпен танымдылықты ояту. 

Еңбек қорлыққа тәрбиелеу. 

Өзін-өзі бағалау және ұстамдылық қасиеттерін қалыптастыру[5]. 

Ойын арқылы баланың сөздік қоры дамып, ауызша сөйлеу машығы 

өзгереді, таным белсенділіктері қалыптасып, ақыл – ой процесі өсіп – 

жетіледі, түрлі адамгершілік қасиеттерді бойына сіңіреді. Олармен ойынның 

әр түрін ұйымдастыра отырып, бір – біріне деген қайырымдылық, 

мейірімділік, достық, жолдастық, бауырмалдық, ортаны сыйлау сезімдеріне 

тәрбиелеуге болады. «Адам өркениетті болуы үшін балалық шақты бастан 

кешуі міндетті, егер ойын мен қызыққа толы балалық шақ болмаса, ол 

мәңгілік жабайы болып қалар еді», - деп К. Чуковский бала денесінің дамуы 

мен ой – дүниесінің өркен жаюы ойынға тікелей байланысты екенін атап 

көрсеткен[3]. 

Қорыта айтқанда.балабақша тәрбиешісі балаларды оқуға үйретуді, 

баланың танымдық қажеттілігін сақтап, оны дамытуы және ғылымдардың 

негізін игеру үшін танымдық құралдармен қамтамасыз етуі тиіс. Сондықтан 

балабақша тәрбиешісі танымдық іс-әрекеттің шығуы мен табиғатын біліп, 

оны бала бойында қалыптастырудың жағдайлары мен шарттарын білгені 

жөн.Ойынның дамуы бала психикасының үдемелі өзгеруіне ықпал жасайды. 

Ойында психикалық үрдістер (таным процестері): қабылдау, зейін, ес, 

сөйлеу, қиял, ойлау қалыптасады, танымдық қызығушылығы артады – бұл 

баланың ой - өрісін кеңейту қажеттігін туғызады. Бала бойында қалыптасқан 

танымдық процестерді біртіндеп дамыту мақсатында ойын түрлерін де 

біртіндеп күрделендіріп, балаға байқатпай көздеген мақсатқа бұрып отыру 

арқылы біз өзіміздің түпкі мақсатымызға жетеміз – ол – балада ойын әрекеті 

арқылы қалыптасып келе жатқан психикалық үрдістерді біртіндеп дамытып 

отыру 
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КРЕАТИВТІ ТҰЛҒАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ 

НЕГІЗДЕРІ 

Туребаева Клара Жаманбаевна –п.ғ.д., профессор 

Жұмамұрат Г.Т. – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 

ББ, 1-курс магистранты  

Егеменді еліміздің болашағы жастардың қолында, соның ішінде 

Қазақстан әлемнің озық елдер қатарына енуіне жас жеткіншектердің қосар 

үлесі зор болмақ. Осы тұста қазіргі заманғы білім берудің алға қойып 

отырған негізгі міндеті заман талабына сай жан-жақты, бәсекеге қабілетті, 

әмбебап, көп тілді, білімді, отансүйгіш, өмірге өзгеше көзқараспен қарайтын 

ұрпақ тәрбиелеу. Сол себепті кемел болашаққа бағдарланған ұрпақ тәрбиелеу 

бұл қазіргі таңдағы барша педагогтарға қойылып отырған негізгі талап. 

Қазіргі тәрбиеші – педагог баланың жеке тұлғасын қалыптастыруда 

креативтіліктің қандай маңызы барын жақсы түсіну керек. Креативтілік 

баланың өмір жағдайларына тың көзқараспен қарап, өзіне тиімді, қажетті 

болашаққа сенім артатын шешімдер қабылдай білуіне ықпал етеді. 

Креативтілік ағылшынның «Creativity» сөзінен аударғанда 

шығармашылық деген мағынаны береді. 

Креативтілік – (латынша creatio) – жасау, адамның шығармашылық 

дарын деңгейі, шығармашылық қабілеті. 

Креативтілік –тұлғаның соны құндылықтар жасаудағы, стандартты 

емес шешімдер қабылдаудағы терең қасиеттерін көрсететін қабілеті [1]. 

Жалпы креативтілікті тұлғаның жаңа ұғымдарды жүйелеуші, әрі жаңа 

дағдыларды іске асырушы, құрамын бейнелеуші қабілет ретінде 

қарастырады. 

«Креативтілік» термині алғаш рет әлемдік психологияда XX ғасырдың 

50 жылдарында кездесе бастады. Поль Торренс креативтілікті ең алғаш 

зерттеген ғалым болып саналады. Креативтіліктің жаңа, әрі стандартты емес  

идеяларды құра алу қабілетін ашу үшін елуден астам анықтамаларды өз 

тексеруінен өткізді. Зерттей келе Поль Торренс креативтілікті үш негізгі 

көрсеткіш бойынша өлшеуді ұсынған: 

Бірінші көрсеткіш – идеялар саны, ол адамда уақыт бірлігінде 

туындайды. 

Екінші көрсеткіш – идеялардың көп бөлігі немесе қосымша болуы 

мүмкін. 

Үшінші көрсеткіш – идеяның шешімін табуда қолайсыз болуы мүмкін. 

Педагогика және психология ғылымында «Креативтілік» ұғымын 

зерттеумен Дж. Гильфорд, С. Медник, В. Смит, К. Тейлор, Е. Торренс, Х. 

Трик, М. Уоллах, Д. Халперн және тағы басқа шетел ғылымдары айналысты. 

Шетел зерттеулерінің креативтілікке берген анықтамалары мен ұғымдарын 

талдай және жалпылай отырып, Р. Холлменн былай дейді: «Креативтілік 

жаңа тәсілмен жүзеге асырылған қабылдау ағыны (Маккеллар), жаңа 

байланыстар табу қабілеті (Кюби), жаңа қарым-қатынастардың пайда болуы 

(Роджерс), жаңа шығармалардың туындауы (Меррей), жаңалықтар ашуға 

және оларды білуге қабілеті (Лассуэль), жаңа шешімдерге әкелетін ақыл-ой 
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іс-әрекеті (Жерар), жаңа ұғымға тәжірибені көшіру (Тейлор), жаңа 

констелляциялық мағыналардың елесі (Гизелин)» [2]. 

Философия мен психология ғылымында «Креативтілік» терминін 4 

бағытта зерттейді: 

1) Шығармашылық процесс ретінде; 

2) Жаңа нәрсенің нәтижесі немесе шығармашылық өнім ретінде; 

3) Интеллектуалдық немесе шығармашылық қабілет ретінде; 

4) Тұлғалық ерекшелік немесе мінез-құлық категориясы ретінде. 

Педагогика саласында креативтілік мәселесі XX ғасырдың 60-70 

жылдары қозғалды. Жаңаша ойлайтын педагогтар мен шығармашылықпен 

ізденіске толы педагогтар пайда бола бастады. Олар білім беру барысына  

түрлі технологиялар мен әдістерді қолдануды жөн көрді. Сонымен қатар 

бұндай серпіліс педагогтарды ғана емес психологтарға да ой салды. Алғашқы 

болып «Креативті ойлау» ұғымын зерттеген психологтар В.В. Давыдов, И.А. 

Зимняя, Н.В. Кузьмина, Я.А. Пономарев, А.М. Матюшкин, В.В. Рубцов, Д.И.  

Фельдштейн болды. Зерттей келе ғалымдар : «Креативтілік бұл туа біткен 

сапа емес, бірақ оны дамытуға болатын және қажет дағды» шешімге келеді. 

Зерттеушілердің пікірінше өз өзіне аса сенгіш, шектеулерді менсінбеу, 

өзгенің ойын ескермеу, агрессивтілік сияқты тұлғалық сапалар бойынша 

креативті адамдарды басқалардан айырып алуға болады. Дегенмен қазіргі 

уақытта әзірше креативтіліктің түрткілік қатынасына бірдей көзқарас жоқ. 

Ал В.А. Сластениннің зерттеуі бойынша «креативті тұлға» өзін жақсы 

жағынан жүзеге асыруға тырысады, іс-әрекеттің жаңа тәсілін орындауда 

барынша өзмүмкіндіктеріне сәйкестенуге тырысады немесе креативті 

адамның түрткісі тәуекелге бел буушылыққа, өз мүмкіндіктерінің шегін 

тексеруге байланысты. Екі көзқараста креативті адамдардың түрткілік 

аймағының даралық нұсқасын айқындайды [3]. 

Шетелдік зерттеушілермен қатар отандық ғалымдарымыз да креативті 

тұлғаны даярлауда өз тұжырымдамаларын ұсынды. Отандық ғалым Ш.Т. 

Таубаева: «Креативтік – бұл индивидтердің саналы құндылықтар жасау, 

стандартты емес шешім қабылдаудың терең қасиетін көрсететін қабілеттілік» 

деді. Сонымен бірге Б.А. Оспанова өз тұжырымын үш бөлікке бөліп көрсетті: 

1) Креативтік – бұл ерекше жағдаятты, мотив көздері мен 

тұрақтылық деңгейін таңдауды, өзінің әлеуетін енгізу мен жүзеге 

асырудың тәсілдерін түсіну және саналы түрде аңғару дәрежесіне 

байланысты кез келген әрекетке жүзеге асырудың өзіндік дара 

стилін қамтамасыз ететін ықпалдасқан көпқырлы құбылыс. 

2) Креативті ойлау – бұл шығармашылықтың қалыптасуы мен 

көрінуіне ықпал ететін ойлау мен тұлғалық ерекшеліктерінің кейбір 

жиынтығы. 

3) Креативтілік – бұл кәсіби әрекет пен тұлғаның басқа 

аумақтағы мінез-құлқында өнімді қайта түрленуді және оның даму 

ядросының құрамын қамтамасыз ететін тәжірибе-бағытталған, 

кәсіби-маңызды категория [4]. 
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Сонымен, креативті ойлауды қалай үйрену керек? Креативтілікті қалай 

дамытуға болады? 

Баланың бейсаналылық және санадан тыс процестерін танып білмей, 

тұлғаның шығармашылығы мен креативтілігін тану жолдарын анықтау 

мүмкін емес. Осы тұста адамның интуитивті фазасындағы шығармашыл 

ойлар мен іс әрекеттер басқарылмайды және олар аяқ астынан туындайды. 

Креативтілік пен аяқ астылықтың өзара байланысын Ф. Ницше ішкі 

себептермен пайда болған, сыртқы әсермен болмаған, яғни аяқ астылықты 

шығармашылықтың қозғаушы күші деп қарастырған. Бұл себепті 

креативтілік баланың зерттеубайланысымен ықпалдаспайды, кездейсоқ 

пайда болады: «Мен кездейсоқтықтықтың әсерінен шығармашылық 

бастауын, белсенді күшті аштым», - дейді Ф. Ницше. 

Қазіргі таңда мектепке дейінгі білім беру ұйымында өткізілетін 

ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде балаларды оқу мен жазудан бөлек 

креативті ойлауға да дағдыландыруымыз қажет. Ал креативті ойлау дегеніміз 

- иновациялық жаңа жаңашыл, басқаларға ұқсамайтын ерекше, әдеттен тыс, 

үйреншікті емес, тиімді шешімдерге қол жеткізу, жаңа білімді 

шабыттандыратын, ерекше таңқаларлық, қиялды сипаттауға бағытталған 

идеяларды жетілдіру. 

Адам бойындағы креативтілікті дамытудың ең тиімді әдісі сурет салу. 

Сурет салу-оң жақ ми бөлігін дамытудың ең оңай жолы.Көбінесе күнделікті 

өмір, жұмыс, үй логиканың қатысуымен шешім қабылдауды талап етеді, бұл 

сол жақ жарты шардың қатысуы. Сурет салу арқылы сіз мидың оң жарты 

шарының жұмысын белсендіресіз, онда жаңа нейрондық байланыстар 

жасалады. Яғни, біз күнделікті істерде қолданбайтын ми аймақтары жұмыс 

жасайды. Айтпақшы, көптеген көрнекті ғалымдар сурет салу арқылы өз 

креативтілігін арттырады. Сурет белгілі бір неврологиялық процестерді 

белсендіреді және адамға шабыт сыйлап, сәтті идеялар пайда болуы мүмкін 

[5]. 

Қорыта айтқанда жаңа заманның ұшқыр ойға толы, ерекше 

көзқарастағы, жаңашыл бағыттағы тұлғасын қалыптастыру қазіргі білім беру 

саласының көкейкесті мәселелерінің бірі. Осы тұста заман талабына сай 

ұрпақты креативтілікке, креативті ойлауға баулу бұл шебер педагогтың 

міндетінде. Педагог тарапынан балаға деген ынта мен жігер болуымен қатар 

баланы жан жақты дамытуда жаңа инновациялық технологиялар мен 

әдістерді қолдану бұл үлкен шеберлік пен ізденімпаздықты талап етеді. 

Сондықтан педагогтар креативті ойлауды өзінен бастап, өзгені креативті 

ойлауға дағдыландыруға ынталану керек деп ойлаймын. 
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СЫНИ ОЙЛАУ -ОЙДЫ ШЫҢДАУ 

Тогайбаева А.К., 

педагогика ғылымдарының кандидаты «Психологиялық- 

педагогикалық және арнайы білім беру» кафедрасының доценті,  

 

Қазіргі таңда жоғары оқу орнындағы болашақ түлектердің сыни ойлау 

мен шешім қабылдай білуі оның келешек еңбек жолында табысты болуы 

үшін өте маңызды шарт. Бүгінгі күні сыни ойлауды қалыптастыру 

идеяларына көбірек көңіл бөлінуде. Бұл жаңа педагогикалық жүйені құру 

қажеттігін туғызды. 

Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында білім берудің сапасын 

жақсарту, әдістемелік негізін өзгерту заман талабына сәйкес туындап 

отырған қажеттілік. Себебі, әр күн жаңа ғылыми жаңалықтарға, терең 

әлеуметтік өзгерістерге толы. Дәстүрлі оқу үрдісінде мұғалім басты роль 

атқарғанболса, қазіроқушының белсенділік көрсететін кезітуды. Сабақ 

мұғалімнің емес, оқушының іс-әрекетімен бағаланады. 

Қазіргі заманғы оқыту "проблемалық" сипатқа ие болуы тиіс, ал білім 

алушылар өз бетінше таным және нақты түсіну мүмкіндігіне ие болуы тиіс,  

бұл не үшін қажет және алынған білімді әртүрлі мәселелерді шешу үшін 

қалай қолдануға болатыны қарастырылады. 

Сондықтан, жаңартылған білім мазмұнының талаптары бойынша 

мұғалімге сын тұрғысынан ойлай білу қажеттілігі туындап отыр. 

Елбасының «Интеллектуалды ұлт-2020» жобасында бүкілхалықтың 

алдына қойған негізгі идеясы экономиканы дамыту, халықтың әлеуметтік 

жағдайын көтеру, рухы жоғары білімді тұлғаны қалыптасгыру арқылы 

қоғамды дамытуды көздейді. Зияткер тұлғаны, ұлтты қалыптастыру - 

қоғамдағы ең көкейтесті мәселелердің бірі. Зияткерлік іс-әрекеттің барлық 

түрлерін, оның субъектілерін, ғылымды, білімді, жаңашылдықты біріктіретін 

интегративті ұғым, ең алдымен,қоғамның интеллектуалдық ресурсы болып 

табылатын үздіксіз білім беру жүйесінде қалыптасады делінген [1]. 

Адам қашан терең ойлана бастайды? Бірінші мезетте оның алдында 

дайын жауабы жоқ қандайда бір мәселе (проблема) немесе әліде үйреншікті 

бола қоймаған жаңа ақпарат пайда болғанда. Екіншіден, адам бұл 

проблеманың жауабын табуға ұмтылыс жасағанда немесе жаңа нәрсені 

түсініп, оның байыбына жетуге тырысқанда. Ойланудың қандайда болмасын 

қиындық, ыңғайсыздық, күмән туғанда пайда болатындығы туралы философ 

Джон Дьюи былай деп жазған: «Ойлау тығырыққа тіреліп, таңдау жасау 

керек кезде басталады» [2]. 
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Сыни ойлаушы өзін-өзі шектей біледі, басқалардың пікірлерімен 

санасып, өз көзқарасын олармен салғастырады, қоғамда кеңінен таралып, 

көпшіліктің қабылдаған көзқарасгарды мойындамай, олардың дәлелдері мен 

тұжырымдауларын іздестіреді. Алайда бұл күмәндану жоққа шығаруды 

білдірмейді: осындай әрекеттер арқылы сыни ойлау аталмыш көзқарасты 

қабылдауға әкелуі әбден ықтимал. 

Сыни ойлау мақсатқа бағытталған, Өзін-өзі реттейтін пайымдаулар 

болып табылады, ол интерпретацияға, талдауға, бағалауға және 

тұжырымдауға, сондай-ақ осы пайымдауға негізделген дәлелді, 

концептуалды, әдіснамалық, критериалды немесе контексгуалды 

пайымдауларды түсіндіруге әкеледі. Сонымен қатар, мақалада болашақ 

мамандардың зияткерлік қабілетін дамыту үшін сыни ойлаудың принциптері 

мен тәсілдері қарастырылады. Сыни ойлаудың принциптері мен әдістерін 

қолдана отырып, жоғары деңгейге жетуге болады. 

Сабақтарда сыни ойлаудың принциптері мен әдістерін дұрыс қолдану 

көптеген білім беру міндеттерін шешеді: оқуға деген уәждемені арттырады,  

оқыту процесін, ойлауды жандандырады, кедергілерді жояды, диалогтік 

қарым-қатынастарды орнатады, тұлғалық қасиеттерді, шығармашылық 

қабілеттерін көрсетуге, ынтымақтастық пен әлеуметтік белсенділікке 

ұмтылысқа, өзін-өзі көрсетуге және зияткерлікті дамытуға көмектеседі. 

Сын тұрғысынан ойлау - Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін 

маңызды болып табылатын қазіргі ең басты педагогикалық түсінік. Бұл 

модуль оқушылардың да, мұғалімдердің де сын тұрғысынан ойлауды 

дамытуды саналы және оймен қабылдауын көздейді [3]. 

Сыни тұрғыдан ойлау - бақылаудың, тәжірибенің, ойлау мен 

талқылаудың нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға 

және синтездеуге бағытталған пәндік шешім [4]. Ол болашақта әрекет 

жасауға негіз бола алады. Сыни тұрғыдан ойлау көбінесе қарсы пікір 

айтуға,баламалы шешімдерді қабылдауға,ойлау және іс-әрекетімізге жаңа 

немесе түрлендірілген тәсілдерді енгізуге дайын болуға,ұйымдастырылған 

қоғамдық әрекеттерге және басқаларды сыни тұрғыдан ойлауға баулуды 

білдіреді. 

Сонымен, сыни ойлау мынандай жағдайларда жүзеге асады: 

кез - келген проблема не ақпаратпен өздігімен жұмыс жасағанда; 

кез келген проблема не ақпаратты өзіндік тәжірибе (өмірлік, кәсіби) 

тұрғысынан қарастырғанда; 

кез келген проблема не ақпарат туралы өзіндік (дербес) пікір 

қалыптастыру барысында; 

өз пікірі мен көзқарастарын тұжырымдап, оларды дәлелдеуде; 

кез келген проблема не ақпаратты жан-жақты тұрғыдан қарастырғанда; 

бірлесе жұмыс жасағанда (топта, жұпта, командада); 

өзгелердің пікірлерін бағалап, қабылдағанда. 

Болашақ бастауыш сынып мұғаліміне ақпаратпен жұмыс істегенде өзге 

біреудің пікірін дұрыс бағалап және өз көзқарасыңды дәлелді түрде қорғап 

шығуға көмектесетін әдістерін қарасгырып кетейік. 
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Байыпты түрде әрекет етіп және әлдебір зат жайлы пайымдауда жеке 

тәжірибеңізбен шектеле алмайсыз. «Әрдайым осылай жасалатын» деген 

сылтаудың жаппай ақпараттық сауаттылық пен бұқаралық баспа тарай 

салысымен сәні кетті. Бүгінде біздің іс-әрекеттеріміз көбінеки біздің бір 

жерден нені естіп немесе нені оқып білгенімізбен белгіленеді. 

Aca жиі түрде біз өздерінен қандай да бір кемшілікті сезінуге болатын 

пайымдаулармен кездесіп отырамыз. Біз «бұл жерде бір гәп бар» деп ойлап 

және сол проблеманы қалай шешу керектігі жайлы шешім қабылдаймыз. 

Күмәнді пайымдауларда ненің дұрыс емес екенін түсініп, өзіңіздің сыни 

пікіріңізге негіздеме келтіріп және өзіндік дәлелдеріңізді ұсынуға сыни ойлау 

дағдылары көмектеседі. 

Сыни ойлау көптеген ағылшын тілді елдердің жоғары білім беру 

жүйесіндегі негізгі оқу пәндерінің бірі болып табылады. Мәтіндерді мұқият 

оқып, әдістемелік күмән келтіруге, яғни Декартқа сәйкес, «логикалық 

тұрғыдан күмәндануға болатын» затты анықтауға, өзге біреудің, сондай-ақ 

өзінің дәйектерінде әлсіз жақтарды табуға, ұғымдармен жұмыс істеп, өз ойын 

анық және негізделген түрде білдіруге үйренеді. 

Мұндай оқытудың маңызды компонентіне дұрыс сұрақ қою білу 

шеберлігі жатады. Сұрақтарға әрекеттегі білім беру жүйесі үшін қалыпты 

болып табылатын мөлшерден анағұрлым көбірек көңіл бөліп отыру қажет. 

Ойлаудың бірінші әдісі - адам губка тәрізді айналасындағы бүкіл 

ақпаратты сіңіріп отырады. Бұл жол барынша қарапайым болып келеді және 

әркімге қажет. Фактілердің қажетті мөлшеріне ие болған жағдайда 

айналыңыздағы әлемді өзіңізге түсінікті етуге болады. 

Ойлаудың бірінші әдісіне жақын болып отырған адам кез келген 

материалды бүге-шігесіне дейін барынша дұрыс түрінде есінде сақтап қалуға 

тырысатын болады. Ол автордың ойлау жолдарын милайды, алайда оларды 

бағаламайды және сыни тұрғыдан қарастырмайды. Бұл «соқыр» жаттауға 

және бастапқы мәтіннен ауытқусыз мазмұнын айтуға әкелмеуі де мүмкін: 

мұндай әдіс те барынша саналы болып отыруы мүмкін. Бұл әдістің кемшілігі 

- шекарасын кеңейтусіз, бастапқы шеңберден аспайтын сыни тұрғыдан 

қашықтау. 

Екінші әдіс алтын іздеумен құмды електен өткізу амалына ұқсас. Бұл 

білім мен өз бетінше ойлаумен белсенді өзара іс-қимылды қажет етеді. Құм 

елеу шеберлігін толықтай меңгерген адам дәйектердің оларды жадыда сақтап  

қалу үшін емес, күшін бағалау үшін қажет екендігін түсінеді. Ол үшін бұл 

міндетті санасыз тұрғыдан саналы тұрғыға аудару қажет. Қалайша дұрыс 

сұрақ қою керек? 

Осы мәселе төңірегінде Н.Ж.Құлмұрза өз еңбегінде сыни ойлау 

стратегиясының мүмкіндіктеріне тоқтала кеткен, онда ол топтық жұмыс, 

топтарда жұмыс жүргізу, интерактивті оқыту стратегияларының тиімділігін 

атап өтті [5]. Демек білім алушылардың пікірталас пен талқылауларға 

белсене қатыса отырып, өз идеяларын ұсынуға, пікір алмасуға мүмкіндігі 

бар. Бұл білім алушылардың зияткерлік тұрғыда өзін жетілдіріп, шешім 

қабылдауына не мәселелерді шеше білуіне жол ашады. 
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Мемлекетіміздің жаңартылған білім беру бағдарламасы — заман 

талабына сай жасалған тың бағдарлама. Жаңартылған оқу бағдарламасы 

аясында сыни ойлаудың негізгі принциптері мен әдістерін орнымен дұрыс 

пайдалану бірінші орында зияткерліктің дамуына, өз білімін өмірде 

пайдалана білу дағдыларының қалыптасуына әкеледі. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БЛІМ МАЗМҰНЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Тогайбаева А.К., 

педагогика ғылымдарының кандидаты «Психологиялық- 

педагогикалық және арнайы білім беру» кафедрасының доценті,  

Рамазанова Д.Ж 

PhD., «Психологиялық-педагогикалық және арнайы 

білім беру» кафедрасының аға оқытушысы, 

 

Бүгінгі таңда білім беру мазмұнын жаңарту өте маңызды өзгерістердің 

сатысында тұр. Білім беру мазмұнын жаңарту-сапалы білім, жарқын 

болашаққа негіздеп, бірқатар жетістіктер формуласын ұсынған үлгі және 

оқу-тәрбиелік үрдісті жан-жақты жаңа әдіс-тәсілдермен ұштастыру болып 

табылады. 

Елбасы Н.Ә Назарбаев жылдар бойы білім және ғылым саласына ұдайы 

көңіл бөліп келеді. Биылғы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық 

бәсекеге қабілеттілік» атты Қазақстан халқына Жолдауында да бұл мәселе  

назардан тыс қалған жоқ. «Ең алдымен, білім беру жүйесінің рөлі өзгеруге 

тиіс. Біздің міндетіміз — білім беруді экономикалық өсудің жаңа моделінің 

орталық буынына айналдыру. Оқыту бағдарламаларын оқушылардың сыни 
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ойлау қабілетін және өз бетімен іздену дағдыларын дамытуға бағыттау 

қажет»,-деген жолдар — соның дәлелі. 

Білім мазмұнын жаңарту не үшін қажет? 

Елімізде білім беру саясаты мен тәжірибеге ықпал ететін келесі 

маңызды салаларда айтарлықтай өзгерістер орын алды: 

-экономика; 

-адамдардың өзін өзі басқаруы; 

-қарым-қатынас көлемі және жылдамдығы; 

-еңбек нарығының құрылымы; 

-шекарамыздың ашықтығы; 

-еліміздің азаматтарына ашылған мүмкіндіктер кеңістігі; 

-оқыту мен үйретудің анағұрлым нәтижелі тәсілдерінің анықталуы. Білім 

беру жүйесіне өзгеріс енгізуге қажетті факторларды айтатын болсам, ол: 

-әлем стандартына сай білім беру; 

-бәсекеге қабілетті тұлға тәрбиелеу; 

-табысты өмір сүру дағдаларын қалыптастыру; 

-әлем азаматын тәрбиелеу; 

-тәжірибелік дағдыларды дамыту; 

-функционалдық сауаттылықты арттыру; 

-мұғалімнің кәсіби шеберлігін жетілдіру. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасы мақсаты мен міндеттерін айқындады. 

Қазіргі жаһандану заманында  ХХΙ ғасырдың   азаматтарының   бойында 

қандай білік, дағды қалыптасу керек? сұрағы негізгі мәселеге айналып отыр. 

Ал оны қалыптастыратын бірден-бір жауапты адам мектеп мұғалімдері. 

Қаіргі таңда  мектеп мұғалімдерінің көтерер жүгі жеңіл емес.   Өйткені 

мектепке келген жас бүлдіршіннің бойында ең алғаш білік, дағдаларды 

қалыптастырушы осы  мұғалімдер.  Бұл кезекте жаңартылған білім 

мазмұнының  бағдарламасының ерекшеліктерін  жете  түсініп, меңгерген 

бастауыш сынып  мұғалімі   болашаққа  бағдарланған  оқушыны 

қалыптастырады деп ойлаймын. 

Жаңартылған білім бағдарламасының ең бірінші ерекшелігі пән 

мазмұнының сперальды берілуі. Спиральділік қағидаты бойынша құрылған 

білім беру бағдарламасы Джером Брунердің «Білім беру үдерісі» (1960) атты 

еңбегінде қарастырылған танымдық теорияға негізделеді. Брунердің 

жұмысына негізделген спиральді білім беру бағдарламасының негізгі 

ерекшеліктері: 

-оқушы мектепте оқыған кезде тақырыпты немесе пәнді бірнеше рет 

қайталап оқиды, мұнда тақырыптар әртүрлі деңгейде қайталанады, кейде бір 

тоқсан аясында, кейде әр тоқсан сайын; 

-әрбір қайталап оқыған сайын тақырыптың немесе пәннің күрделілігі арта 

түседі, мұнда тақырыптар әрбір келесі деңгейде алдыңғыға қарағағанда 

анағұрлым күрделі әрі тереңдетіліп оқылуы тиіс; 

-жаңа білім алдыңғы біліммен тығыз байланысты және бұған дейін алынған 

ақпарат тұрғысынан қарастырылады, мұнда деңгей жоғарылаған сайын, 

тақырыптың күрделілігі артып отыруы керек. 
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Екінші ерекшелігі, Блум таксономиясының оқу мақсаттарының 

ирархиясы. Оқу үдерісінде білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау 

сатыларында оқушылар іс-әрекет етеді. 

Үшінші ерекшелігі, ортақ тақырыптардың меңгерілуі. Бастауыш 

сыныптарда сегіз ортақ тақырып бар. Олар барлық пәндерде де беріліп 

отырады. Тақырыптар бір-бірімен тығыз байланыста, сабақтастықта өтеді. 

Төртінші ерекшелігі оқу мазмұнының ұзақ мерзімді, орта мерзімді, 

қысқа мерзімді жоспарларының құрылып, құрылған жоспарлардың жүйелі 

іске асуы. 

Бесінші ерекшелігі, оқытудың тәрбиелік әлеуетін арттыру, оқушы 

бойында адамгершілік-рухани қасиеттерді қалыптастыру керек. 

Оқушылардың бойында қалыптастыруды қажет ететін рухани құндылықтар 

мен дағдылар: 

Алтыншы ерекшелігі, білім беру деңгейлері аралығында пән бойынша 

сабақтастықты ескеруге мүмкіндік беретін толық оқу курсы бойынша 

педагогикалық мақсат қою болып табылады.Білім беру салалары мен 

пәндеріне тоқталатын болсақ, ол 6 саладан тұрады. Олар бір бірімен 

сабақтасып байланыста болады. 

Жетінші ерекшелігі, бөлімдердің мазмұны мен ұсынылған 

тақырыптардың уақыт талабына сай келуі, әлеуметтік дағдыларды 

қалыптастыруға назар аударуы. 

Мектеп оқушының сын тұрғысынан ойлау дағдысын дамыту негізгі 

мәселенің бірі. Сын тұрғысынан ойлау қабілеті дамыған баланың бойында 

пәнді терең түсіну дағдысы қалыптасады. Сын тұрғысынан ойлау 

стратегиясына байланысты оқушының бойында қалыптасатын дағдылары: 

Өз бетінше тұжырым жасау, қорытындыға келу; 

Ұқсас құбылыстар арасынан тиімдісін таңдай білу; 

Проблеманы шеше білу; 

Пікірталасты жүргізе білуге қабілетті. 

Сын тұрғысынан ойлау қабілеті дамыған бала өмірден өз орнын таба біледі. 

Сегізінші ерекшелігі оқытудағы жүйелі-әрекеттік ұсыным (оқушының 

білім алу үдерісіне белсенді қатысуы). Белсенді оқу — оқушының мұғалімді 

енжар тыңдап қана қоймай, белсенді жұмысқа тартылуын көздейтін оқыту 

және оқу әдістерінің бірі болып табылады. Бұл тәсілдер оқу үдерісі 

жаттығудың алдында емес, оны орындау барысында жүзеге асырылатын 

құбылыс екендігін түсіндіреді. Сыныпта қолданылатын бұндай тәсілдерге 

топтық жұмыс (Brodie, 2000), ойын «баламалары» (Bergen, 2002) және пән 

бойынша белгілі тақырыптағы ойындар кіреді (Peters, 1998). Бастауыш 

сыныптарда ойын шынайы өмірдің белгілі бір аспектілерін модельдеу және 

зерттеу үшін ұсынылған мүмкіндік болып табылады. Домино және карта 

сияқты дәстүрлі ойындар математика сабақтарындағы кездейсоқтық пен 

ықтималдық мәселесін қарастыруда оңтайлы болмақ. Шарада, тақтада 

сөздерді біріктіру немесе сөздерді жіктеу сияқты ойындар – тіл үйренуді 

қамтамасыз етудің және оны көрсетудің бірден-бір қызықты әрі тартымды 

тәсілдерінің бірі. Көптеген стратегиялық ойындарды (мысалы, «Алға» («Go») 
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деп аталатын ежелгі қытай ойыны) тұрғындар мен қоғамның өсуін модельдеу 

үшін пайдалануға болады. Жаңартылған білім мазмұны мен дәтүрлі білімді 

салыстыратын болсақ, ерекшеліктерді терең байқауға болады. 

Қорыта айтқанда, аталмыш бағдарламаның мәні, баланың 

функционалды сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы өзінің мектеп 

қабырғасында алған білімін өмірінде қажетке асыра білуі керек. Сол үшін де 

бұл бағдарламаның негізі «Өмірмен байланыс» ұғымына құрылған. 

Ұстаздарға үлкен жауапкершілік міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ 

ғасырда өмірдің барлық салаларында табысты болу үшін, қажетті 

дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер тынымсыз еңбектену керек. 

Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек өз пәнін, өз мамандығын шексіз 

сүйетін, бала үшін ұстаз ғұмырын құдіретті деп санайтын білімді мұғалімдер 

ғана жұмыс істей алады. Ата-бабамыз «Оқу – инемен құдық қазғандай» 

демекші, жан-жақты,шығармашыл, ізденімпаз ұстаз ғана табысты болып, 

нәтижеге жетеді.«Білімді болу деген сөздің мағынасы – белгісіз нәрсені 

ашуға қабілетті болу», — деген Әл-Фарабидің сөзіне жүгінетін болсақ, ел 

ертеңі білімді ұрпақпен ғана өлшенбек. 
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қазақ тілінде оқытатын мектептердегі бастауыш сынып пәндері бойынша 

педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курсының білім беру 

бағдарламасы МАН /Екінші Басылым/ 2015ж. 

2.  Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде 

қазақ тілінде оқытатын мектептердегі бастауыш сынып пәндері бойынша 

педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курсының білім беру 

бағдарламасы Мұғалімдердің Біліктілігін Арттыру Бағдарламасы 
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4. Қазақстан Республикасы Білім Және Ғылым Министрлігі Ы. 

Алтынсарин Атындағы Ұлттық Білім Беру Академиясы «Назарбаев 

Зияткерлік Мектептері» Дербес Білім Беру Ұйымы Жалпы білім беретін 

мектеп мұғалімдеріне арналған критериалды бағалау басшылығы 

Астана 2016 

5.  Елбасы Н.Ә Назарбаевтың «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық 

бәсекеге қабілеттілік» атты Қазақстан халқына Жолдауы, 31 қаңтар 

2017ж. 

6.  Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 

2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. 
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БОЛАШАҚ АРНАЙЫ БІЛІМ БЕРУ ПЕДАГОГТАРЫН ДАЯРЛАУДА 

ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ ОНЫҢ 

ТӘРБИЕЛЕУШІЛІК МҮМКІНДІКТЕРІ 

 

Турушев Ертай Атласұлы 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік Мемлекеттік университетінің 

Арнайы педагогика мамандығының 

2 курс магистранты 

 

Қоғамдық өзгерістердің қарқындылығы жаңа сипаттағы болашақ 

педагогтердің қажеттілігін туғызып отыр. Елімізде қолға алынған білім 

беру жүйесін реформалау ісі осы саналы жан-жақты өзгертуге бағытталған 

кешенді шығармаларымен тығыз байланысты. Осы жағдайларға байланысты 

жоғары оқу орнының ең бір маңызды міндеті кәсіби   жағынан   білімдар 

да, технологиялық құзіретті болашақ педагогтерді даярлау болып отыр. 

Қазіргі кезеңде білім берудің теориялық және   технологиялық 

негізін жасаудың өнімді жолдары жасалынды. Бұл мәселені шешудің бір 

жағы мұғалімнің құзіреттілігіне байланысты. Сластенин В.А тұлғаның 

кәсіби педагогикалық бағыттылығын мұғалімнің құзіреттілігінің белгісі 

деп санаған. Оның ойынша құзіреттілікке мыналар жатады: 

- Тұлғаның танымдық кәсіби – педагогикалық бағытын анықтайтын 

қасиеттері 

- Оның психологиялық дайындығын талап ету 

- Арнайы дайындығы көлемі мен құрамы 

- Мамандығы бойынша әдістемелік деңгейінің мазмұны 

Ал А.К.Маркова болашақ мұғалімнің технологиялық құзіреттілігіне 

мыналарды жатқызады: 

- Кәсіби-педагогикалық білім 

- Кәсіби-педагогикалық шеберлік 

- Кәсіби-негізгі қасиеттер, танымдық, мотивациялық аймағы 

- Кәсіби-педагогикалық позициялары 

Сондықтан да біз технологиялық құзіреттілікті жан-жақты және өзара 

бір-бірімен байланысты үш компоненттен құралғандығын айтуымыз 

керек.Олар: 

- Кәсіби білім 

- Кәсіби шеберлік 

- Педагогикалық әрекеттегі кәсіби ерекше қасиеттер 

Осы аталған үш компонент маман тұлғасын дамытуда бір тұтас жүйе 

ретінде қолданылады. Кәсіби міндетін атқару үшін мұғалімге педагогикалық 

ғылым негізінде әдіснамалық, теориялық білім талап  етіледі. 

Маркова А.К « технологиялық құзіреттілік іс-әрекет кезіндегі 

барлық субьективті қасиеттер» деп тұжырымдайды. Оның пікірінше 

технологиялық құзіретті мұғалім педагогикалық   әрекетін   жоғары 

деңгейде іске асыратын,оқу мен тәрбиелеуде жоғары нәтиже көрсететін 

адам. Болашақ педагогтердің технологиялық құзіреттілігі деп 
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фундаменталды пәндер бойынша психологиялық,педагогикалық білімі, 

практикалық кәсіби шеберлігі, кәсіби біліктілігін, кәсіби қасиеттерін 

дамытуға қолдана алатындай деңгейді атамыз. 

Жалпы жоғары оқу орындарында қолданылып, айтарлықтай нәтиже 

беріп жүрген білім беру технологиялары: кредиттік оқыту технологиясы, 

дәстүрлі оқыту, дамыта отырып оқыту, оза отырып оқыту, тірек және 

тірек конспектілері арқылы оқыту, саралап оқыту, шоғырландырып 

қарқындап оқыту жүйесі, деңгейлік тапсырмалар арқылы дамыта оқыту, 

жобалап оқыту технологиясы және т.б технологиялар жатады. 

М.С.Левит: «Кәсіби жұмыс технологиясын меңгермеген педагог 

оқытудың стратегиясы мен тактикасы жайлы білімді қайдан алу керек 

екендігін білмейді. Тек жоғары дәрежедегі шығармашылықпен ғана 

берілетін еркіндік сезімін  түсіне алмайды »,-деген екен. 

Студенттер орындайтын міндеттердің жүйелілігі мен көптиптілігіне 

тиісті әрекеттердің кешенділігі мен оларды орындау барысында жетілуі 

кәсіби іскерліктерге байланысты. Ондай шешім жасаудың өзі болашақ 

педагогтердің технологиялық құзіреттілігі жетілдіруі нәтижелілігінің 

индикаторы ретінде қызмет етеді. 

Болашақ педагог пен психологтердің кәсіпті меңгеру 

бағыттылығының ерекшелігін көптеген ғалымдар зерттеді. Бұлар 

бағыттылықтың кейбір компонентерін қарастырып,олардың өзара 

байланысын айқындауға ұмтылды, кәсіби білім беру   барысындағы 

сандық және сапалық өзгерістерді анықтады. Т.Т.Щелина, Е.В.Калинкин, 

С.И.Архангельский, В.В.Давыдова, В.П.Зинченко, В.Л.Данилова, 

В.П.Беспалько бағыттылықты педагог кәсібіне бағдарлау көрінісі ретінде 

зерттеді. Бұл күрделі тұлғалық түзілім белсенді оқу педагогикалық іс- 

әрекетте жүзеге асады. Педагог кәсібіне қазіргі қоғам қойып отырған 

талаптардың мәнін ұғынудың кәсіпті шынайы түрткі арқылы таңдап 

алумен байланысын көрсетеді. 

Зерттеушілер педагог кәсібіне бағдарлаудың векторлық моделін үш 

компонентке бөлген: 

- Кәсіпке дайындау мақсатынан көрінетін қоғамдық талаптар. Оның 

бірі алдағы іс-әрекет өнімі туралы идеалды түсінік болса, екіншісі тұлға 

белгілеген жетістіктер деңгейін көрсетеді. 

- Педагогикалық кәсіпті таңдаудың мотивтенуі. Мұның құрылымына 

алғашқы таңдау түрткісі мен осының негізінде жетілген таңдау 

түрткілерінің мақұлдануы кіреді. 

- Оқу педагогикалық іс-әрекеттегі белсенділік. Мұның   маңызы 

кәсіпке дайындықтың векторы болжамдық күйден кәсіпті меңгерудің 

практикалық жағына көшуден көрінеді. 

Технологиялық құзіреттілік өлшемдерінің екінші тобына болашақ 

педагогтердің іскерліктері енеді. Іскерліктер оның қимылының 

мазмұн,құрылым және ықпалдылық көрсеткіштерінің   негізінде 

бағаланады. Құрылымы кәсіпті меңгерудегі жедел тактикалық және 

стратегиялық іскерліктерден тұрады. Бұлар технологиялық құзіреттіліктің 
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субьектілік, обьектілік және пәндік компоненттерінің жетілуі мен дамуын 

сипаттайды. Болашақ педагогтердің технологиялық құзіреттілікті меңгеру 

мен қолдануға іскерлігінің ықпалдылығы студенттің оқу-танымдық 

имитациялық –моделдеуші және кәсіби-практикалық ахуалдардағы 

әрекеттерінің нәтижелілігін өзіндік бағалау мен эксперттік бойынша 

анықталады. 

Арнайы білім беру педагогтерін даярлауда педагогикалық 

технологиялармен қатар цифрлық технологияларды қолдануда маңызды. 

Себебі әлем сағат сайын дамыған заманда бізде заман талабына ілесуді 

талап етеді. Мемлекет басшысы жоғары білікті кадрларды даярлаудың 

маңыздылығын атап айта келіп, білім беру саясатын қайта қарау 

қажеттілігін де атап өтті. Сонымен қатар Қазақстан Президенті ғылыми- 

зерттеу институттарының жоғары оқу орындарының базасында және 

инновациялық кластерлер шеңберінде құзырлылық орталықтарын дамыту 

мәселелеріне назар аударды. Осы заман мұғалімі ақпараттық- 

коммуникациялық технологиялар саласындағы білімді ғана біліп қоймай,  

қазіргі уақытта мектепте өзінің кәсіби қызметінде цифрлық 

технологияларды кеңінен пайдаланатын кәсіби маман болуы тиіс. 

Сонымен қатар оқытудың цифрлық технологияларының қарқынды дамуы 

болашақ мұғалімдерден нақты бағдарламалық құралдарды ғана емес, 

олардың мәні мен мүмкіндіктерін, цифрлық технологияларды оқытудың 

болашағы мен оларды пайдаланудың психологиялық және дидакикалық 

негіздемесін оқып білуін талап етеді. Бұл педагогикалық жоғары оқу 

орны студенттерінің кәсіби даярлығын цифрлық технология саласындағы 

заманауи талаптармен сәйкестігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Нұрсұлтан Әбішұлы айтқандай әлемдегі төртінші өнеркәсіптік 

революция эконикадағы кең тараған цифрландыру, автоматтандыру, 

роботтандыру, робототехника және мехатроника , жасанды интеллект 3D 

обьектілі модельдеу технологиясы «үлкен деректермен алмасу » сияқты 

үдерістерге деген қажеттілікті тудырды. Сондықтан студенттерге білім 

беру үдерісінде алдыңғы қатарлы цифрлық технологияларды енгізу 

мәселесі төртінші өнеркәсіп революциясының осы элементтері негізінде 

шешілуі тиіс. 

Н. Назарбаевтың «Инновациялар мен оқу-білімді жетілдіру арқылы 

білім экономикасына» – атты тақырыпта оқыған лекциясында: 

«Мұғалімдердің жаңа ұрпағы білім деңгейі жөнінен әлдеқайда жоғары болуы 

керек. Ол үшін формацияның педагогы қажет,» – деген. 

Қазіргі мұғалім: 

1. Педагогикалық үдерісте жүйелі жұмыс істей алатын; 

2. Педагогикалық өзгерістерге тез төселгіш; 

3. Жаңаша ойлау жүйесін меңгере алатын; 

4. Оқушымен ортақ тіл табыса алатын; 

5. Білімді, шебер, іскер болуы тиіс. 

Білім беру үрдісінде жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың 

тиімділігі: 
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 Оқушының өз бетімен жұмыс істеуі; 

 Жаңа ақпаратты іздеуде уақытын үнемдеуі; 

 Білім-білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексеру; 

 Қашықтықтан білім алу мүмкіндігінің туындауы; 

 Қажетті ақпаратты жедел түрде алу мүмкіндігі; 

 Оқушының ой-өрісін, дүниетанымын кеңейтуге де ықпалы зор. 

Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде 

мұғалімдердің инновациялық іс-әрекеттің ғылыми-педагогикалық негіздерін 

меңгеруі – маңызды мәселелердің бірі. Ал ғылым мен техниканың жедел 

дамыған, мәліметтер ағыны күшейген XXI ғасырда жан-жақты дамыған 

шығармашыл жеке тұлғаны қалыптастыру мектептің басты міндеті болып 

саналады.Цифрлық трансформациялау идеясын әлемдік тренд деуге 

болады. ХХІ ғасыр – ақпараттандыру ғасыры екені белгілі. 

Ақпараттандыру технологиясы дамыған заманда мемлекетіміздің болашағы-

жас ұрпаққа заман талабына сай білім беріп, жан-жақты дамуына ықпал 

ету мұғалімнен шығармашылық ізденісті,үлкен сұранысты талап етеді. 

Қазіргі таңда білім және ғылым жүйесінің алдында жаңа мақсаттар мен 

міндеттер тұр. Оларды шешу үшін бірқатар стратегиялық және 

бағдарламалық құжаттарға негізделген, білім мен ғылымды дамытудың 

2020-2025 жылдарға арналған   жаңа   мемлекеттік бағдарламасы әзірленді. 

Бағдарламаға сәйкес білім саласында цифрлық технологияларды қолдану 

басты назарда екені көрсетілген. 

Биылғы әлемде болып жатқан індет цифрлық   технологиялар 

адамзат дамуының ажырамас бөлшегі екеніне көзімізді жеткізді. Осы 

ақпараттық технологияларды қолдану арқылы оқушылар мен студенттер, 

магистранттар білім алудан шет қалмай, әр түрлі ақпараттық ,цифрлық 

технологиялар арқылы білімдерін шыңдап,өздерін дамытуда. Мынау 

дамыған заманда еліміз заман көшінен қалмас үшін, ең алдымен жас 

ұрпақты заман талабына сай оқытып,заман талабына сай тәрбиелеуіміз 

қажет. Ал қазіргі заманның басты талабы цифрлық технологиялар мен 

ақпараттық технологияларды меңгеру болып табылады. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. А.М.Баймуханова, М.А.Құсайнова «Жалпы педагогика» 2011 

2. Ф.Б.Бөрібекова, Н.Ж.Жанатбекова « Қазіргі заманғы педагогикалық 

технологиялар» 2014 

3. А.Б. Кабошев « Білім беру үрдісінде жаңа ақпараттық 

технологияларды қолданудың тиімділігі» 2018 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ СӨЙЛЕУ 

ҚАБІЛЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДА РИТМИКАЛЫҚ 

ГИМНАСТИКАНЫҢ РОЛІ 

 

Есенғұлова М.Н. 

педагогика ғылымдарының кандидаты «Психологиялық- 

педагогикалық және арнайы білім беру» кафедрасының доценті 

Шотыбаева А., Мамбеталиева Г.З. 

 7М01901-Арнайы педагогика ББ 1,2-курс магистранты    
 

Мектепке дейінгі жастағы балалардың сөйлеу қабілетін қалыптастыруда 

қимыл-қозғалыс ойындарының алатын орны ерекше. Әр түрлі дене 

шынықтыру жаттығулары тек қана бала денсаулығы мен физикалық 

дайындық деңгейін көтеріп қана қоймай, сонымен қатар бала тұлғасының 

эстетикалық, жағымды, ақыл-ой қасиеттері мен сөйлеу тілінің қалыптасуына 

септігін тигізеді. Ритмикалық гимнастика балалардың сөйлеу қабілетін, 

шығармашылық қиялын, ойлауын ынталандырады, есте сақтауын 

жақстартып, тез шешім жасап, ұйғарымға келуін қамтамасыз етеді, және 

басқа да бағалы психикалық және интеллектуалдық қасиеттері мен бірге ерік 

жігерін қатайтып, ұжымдық сезімін қалыптастырады. 

Әртүрлі оқыту құралдарының ішінде және дене тәрбиесі түрлерінің 

ішінде ритмикалық гимнастика басты орын алады. Сондықтан да ол мектепке 

дейінгі жастағы баланың сөйлеу тілін қалыптастыруда өзінің әуенділігімен, 

қимыл-қозғалыстың әртүрлілігімен тиімді және жан-жақты дамыту құралы 

болып табылады. 

Ритмикалық гимнастика өз тұрғысында орны ерекше. Бүкіл әлемде 

кеңінен таралуыда бекер емес. Мұнда темпте, қозғалыс үйлесімділігі де, 

барлық бұлшықет және буын жұмысының үйлесімділігі жүзеге асады. Ал 

қазіргі ритмикалық әуен, би қозғалысы қалыпты эмоция тудыра отырып 

баланың айналасындағы өзге балаламен тез тіл табысып сөйлеу қабілетінің 

қарқынды дамуына, кемшіліктердің түзелуіне себепші болатын 

факторлардың бірі болып табылады. 

Бидің антикалық әлемінде, музыкамен орындалатын дене жаттығулары 

әдемі мүсін, жүріс тұрыстың әдемілігін, қозғалыстың үйлесімділігі үшін 

пайдаланған деп жазады Т.С. Лисицкидің еңбектерінен көруге болады [1, с. 

150] 

Ритмикалық гимнастика көптеген түрлі жаттығулар мен қозғалыстарды 

қамтиды. Әр жаттығу әуен үйлесімділігімен орындалады, бұл қалыпты 

эмоционалдық көңіл күй тудырады, балада өз-өзіне деген сенімділік 

ұялатады. Сенімділік балаланың сөйлеу қабілетін түзетуде қолданылатын 

логарифмдік техниканы қолдануда маңызды орын алады. Балалар 

ритмикалық гимнастикамен шұғылдана отырып әртүрлі қозғалыстарды 
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игереді – дейди Матов В.В. [2, с.62]. 

Сонымен қатар Шукшина З., Руднева С., Фиш Э. Өздерінің еңбектерінде 

ритмикалық гимнастика күш қайраттың, ерік-жігердің, ағзаның жалпы 

дамуын қамтамасыз етеді, қозғалыс үйлесімділігін жақсартады, әуендік 

сезімді дамытады, физикалық еңбекқорлықты жоғарылатады. 

Денешынықтыру жаттығуларымен мақсатты түрде шұғылдану және 

ритмикалық гимнастиканы қолдану бұлшықеттердің, буындардың жұмысын 

жақсартып, жүрек қалпының және тыныс алу жүйесін жақсартады [3, с.117]. 

Ритмикалық гимнастика ағзаның жалпы дамуы ғана емес, сонымен қатар 

жүрек қызметіне, бас миы қызметіне жағымды әсер етеді, асқорытуды және  

бұлшықеттер мен жүрек қан айналымын жақсартады, осының бәрі тірек- 

қимыл аппараты дамуына әсер етеді. Балаларға арналған ритмикалық 

гимнастика ойындық сипатта болуы керек. Балалармен жұмыс жайында Ж. 

Далькроз: «Біз ағзаның толыққанды дамуына жағымды әсер ететін құралды 

қуаныш сезімі екенін білмейміз» [4, с.27]. Мектеп жасына дейінгі 

балалардың сөйлеу қабілетін қалыптастыруда сабақтарының эмоционалды 

өтуі балалардың бала қабылдауына тиімді музыкамен айналысуы 

нәтижесінде жүзеге асады. Ол өлеңдердің балаларға арналған болуы 

тиімдірек. 

Ритмикалық гимнастика тек қана физикалық тұрғыдан әсер етпейді, 

сонымен қатар баланың психикалық таным процесінің жағымды дамуына да 

әсер етеді. Егер де ритмикалық гимнастика сабағы ойын түрінде жүргізілсе,  

балалар қозғалыс тапсырмаларын оңай қабылдайды және есте сақтайды. 

Олар жаттығуларды есту және көру анализаторлары арқылы қабылдап, 

қозғалыстарды мұғалімнің қимылын қайталау жолымен жүзеге асырады. 

Сол себепті қимыл-қозғалыс, балалардың сөйлеу қабілетін мен есте 

сақтаудың көру және есту типтерінде жақсартады. Мектепке дейінгі 

балаларға арналған ритмикалық гимнастика жалпы және жеке міндеттерді 

шешеді: 

 Дұрыс жүріс тұрысты тәрбиелеу; 

 Қосалқы кемшіліктердің алдын алу; 

 Негізгі физикалық қасиеттерді дамыту; 

 Әуендік сезімді жетілдіру; 

 Ептілікті дамыту. 

Сонымен қатар ритмикалық гимнастика, сюжетті-рөлдік ойындар және 

логоритмика элементтерін қолдану мектеп жасына дейінгі балалардың 

сөйлеу қабілетін қалыптастырудың тиімді құралы болып табылады. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Лисицкая Т.С. Ритмическая гимнастика: Методика и физиологическое 

воздействие. -М.: ФиС, 2011. - 158 с. 

2. Матов В. В. Ритмическая гимнастика. - М.: Знание, 2011. - 62 с. 

3. Кряж В. Н. и др. Гимнастика. Ритм. Пластика. - Минск, 2017. - 117 с. 

4. Жан-Далькроз Э. Ритм. Его воспитательное значение для жизни и для 

искусства. 6 лекций.- СПб.: Театр и искусство, 2013.-е. 25-34. 
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫ ҚАЗАҚ ТІЛІНЕ 

ҮЙРЕТУДЕГІ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

Умарова Ғалия Бисембаевна, 

№33 «Нұрсәт» балабақшасының қазақ тілі мұғалімі 

Ельдесова Жанаргуль Абильмажитовна, 

№33 «Нұрсәт» балабақшасының тәрбиешісі 

 

Қазіргі кезеңдегі қоғам дамуында мемлекеттік тілге үйрету- мектепке 

дейінгі білім берудегі өзекті мәселеге айналып отыр. «Басқа тілдің бәрін 

біл, өз тіліңді құрметте»- деп Қадыр Мырзалиев ағамыз бекер айтпаған. 

Тілді үйрену- оңай емес, бір тілді білгеннен гөрі бірнеше тілді білген 

адамның       рухани       байлығы   мол   болмақ. «Нұрсәт» МдБО-ның 

педагогикалық ұжымы бұл мәселені шешуде тарихи-мәдени құндылықтарды 

білім беру іс- әрекетін жүйелі ұйымдастырып, баланы жеке тұлға ретінде 

дамытуға бағытталған жұмыстар жүргізуде. 

Бұл тұрғыда негізгі әрекеттер: 

-заттық-дамыту, дидактикалық тілдік орта; 

-жаңа технологиялар мен әдіс- тәсілдерді қолдану; 

-ата-аналармен қарым-қатынас. 

Мектепке дейінгі мекемедегі қазақ тіліне үйретудің негізгі міндеттері: 

өзіне айтылған сөзді түсінуге үйрету, қарапайым сөйлемдерді қолдану 

арқылы айналасымен қарым-қатынас жасай білу, өз ойы мен әсерін жеткізе 

білу, сөздік қорын дамыту,қазақ тіліне тән дыбыстардың айтыла білуін 

қалыптастыру. 

Біздің орталықта қазақ тіліне үйрету 3 жастан бастап, қазақ тілі мұғалімі 

мен тәрбиешінің тығыз қарым-қатынасында жүргізіледі. Тіл үйрету және 

бекіту жұмыстарын 

Әр түрлі іс-әрекетте жүргізіледі: 

-күн тәртібі кезеңдері (ертеңгілік жаттығу, гигиеналық дағдыларды , мәдени 

дағдыларын, қарым-қатынас мәдениеті,еңбекке баулу т\б.). 

-Ұймдастырылған оқу-тәрбие іс-әрекеті (ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті, 

ертеңгіліктер, балалардың өзіндік іс-әрекеттері); 

-ойын іс-әрекеті (дидактикалық ойындар, қимылды ойындар, мазмұнды – 

рольді ойындар). 

Қазақ тілі бойынша ұйымдастырылған оқу іс –әрекетіндегі мысалы: 

«Отбасы», «Көкністер», «Жемістер» , «Үй жануарлары» атты тақырыптар 

өзара тығыз байланыстырылып , уақытында ағылшын тілі сабағында, ойын іс-

әрекетінде , мазмұнды-рольді ойындар «үйде», «Дүкенде», «Ауруханада» 

атты ойындармен бекітіледі. Алынған білім ойын-сауықтарда («Әжеде 

қонақта», «Айша қонаққа барады») мерекелерде (Жаңа жыл, Наурыз, 

Тәуелсіздік күні) жүзеге асырылады. Наурыз айында ата-аналармен бірігіп 

«Өнерлі жанұя», «Қазақтың салт-дәстүрі-сарқылмайтын қазына» атты 
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мерекелердің өтуі дәстүрге айналды. Біздің орталықта қазақ тілі, ағылшын 

тілі апталықтары өтіліп педагогикалық ұжымы , балалар , ата-аналар 

қатыстырылып , өтілетін    жақсы үрдіске    айналды. «Ең әдемі қоржын», 

«Рождественский сапожок», «Ең әдемі көрпе» атты сайыстар өткізілді. Ата- 

аналар балалармен бірігіп «Біз үйде қазақ тілін қалай үйренеміз» атты 

коллаждар жасады. 

Мектепке дейінгі жастағы балаларға қазақ поэзиясы мен әдебиетіне 

қызықтыруда әрдайым өлең, тақпақ, жаңылтпаштар, санамақтар үйретеміз, 

сонымен қатар олардың жас ерекшеліктеріне мән беріп, көру, есту, саусақ 

моторикасына арналған құралдар пайдаланып, есте сақтау қабілеттерін 

дамытуға күш саламыз. Халық ауыз әдебиетіне сүйіспеншіліктерін 

арттыруда Қазақстанның ақындарының   шығармалары   мен таныстыру 

үшін «Поэзия кеші» өткізіліп, балалар қазақ- орыс тілдерінде тақпақтар 

айтты. Ата-аналар авторлар туралы материалдар дайындап, интерактивтік 

тақта, слайдтарды пайдаланып көрсетті. 

Қазақ халық ертегілерінің көріністерін қойып балалар ертегі 

кейіпкерлерінің әзілдерін түсініп, ұлттық ерекшеліктерін сезінеді. Осы 

бағыттағы жүйелі жұмыс балалардың есту қабілетін, сөздік-логикалық 

ойлау қабілетін, сезім екпінін дамытады. 
 

 

Өз республикасын толық танып білу үшін, сабақтарда біз балаларды 

бейнелеу, сонымен қатар қазақтың ұлттық әуендерін , қазақ ақындарының 

лирикасын қолданамыз. Балаларды сергіту үшін міндетті түрде сергіту 

сәттерін, бұрын үйретілген санамақтарды , қазақ тіліндегі тақпақтарды 

қайталаймыз. Осылайша, өнермен танысу- сөздік қорының сарқылмас 

еңбектің жалғасы болып табылады. 

Балалардың Отанға деген сүйіспеншілігін тәрбиелеу үшін , әр бала 

рухани қатынастың сезінуін, патриоттықты дамыту қажет. Ал ол үшін   , 

бала ата-бабамыздың тұрмыс –тіршілігін , ескерткіштерін, әдебиетін, тіл 

ерекшелігін білуі керек. 5-6 жастағы мектепалды топтары 5-6 жастағы 

мына тақырыптардағы «менің сүйікті қалам – Ақтөбе», «Біз –үлкен елдің 

балаларымыз» атты сурет көрмесінің әрдайым қатысушылары болып келді. 

«Нұрсәт» МдБО-ның педагогикалық ұжымы балаларды оқытудағы 

қойылған міндеттердің табысты жүзеге асырылуын , оқу- тәрбие ісіне қазақ 

тілін кіргізуде қажетті жұмыстарды қазақ тіліне үйретуде тиімді 
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материалдар мен жаңа технологиялар, әдіс-тәсілдерді жүйелі түрде қолдану 

керек деп есептейді. Осы мақсатта мен өз жұмысымда көпдеңгейлі Занков 

технологиясын тиімді түрде пайдаланамын. 4-5 сөзден құралған 

сөйлемдерді құру үшін Лысенкованың әдіс-тәсілдерін кеңінен қолданамын. 

Лексикалық тақырыптарда модельдер мен белгілерді пайдаланып, 6-7 

сөйлемді құрайтын қысқаша әңгіме құрау жұмысын қызықты өткізіледі. 

Қазақ тіліне тән дыбыстар бойынша жұмыста балалармен ойын арқылы 

жүргізілетін ойын тапсырма , жаттығулар модельдер жақсы нәтиже береді. 

Өз жұмысымда мнемотехника әдісін тиімді пайдаланып жүрмін. 

Мнемотехника дегеніміз не? Ол балалардың қоршаған орта туралы алған 

білімдерін      тиімді есте сақтауы, хабарламаны сақтап және жаңғыртуы , 

тіл дамуын қамтамасыз ететін әдіс-тәсілдер жүйесі. 

Мақсаттары мен міндеттері: 

1. Балаларды ойын түрінде тірек кестелер және модельдер арқылы қазақ 

тіліне тән дыбыстарды дұрыс анық айтқызу,грамматика құрылысын сақтай 

отырып дұрыс сөйлем құру және де лексикалық тақырыптар бойынша 

балалардың сөз қорына және тәжірибелеріне сүйене отырып байланыстырып 

әңгіме құрастыру. 

2. Балалардың шығармашылық елестеуін, есте сақтау қабілеттерін, көру 

зейінін, конструктивті және кескінді бейне арқылы ойлау қабілеттерін 

дамыту. Тапқырлыққа тәрбиелеу. 

Күтілетін нәтижесі: 

Белгілерді кескінді     бейнелерге түрлендіре отырып, 

мнемокестелермен, модельдермен және тірек үлгілермен жұмыс істеуге 

және әдістер мен тәсілдерді игеруге дағдыландыру, оқыту уақытын 

қысқарту. 

ТРИЗ- ойындарын қолдану балалардың логикалық және шығармашылық 

қабілеттерін дамытуда дұрыс бағыт береді. 

 
 

Тілді меңгеруде пәнаралық байланыс үлкен роль атқарады, сабақта 

өткізілген тақырыптар дене шынықтыру, ән-күй, айналамен таныстыру, 

ағылшын тілі , тіл дамыту, математика сабақтарында бекітіледі. Осындай 

біртұтастық жұмыс , балалардың сөздік қорын, түсінігін ,сөйлемнің 

грамматикалық құрылымын , тілге тән дыбыстардың дұрыс айтылуын 

үйретеді. Балалармен жұмыста ТОҚ қолданылады: балалардың өз отбасы, 
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Отаны, жыл мезгілдері, балабақша туралы айтқан әңгімелері үн таспаға 

жазылады. Үн таспадан тек балалар ғана емес, ата-аналар да дәстүрден тыс 

ата-аналар жиналысында олардың дауыстарынан тіл үйренудегі 

жетістікігін анықтайды. Бұл әдіс- тәсілдер ата-ана мен балабақша 

арасындағы оқу-тәрбие ісіне белсенді қатысуына мүмкіндік туғызады. 

Біздің топтардағы жұмысымыз әдістемелік , дидактикалық , көрнекілік 

материалдар арқылы өлкетану бұрыштарын ұйымдастырудан басталды. 

Онда ерте кездегі материалдар, көрнекіліктер, фотосуреттер тәрбиеші мен 

қазақ тілі мұғаліміне көмектесетін және балаларға тақпақтарға байланысты 

берілетін құралдар. Бұл өлкетану бұрышы дамытатын, оқытатын заттық 

ортаға айналды. 

Әрбір көрнекілік материалды қолға ұстап көруге болады. Олар түрлі 

сабақтарды өткізіп, қазақ тілін бекітуде елестетуде кеңінен қолданылады. 

Мұнда олар ойнайды , айналаны қоршаған ортаны танып біледі, қазақ 

тілінде сөйлейді. Қазақ тілін үйрету мен бекіту жұмыстары серуенде 

жалғастырылады. Жыл мезгілдеріне байланысты тақырыптар үйретіліп 

көктем, жаз, күз, қыс мезгілінде саябаққа серуен ұйымдастырылады. Әр 

жыл мезгілінде бір жерді бақылау өте тиімді (жыл мезгілдерінің 

ерекшеліктерін салыстыру). Мезгілдің өзгерістеріне назар аударту 

(өсімдіктің гүлдену уақыты, жеміс беру кезеңі, құстардың ұя салуы). 

Саяхатта қазақ көркем әдебиетін кеңінен қолданамыз: тақпақтар, 

жұмбақтар, мақалдар. Қимылды ойындарда қазақ тілінің терминдерін 

бекітеміз. Табиғатпен тығыз қарым-қатынас , қазақтың ауызекі сөйлеу 

үлгілерін, есте сақтауға үлкен мүмкіндік береді. Толық талдау үшін қазақ 

тілі мұғалімі мен тәрбиешіге мектепке дейінгі мекемеде тоқсан сайын 

балалардың білімін анықтау мониторинг жүргізіледі. Сонда да көп 

жағдайларда көптеген балалардың сабақтан тыс тілдік дамыту ортасы жоқ. 

Ал бұл өте қажет. Бұл іс-әрекеттиімді жүзеге асырулы үшін қазақ тілі 

мұғалімі, тәрбиеші, ата-ана тығыз қарым-қатынаста жұмыс істейді. Ата- 

аналарды дидактикалық ойындармен, жаттығулармен, өлең-тақпақтармен 

таныстырады, осындай жолмен (олар бекітеді) олар фонетикалық 

жаттығуларды қайталап, үйде бекітеді. Бұл тек қана өзге ұлт өкілдері 

отбасылары емес, үйде қазақ тілінде сөйлемейтін қазақ отбасыларына да 

қажет. Сондықтан, ата-аналармен жеке әңгімелер жүргізілді: ұлттық 

мәдени құндылықтар өз халқының салт- дәстүрлері туралы. 

Жүргізілген жұмыстарды қорытындылай келе, біз қазақ тілін оқытуда 

жаңа әдіс-тәсілдерді іздеу керектігін ұйғардық. Ата-аналардың 

педагогикалық мәдениетін көтеру, қазақ тілін үйрету жұмысына 

қызығушылықтарын арттыру. Әйтсе де қазақтың ұлттық мәдениеті 

мектепке дейінгі мекемелердегі оқу- тәрбие ісінің белсенділігін көтеруге 

үлкен мүмкіндік береді, және оның өтілу жалпы дидактикалық 

бағынатынын айта кету керек, жеңілден күрделіге таныс нәрседен бейтаныс 

нәрсеге ұмтылдыру педагогикалық бір бөлінбейтін бөлімі болып табылады. 

Жұмыстың жемісті нәтиже беретініне сенімім мол. 
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Специфика перевода – один из труднейших видов литературной 

работы. Переводчик прежде всего не должен относиться к своей работе 

механически; он не должен считать перевод неблагодарной, черновой 

работой в литературе. Такое мнение может держать перевод лишь на весьма 

низком уровне. О принципах перевода существует целая литература. Если 

свести все споры по этому вопросу к основным системам, то таких окажется  

две. 1) Приверженцы первой, правильно считая, что точность есть главная 

задача перевода, хотят достигнуть этого, воспроизводя не только смысл, но и 

построение текста вплоть до мельчайших словесных единиц, не смущаясь 

тяжеловесностью переводного языка—даже, если он граничит с 

непонятностью. 

2) Сторонники другой системы считают, что язык перевода не должен носить 

никаких следов чужеязычности, т.е. ничем не должен отличаться от родного 

языка переводчика. Приверженец первого метода, переводя текст, 

спрашивает себя только: что это значит на моем языке? Переводчик, 

придерживающийся второго метода, задает себе несколько иной вопрос: как 

выразил бы это писатель, если бы он писал на моем языке? [1] 

К основным типам грамматических трансформаций относятся: 

дословный перевод текста; расчленение предложений; воссоединение 

нескольких предложений; грамматические замены языковой структурной 

единицы. К основным видам лексико-грамматических трансформаций 

относятся: антонимический перевод исходного текста; описательный и 

пояснительный переводы, т.е. экспликация; компенсационный перевод. 

К основным переводческим приемам лексических трансформаций 

относятся: транслитерация; транскрибирование; калькирование; 

генерализация, конкретизация, модуляция, т.е. лексико-семантические 

замещения. 

Основные принципы перевода: 

- перевод должен возможно полно выражать содержание, идею и смысл 

подлинника; 

- перевод должен воссоздать художественно-национальное своеобразие 

оригинала; 

- в переводе не должно быть никаких изменений добавлений, пропусков, 

искажающих мысль автора, содержание подлинника; 

- художественный перевод должен быть эстетически равноценным 

оригиналу; 
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- язык перевода должен быть правильным, понятным, живым, богатым; 

правдивый перевод не может не быть буквальным; 

- в переводе точность должна сочетаться с творчеством; 

- настоящий перевод — результат творчества.[2] 

Переводческими трансформациями называются действия 

преобразовательного характера над текстом оригинала, с помощью которых 

осуществляется трансформация единиц исходного текста в единицы 

перевода. Ввиду того, что переводческие трансформации производятся с 

языковыми единицами, обладающими и содержанием и выражением, то 

считается, что они трансформируют и преобразовывают и форму, и значение 

исходных единиц… 

Для анализа были взяты отдельные предложения и слова из данного 

произведения. Материал, использованный в данной статье, было взят на 

сайте[3], который является совместным проектом Национальной 

Академической Библиотеки РК и Семипалатинской библиотеки им. Абая. 

Для начала, мы покажем применение лексических трансформаций - в данном 

случае, как правило, используются описательный перевод и транслитерация, 

при переводе реалии. А также имеется тенденция к использованию 

следующих трансформаций: конкретизация, генерализация, замещения. 

Анализ лексических трансформации. Транслитерация используется для 

заимствования иностранного слова, в устной речи произносится согласно 

произносительным правилам этого языка, при необходимости с 

примечаниями переводчика, помещёнными в скобках или вынесенными в 

сноски. Здесь одновременно используются два способа передачи 

безэквивалентной лексики: транслитерация и описательный 

(разъяснительный) перевод - приём, который будет охарактеризован ниже. 

1-ое слово, которое чаще всего встречается в данном произведении и 

которое переведено при помощи использования приёма транслитерации - 

Алла - Аллах - Allah - в данном случае переводчик решил использовать 

транслитерацию, протранскрибировав реалию казахского народа, в данном 

конкретном случае наименования божества казахского народа. При этом 

переводчик не использовал никаких примечаний, так как данная реалия 

вошла в международный лексикон и не требует при себе никаких пояснений. 

2-ое слово, которое также переведено при помощи использования приёма 

транслитерации - Ауыл - Аul - Аул - данное слово также можно отнести к 

реалии казахского народа, так как только у казахского народа это слово 

означало, поселение казахов. У казахов расположение аулов изменялось в 

зависимости от времени года, например, в зимнее время ауыл - назывался - 

кыстау, что является производным от слова кыс - зима, а в летнее время ауыл 

назывался жайляу от казахского слова жаз, что означает лето и т.д. 3-ое 

слово, относящееся к реалии казахского народа и переведенное при помощи 

транскрибирования Бай - Bey - Бай. Здесь переводчик также не давал 

никаких примечаний, рассчитывая на то что читатель, приступая к чтению 

такого произведения, наполненного реалиями, предварительно ознакомиться 

с обычаями и традициями казахского народа. Поэтому применение данного 
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приёма также оправдано. 4-ое слово, Ел-басы-Yel-basy - Ел-басы, переведено 

при помощи использования приёма транслитерации и также относится к 

реалии казахского народа. Здесь переводчик решил использовать 

транслитерацию, а не переводить слово, хотя оно и имеет прямой 

постоянный эквивалент, для того чтобы сохранить звучание текста и 

передать мысль поэта, при этом, не исказив смысл написанного. В настоящее 

время, данное слово используется в современном казахском языке, сохранив 

своё первоначальное значение. 5-ое слово, Батыр-Batyr-Батыр, переводчик 

также передал значение данного слова при помощи использования 

транслитерации. Батыр - также относится к реалии казахского народа. При 

использовании данного слова А. Кунанбаев хотел рассказать о людях, 

наделённых недюжинной физической силой и интеллектом. 

В казахском народе существовало немало людей, которые пожертвовали 

своими жизнями ради будущего своего народа. Среди них: Кабанбай Батыр, 

Науырызбай Батыр, Кобыланды Батыр - хотя и в русском языке и в 

английском есть эквиваленты данного слова - герой и рыцарь - переводчик 

решил протранскрибировать данное слово тем самым, передав реалию того 

времени. 6-ое слово, Би - Biy - Бии, переводчик также перевёл при помощи 

транслитерации. Значение данной реалии заключается в следующем, раньше 

сложные дела, возникающие между казахскими родами, решали люди, 

выбранные народом, их называли - би. Раньше данное слово ставили после 

имени избранного народом судьи, тем самым, обозначив его должность. 

Например, Айтеке Би, Толе Би и т.д. В настоящее время, данная реалия 

вытеснена её современным эквивалентом - судья, данное слово выполняет ту 

же семантическую функцию, что и его первоначальный вариант. Судья 

играет роль выносящего приговор, людям, переступившим грани закона. 

Переводчик при выборе способа перевода данной реалии, выбрал приём 

транслитерации, что вполне оправдано, так как тем самым он смог передать 

настроение и дух того времени. 7-ое слово, Иман - Iman-Иман, данная реалия 

также переведена при помощи использования приёма транслитерации. Иман 

- является реалией казахского народа, данное слово используется в Коране и 

означает благословение. Оставляя идентичную графическую форму данного 

слова, переводчик также оставляет его полный семантический смысл. 8-ое 

слово, Ислам - Islam - Ислам - данная реалия означает мусульманскую веру и 

поэтому переводить её следует именно при помощи использования приёма 

транслитерации, для того чтобы сохранить её звучание и смысл. Также этот 

термин широко используем в международном обращении, и нет никакой 

необходимости, помещать какие - либо примечания параллельно с этим 

термином. 9-ое слово, Жут - Dzhut - Джут - данное слово также считается 

реалией казахского народа. Оно означает сложный период в истории 

развития казахского народа. Этот период времени с 1723 - 1727 года, связан 

со временем, когда казахи переживали голод, связанный с нашествием 

джунгар. Поэтому при переводе целесообразно переводить данное слово при 

помощи транскрибирования, тем самым, сохраняя характер и эмоциональный 

окрас слова. 10-ое слово, Казах - Kazakh - Казах - данное слово также 
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считается реалией казахского народа. Оно означает нацию, народ Казахстана.  

Поэтому     переводчик     также     при     помощи     использования     приёма 

- транслитерации, смог сохранить смысл данного слова. 11-ое слово, Мулла - 

Mullah - Мулла - данное слово является реалией казахского народа. Оно 

означает сан священнослужителя у казахского народа и, хотя оно имеет 

эквиваленты в обоих языках, в русском и английском, священник и priest, 

переводчик протранскрибировал его, для того чтобы сохранить 

содержательную сторону данной реалии, при этом, передавая недостаточно 

изученное слово, путём воспроизведения его звуковой оболочки. 12-ое слово, 

Намаз - Namaz - Намаз - данная реалия означает молитву из Корана, которую 

должен читать каждый мусульманин. Здесь переводчик также при помощи 

использования лексической трансформации - транслитерации смог передать 

характерную особенность казахского народа, которая присуща только данной 

народности. 13-ое слово, Мусылмандар - Muslims - Мусульмане - данная 

реалия означает верующих, принадлежащих к религии Ислам. 14-ое слово, 

Топ-басы - Top-Basy - Топ-басы - данная реалия также присуща казахскому 

народу, она означает предводителя рода. В то время, казахский народ 

делился на рода и каждый род имел своего предводителя, которого называли 

Топ-басы. В настоящее время, казахи не делятся на рода, хотя каждый знает, 

к какому роду он принадлежит. При помощи использования приёма 

транслитерации переводчик смог передать семантический смысл данного 

слова, воспроизведя графическую форму данного слова. 

- Замещения. Замещения бывают, необходимы для компенсации излишней 

имплицитности. Замена. Япырым-ай - Нeavens - Япырай - данное слово в 

английском языке передано при помощи использования приёма замещения, 

так как в данном случае выражение Япырым-ай - является междометием, 

выражающим ужас, страх, испуг, удивление. В переводе "небеса" имеет 

менее выраженный эмоциональный окрас, так как при упоминании "небес" 

мы выражаем чувства удивления или неожиданности. Понятия " ужас" и 

"удивление" далеки друг от друга, но в данном случае трансформация вполне 

оправдана. В русском же языке данное слово передано при помощи 

использования приёма транслитерации. Это объясняется тем, что казахи и 

русский народ имеют более тесные связи между государствами, и нет 

необходимости заменять данное междометие его эквивалентом, так как 

многие носители русского языка имеют представление о значении данного 

слова. По этому переводчик при переводе на русский язык сохранил 

эмоциональный окрас данного междометия. 

- Замена. Киiз - Backside - Кошма - опять же в данном случае переводчик 

воспользовался лексической трансформацией, а именно замещением, для 

того чтобы компенсировать излишнюю имплицитность и условность данного 

выражения и сделать его более ясным для русского и английского читателей 

соответственно. Киіз в казахском языке обозначает материал, который 

всадники использовали для покрытия спины лошади, который обеспечивал 

безопасную и мягкую езду. Переводчик мог использовать приём 

описательного перевода, но в данном случае он был бы неоправдан. Так как в 
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обоих языках, в английском и русском, имеются эквиваленты близкие по 

значению данной реалии. Замена. Кылатұғын арсыз - Dishonorable - 

- Нечестивец - при передачи данного словосочетания, переводчик решил 

воспользоваться приёмом контекстуальной замены. Кылатугын арсыз в 

казахском языке, обозначает человека, который не стыдится своих 

проступков и не имеет никаких представлений об угрызениях совести. В 

английском языке переводчик применил нейтральное слово, которое близко 

по значению оригиналу и которое обозначает человека бесчестного, низкого,  

то есть данное словосочетание передано в 1 значении. В русском же языке, 

данное словосочетание передано при помощи использования его второго 

значения. 

- Замещение. Шалма - Turban - Чалма - в данном случае, данная реалия 

казахского народа также передана при помощи использования приёма 

замещения. Шалма в казахском языке обозначает материал, которым казахи 

покрывали голову летом, спасаясь от жары, а зимой от холода. Также данное 

слово обозначает материал, которым аксакалы покрывали голову, в 

зависимости от материала из которого была сшита "Шалма", казахи могли 

определить благосостояние того или иного человека. Ни в русском, ни в 

английском языках, нет прямого постоянного эквивалента данному слову. 

Поэтому переводчик постарался передать значение данного слова, заменив 

его более известным и понятным слова. В русском языке, переводчик 

передал данное слово при помощи транскрибирования. Это объясняется тем, 

что на протяжении многих лет казахи и русские имели тесные взаимосвязи и 

поэтому русскому читателю известно, что автор подразумевал при 

упоминании данного слова. 

- Той - Feast - Той - при переводе данного словосочетания переводчик 

воспользовался двумя разными лексическими трансформациями при 

передаче их на русский и английский языки. В русском данное слово 

передано при помощи использования приёма транслитерации, так как 

русский читатель имеет представление о значение данного слова. В 

английском же языке это же слово передано при помощи использования 

контекстуальной замены, так как при сохранении звуковой формы данной 

реалии в английском языке читателю будет не понятно, что именно автор 

имел в виду. Использование же описательного перевода в данном случае 

будет не вполне оправдано из - за его громоздкости. Поэтому переводчик 

воспользовался контекстуальной заменой, использовав при переводе 

эквивалент данного слова. 

- Ел - Tribe - род - здесь переводчик воспользовался одним и тем же видом 

лексической трансформации. Ел в казахском языке, означает землю, в 

настоящее время, данное слово в казахском языке также используют, когда 

подразумевают страну. Транслитерация, добавления. Шаригат - Shariah laws - 

шариат - в данном случае переводчик воспользовался двумя разными видами 

лексических трансформаций при передаче данного слова на русский и 

английский языки. В русском языке данная реалия казахского народа 

переведена при помощи использования приёма транслитерации. Опять же 
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это связано с развитием дружеских отношений между двумя этими 

государствами на протяжении многих лет и с тем, что русский читатель 

имеет представление о лексическом значении данного слова. В английском 

же языке, данное слово передано при помощи использования другого вида 

лексической транслитерации, который называется приём лексических 

добавлений. Конкретизация. Екіншісі өз елінің ішінде мақтанарлық 

мақтанды іздейді - при переводе данного предложения переводчик 

использовал лексическую трансформацию - конкретизация в английском 

языке. Если в оригинале автор использовал слово "ел", что означает "страна, 

родина, народ", то в английском переводчик использовал слово “tribe”, что 

означает род. То есть, переводчик заменил слово "ел", которое имеет 

широкое лексическое значение на слово “tribe”, которое имеет более узкое 

значение, при этом семантический смысл данного предложения сохранён в 

языке перевода. Добавления. Ағайынның ішінде өзі мақтау іздеген өзімді 

өзім мақтап жетем дейді - здесь переводчик так же использовал ещё одну 

трансформацию - лексические добавления. А именно, переводчик добавил: 

относительное местоимение кто, указательное местоимение тот, а так же 

использовал парные синонимы "расхваливая" и "вознося". Все эти 

трансформации необходимы здесь, для того чтобы более целостно передать 

смысл сказанного автором. В русском данное предложение звучит так: Тот,  

кто ищет похвалы у близких, уверен, добьется ее, расхваливая и вознося до 

небес самого себя. 

Приём смыслового развития. Қайыр да емес, мырзалық та емес, өз 

елімен, өз жерімен ойраңдасып, ойсыздарға қойнын ашып, малын шашып 

жүр - при переводе данного предложения переводчик воспользовался 

лексической трансформацией, именуемой - приём смыслового развития. Если 

в оригинале переводчик использовал слово жерімен, что означает родная 

земля, то в русском и в английском языке, переводчик заменил их на слова 

народ и his own people, которые имеют контекстуальное, логическое 

значение, связанное со значением слова, используемого в оригинале. Таким 

образом, в русском языке это предложение звучит так: Ни щедрым, ни 

милосердным его не назвать. На родной земле со своим народом бьется, 

добром сорит, распинаясь перед недостойными. [3] 

Исследователь Р. Турысбек в своей статье «Абайдың мұраты» 

(Заветные цели Абая) писал: «В целом, «Слова назидания» Абая широко 

распространены и глубоко затрагивают не только «характер страны», но и 

следующие вопросы: человеческий мир, общество, жизнь, проблемы жизни, 

известность и слава, лень и инфантильность, безразличие и небрежность, зло 

и безнравственность, «мирские удовольствия», просвещение и нравственные 

идеалы, разум, знания, история и судьба, традиции и религия, обычаи, 

сердце, поведение, честь и вера, тайна и характер, образование и т. д.[4] 

Использованая литература: 

1. Основные принципы переводческой работы/ учебно-педагогическое издательство 

М, 1934 

2. Толковый переводоведческий словарь. - 3-е издание, переработанное. 

— М.: Флинта: Наука. Л.Л. Нелюбин. 2003. 
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Никакой человек в мире не родится готовым, то есть вполне 

сформировавшимся, но всякая его жизнь есть ни что иное, как беспрерывно 

движущееся развитие, беспрестанное формирование». 

В.Г.Белинский. 

Поставленная Главой государства задача о вхождении в число 50 

конкурентных государств мира невозможна  без наращивания 

интеллектуальных направлений,  особенно такого, как IT - индустрия, о 

необходимости развития которого президент акцентировал  в своем 

выступлении на 15–летии программы «Болашак» (январь 2008г.). 

Прогресс остановить невозможно. Современное общество 

характеризуется быстрыми темпами развития. Преобразования затрагивают 

все сферы нашей жизни. Назарбаев Н.А.в своих ежегодных Посланиях 

народу Казахстана неоднократно подчёркивал важность модернизации 

образования. В первую очередь она должна идти через внедрение в процессы 

обучения и преподавания современных методик и технологий. «Сегодня на 

основе международных стандартов успешно работает Назарбаев 

Университет и Интеллектуальные школы, развивается сеть передовых 

учреждений профессионально-технического образования, надо 

распространять их опыт на всю систему Казахстанского образования, 

подтягивать их уровень». Задачи, стоящие перед современной школой 

глобальные, но попробуем найти ответы на ряд вопросов, возникающих при 

этом. 

Необходимо уточнить, что всё-таки является оценкой в школе. Нужно 

всегда помнить разницу между отметкой и оценкой. Выявление 

фактического уровня знаний ученика - это процесс оценивания. Он не 

обязательно должен быть представлен числовым параметром. Отметка – это 

количественное отображение. Значит, в первом определении речь идёт об 

отметке, а во втором – об оценке. 

Что представляет ценность? Отметка или оценка. Конечно, для процесса 

преподавания важно проводить оценку уровня усвоения программного 

материала. Для учеников и их родителей выставляемая учителями отметка – 

показатель знаний, а значит отметка важнее. 

Но всегда ли отметка отражает реальный уровень знаний, умений и 

навыков ученика? Существующая в современной школе пятибалльная 

система не даёт возможности объективно оценивать качество обучения. 

Выставляя отметку, учитель сравнивает знания одного ученика со знанием 

другого. Петя отвечал лучше Вовы.Пете поставлю четыре,а Вове–три. В 
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результате возникают вопросы у родителей и учеников, за что выставлена та 

или иная отметка. 

Возникают конфликтные ситуации, на решение которых тратится 

драгоценное время, нарушаются доверительные отношения между учителем,  

учеником и его родителями. Можно ли решить эту проблему? Можно. 

Достаточно обратиться к опыту работы Назарбаев Интеллектуальных школ.  

Внедряемая в них критериальная система оценивания является 

альтернативной традиционной. В чём её суть? Знания учеников оцениваются 

относительно определённого эталона, разработанного учителем в 

соответствии с государственным стандартом. Весь процесс оценивания 

делится на два вида: формативное (оценивание для обучения) и суммативное 

(оценивание обучения). 

Формативное оценивание осуществляется во время изучения материала 

и необходимо для отслеживания, на каком этапе усвоения знаний находится 

ученик. Учитель для получения нужной информации может использовать 

разнообразные приёмы (жесты, сигнальные карточки, листы обратной связи 

и т.д.). При формальном оценивании учитель направляет процесс обучения, 

делая его индивидуальным и дифференцированным. Оценка на этом этапе 

носит формальный характер, ученик корректирует свои знания, пытаясь 

достичь более высокий уровень.Одним из ключевых умений на данном этапе 

является рефлексия, которая позволяет оценить степень усвоения материала, 

выявить имеющиеся трудности, наметить перспективы. Рефлексию можно 

проводить на любом этапе урока. Многообразие различных приёмов 

рефлексии позволяет учителю превратить этот процесс в игру, что даёт 

возможность уже в начальных классах обучать учеников этому умению. Для 

ученика рефлексия выступает в качестве инструмента достижения 

определённой цели. Оценивая свою деятельность, он определяет, что нужно 

было сделать для её достижения: какой материал повторить, что изучить, что 

сконструировать и так далее. Причём рефлексировать должен не только 

ученик, но и учитель. Для учителя рефлексия ученика даёт возможность 

получения обратной связи, которая позволяет скорректировать учебный 

процесс, направить его в нужное русло. Но важна также и рефлексия 

учителя, которую он должен осуществлять после каждого урока: каковы 

были ожидаемые результаты, достиг ли я намеченной цели, что получилось, 

а что нет. Эти и другие вопросы необходимо поставить себе после урока и 

попытаться переосмыслить учебный процесс. Умение рефлексировать 

должно стать одним из качеств современного ученика и учителя. 

Следует отметить, что изменяется характер взаимоотношения учителя с 

учениками. Они становятся более открытыми, доверительными. Меняется 

роль учителя: из источника знаний он становится тьютором, умело 

направляющим процесс обучения. 

Суммативное или итоговое оценивание проводится в конце изучения 

раздела или какой - либо темы. Важно заранее определить ожидаемые 

результаты обучения и сообщить их до изучения темы ученикам. Учащиеся 

должны знать к чему в результате они должны прийти. 
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Весь процесс оценивания может сопровождаться применением 

критериев 

–разработанных учителей уровней достижения знаний. Чтобы 

применение критериев было более успешным, учителю необходимо заранее 

ознакомить с ними родителей и учеников. Перед изучением темы или 

раздела нужно определить ожидаемые результаты обучение. 

Прогнозирование и последующая рефлексия учебного процесса – это 

ключевые идеи критериальной системы оценивания. 

Что даёт использование критериальной системы оценивания? Во- 

первых, у учеников снимается страх перед плохой отметкой. Ученик знает, 

что если он сегодня допустил ошибку, то завтра он сможет её исправить. 

Появляется заинтересованность в достижении поставленной цели. Во- 

вторых, знакомство учащихся и их родителей перед началом изучения темы с 

критериями оценивания позволяет снять вечный вопрос о том, за что учитель 

поставил оценку. Знание уже на первых уроках ожидаемых результатов 

определяет ту высоту, к которой должен стремиться ученик. В третьих, 

процесс оценивания становится объективным, так как у учителя появляется 

возможность сравнить знания ученика с эталоном и определить, чего он 

достиг, а чего нет. Это позволяет вовремя проводить коррекцию знаний 

учеников, а значит, способствует повышению качества обучения. 

Каждый критерий – это цель образования, которая является по своему 

содержанию синтетической, то есть, включает предметные и развивающие 

цели. Например, критерий «Коммуникация», предполагает не только умение 

использовать предметные термины в устной и письменной речи, но и 

развитие собственно коммуникативных навыков ученика. 

При критериальном оценивании становится возможной оценка развития 

ученика за период времени, то есть сравнение его с самим собой. 

Наличие критериев и уровней предоставляет ученику возможность 

осуществлять самооценивание и модерацию. 

Самооценивание осуществляется, во - первых, как оценивание 

собственной работы и последующее сравнение своих оценок с оценками 

экспертов и учителя, во-вторых, как сравнение себя с самим собой за 

промежуток времени. Анализируя и оценивая свою учебную деятельность, её 

результаты, ученик знает, что его самооценка может повлиять на общий 

результат. 

Использование современных образовательных технологий, новых 

подходов обучения меняет мировоззрение учеников. Из потребителей они 

становятся активными участниками учебного процесса. На данный момент 

цель школы не только вооружить ученика системой определённых знаний, 

умений и навыков, а научить эти знания получать из различных источников, 

умело фильтровать полученную информацию. Мы должны развивать у своих 

учеников такие качества как критическое мышление, творческий подход, 

инициативность, гибкость мышления, креативность и целеустремлённость, 

коммуникабельность и сотрудничество, информационную грамотность и 

лидерство. 
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Методическая значимость оценивания ключевых компетенций 

заключается в том, что система обновленного содержания образования 

должна обеспечить целостное развитие личности на основе семи ключевых 

компетенций (личностной, гражданской, управленческой, социальной, 

коммуникативной, информационной, технологической. 

В заключении хочется отметить, что критериальное оценивание 

является мощным стимулом мотивации мыслительной деятельности 

учеников, средством индивидуализации и дифференциации процесса 

обучения. 
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МАҚАЛА 

ОҚУШЫЛАРДЫ ОҚУ МЕН ОҚЫТУДАҒЫ ЖӘНЕ БІЛІМ 

САПАСЫН АРТТЫРУҒА АРНАЛҒАН ОҚЫТУДЫҢ ҮЗДІК 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТӘСІЛДЕРІ (ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ 

БОЙЫНША) 

Умирбаева Мария Утебаевна 

Утегенова Жадра Маратбаевна 

Ақтөбе қаласы, Ш.Құдайбердіұлы атындағы №66 ЖББОМ 

математика пәнінің мұғалімдері 

 

Педагогикалық идеяның өзектілігі:Оқушыларды оқу мен оқытудағы 

білім сапасын арттыруға арналған оқытудың үздік инновациялық тәсілдерін 

қашықтықтан оқытуда қолданатын әдістер мен тәсілдерді қолдануда 

оқушылардың танымдық дамуын және қашықтақтан білім алу барысында - 

бұл білім беру процесінің қажетті бөлігі болып табылады. Инновацияларды 

енгізу мұғалімнің өз қызметін өзгеретін жағдайларға бейімдеу және білім 

беру процестерінде стандартты емес әдістерді қолдану қажеттілігін білдіреді. 

Қашықтықтан оқытуда ұстаз жұмысы тек ескі және дәлелденген 

әдістермен шектелмеуі керек, әр түрлі болуы керек. 

Қазіргі мағынада қашықтықтан оқытуда оқушылардың білім сапасын 

арттыруда және танымдық дамуын инновациялық түсініктермен сипаттауға 

болады - бұл "бір нәрсенің жаңа формаларының немесе элементтерінің 

көрінісі, сондай-ақ жаңадан пайда болған форма, элемент". Инновацияның 

синонимі - "инновация"ұғымы. 
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Мұғалімнің инновациялық қызметі-білім беру процесіне жаңа 

формаларды, әдістерді, тәсілдерді, құралдарды, технологияларды, 

бағдарламаларды енгізу, даму сипатындағы инновацияларды дамытуды 

бастау. Тәжірибеде қолдану және үйрену, жеке тәжірибеңіз бен біліміңізді 

пайдалану қашықтықтан оқыту барысында қолдану болып табылады. Жалпы 

жоғарыда аталған ұғымдар бойынша жұмыс жасау педагогикалық идеяның 

өзектілігі болып табылады. 

Педагогикалық идеяның мақсаты:Оқушылардың білім сапасын арттуда 

және қашықтықтан оқытуда оқушыларды нәтижелі білім алуын қамтамасыз 

ету және танымдық дамуын - инновацияларды қолдану арқылы-толық 

физикалық, рухани психоэмоционалды денсаулыққа, балалардың, ата- 

аналардың, ұстаздармен мамандардың тұлғааралық, топтық өзара 

әрекеттесуіне жағдай жасауға мүмкіндік беретін жеке тұлғаға бағытталған 

білім беру ортасын құру. 

Оқушыларды қашықтықтан оқытуда ұстаз шығармашыл болуы керек. 

Және оқушыны дұрыс бағалау мен танымдық дамуын артырудың түрлі 

инновациялық әдістерін ұсына отырып оқытса білім нәтижелі болады. 

Педагогикалық идеяның міндеттері:Кез-келген әдіс-тәсілдерде 

оқушылардың белсенділігін ынталандыратын, белсендіретін, 

қалыптастыратын құралдар бар. Ал осы танымдық құралдарды біз оқу мен 

оқытуда қашықтықтан қалай пайдаланамыз деген сұрақ туындайды. 

Кейбір технологияларда бұл құралдар нәтижелердің тиімділігінің негізгі 

идеясы мен негізін құрайды. Мұндай технологияларға инновациялық 

технологияларын жатқызуға болады. Жалпы педагогикалық идеяның міндеті 

осындай әдіс-тәсілдер топтамасын жинақтау арқылы, соны қашықтықтан 

оқытуда тиімді пайдалану. 

Педагогикалық идеядан күтілетін нәтиже: 

Қашықтықтан оқыту кезінде сабақта қолданатын әдіс тәсілдерді тиімді 

пайдалану арқылы нәтижелі білімді көздеу. Жаңартылған білім беру 

мазмұны бойынша оқушылармен тиімді кері байланыс жасау және бағалауды 

тиімді қолдану арқылы ата-ана мен және оқушымен дұрыс байланыста б 

Қашықтықтан оқытуда оқушылардың білім сапасынарттыруда 3D 

Эксплейнер Видео үлгісімен дамыта отырып оқыту жолдары 

Оқушыларды оқытуда осы уақыт аралығында жаңа әдістермен және 

тәсілдермен оқушыларды оқытып алғашқы тәжірибиені аяқтағанша 

жүргіздім. 

Ал қазір оқушыларды оқу мен оқытуда жұмыс жасап жатырмыз. Осы 

орайда әріптестеріме озық педагогикалық тәжірбие ретінде осындай 

баяндаманы сіздерге ұсынып отырмыз. 

Оқу мен оқытуда мұғалім сабақтың табысты және нәтижелі өтуінің 

режиссері болып табылады. 3D Эксплейнер Видеоны пайдалана отырып мен 

қашықтықтан түрлі жоспар бойынша қызықты мысалы, жалпы барлық 

пәндербойынша ықпалдастыра отырып, оқушыларға қызықты 3 D видео 

жасап қашықтықтан ватсапқа, не болмаса платформаларға салып қою арқылы 

оқушыларды танымдық тұрғыдан оқытып нәтижеге жетуге болады. 
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Үлгісін әріптестеріме ұсынып отырмын. 

1- зерттеу 3D Эксплейнер Видеоны жасау үлгісі 

https://www.renderforest.com/ru/template/3d-explainer-video-toolkit 

осы сілтемені нотбукке кіріп, гугл браузерде басасыз 

2- зерттеу 3D Эксплейнер Видеоны жасау үлгісі 

Бағдарламаны ашып танысып шығасыз, өзіңіңізге қатысты ұнайтын 

шаблондарды таңдап мысалы, кез – келген пән бойынша, немесі үлгі ретінде 

математика пәні бойынша тапсырмаларды білімлендтен жүктеп, соны кесіп 

осындай анимациялық видеоға салуға жәнеоқытуға болады. Немесе сабақ 

тақырыбын ашатын қызықты кейіпкерлерді таңдап алып, создать деген 

батырманы басасыз. 

Осындай өзіңіздің қолыңызбен жасалған видео сабақтарды немесе 

танымдық анимациялық сабақтар яғни, ойын элементтері бар тапсырмалар,  

барлыө пәннен оқушыларға өте қызық. Оларға бұл бір жағынан қашықтықтан 

оқыту барысында осындай анимациялық мултьсериал сияқты тапсырмалар 

арқылы, оқушыларға миға шабуыл тәсілін қолдана отырып, оқушының 

назарын аударту арқылы оқыту болып табылады. Осындай өзіңіздің шебер 

туындыңыз ретінде оқушыларға арнайы ватсап желісінде тапсырмалар 

ретінде жіберуге болады. 

Қашықтықтан оқытуда оқушыларға ватсап желісі арқылы тапсырмалар 

жіберудің әдістері Bilim Media Group — Қазақстандағы электронды оқыту 

нарығын дамытушы, инновациялық компания. Компания тарихы 2011 

жылдан басталады. Компанияның алғашқы жобасы imektep.kz бастауыш 

мектеп бағдарламасына негізделген онлайн білім беру платформасы болатын. 

Кейін компания itest.kz ұлттық бірыңғай тестіне дайындалуға арналған 

онлайн платформасын және bilimland.kz деп аталатын интерактивті 

сабақтардан тұратын білім беру платформасын іске қосты. 

BilimLand – бұл электрондық оқыту бойынша әлем көшбасшыларының 

алдыңғы қатарлы жетістіктері негізінде жасалған цифрлық білім беру 

платформасы. Бұл – заманауи білім беру контентінің ірі сандық кітапханасы, 

қазақша, орысша, ағылшын тілдерінде барлық пәндерді қамтыған 30 мыңға 

жуық электрондық сабақ, тренажер, интерактивтік жаттығулар, оқытуға 

арналған видео, анимациялық фильмдермен қамтылған жиынтық. 

Қызықты электрондық сабақтар балаларға мектепке дайындалуға 

көмектеседі әрі оқушыларға оқуға деген қызығушылықтарын оятады. 

Өзімнің сабақ беру тәжірбиемде және қашықтықтан оқыту барысында 

осы платформадан көптеген әдіс-тәсілдермен жасалған тапсырмаларды 

жүктеп жоспар бойынша оқушыларыма ватсап желісінде жіберіп отырдық. 

Білімленд платформасынан тапсырмаларды пдф форматта жүктеп 

оқушыларға жіберіп отырдық. Міндетті түрде кері байланыс болды 

оқушылармен тапсырмаларды оқушылар орындап маған кері жіберіп 

отырды.Мектеп оқушыларына қарағанда, ата-аналар қашықтан оқытудың 

сапасына алаңдаулы. Мұғалім WhatsApp желісінде тапсырмаларды және үй 

жұмысын жіберіп отырады. Балалар ” EDUS ” бағдарламасын ашып, 

мұғалімдердің жаңа тақырып жайлы жоспарлары мен пікірін және жіберген 

http://www.renderforest.com/ru/template/3d-explainer-video-toolkit
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бейнебаяндарын көре алады.Сонымен қатар оқытушыларымыз бен білім 

алушыларымыздың арасындағы байланыс әр түрлі мессенджерлер арқылы 

жүзеге асырылуда. Атап айтатын болсам: Zoom, Microsoft Teams, Google 

Classrom, Skype, электронды пошталар білім берудің мүмкіндіктерін 

арттырды. Аталған бағдарламада (демонстрация экрана) деген батырманы 

бассаңыз, барлық көрнекілік құралдарыңызбен, презентация, сызба, оқу 

құралдарын, сонымен қатар сұрақ-жауап алмасып, видеобейнеңізді запись 

арқылы сақтап алуға мүмкіншілігіңіз бар. Ұжымымыздағы шұғыл және 

өзекті мәселелерді осы бағдарлама арқылы жүргізуге мүмкіндік туып отыр. 

Оқушылар тек тапсырмаларды ғана емес, бейнежазбаларға сілтемені де қоса  

алады. Ал оқушылар үй тапсырмасын бұрынғы әдетпен дәптерге жазады. 

Жасаған жұмысын суретке түсіреді де, электронды пошта немесе WhatsApp 

желісі арқылы жібереді. Бұл тапсырма қағаздарын ата-анасы баласына 

түсіндіруге көмектесу үшін басып шығаруға да болады. 

Қорытынды 

Сөз соңында айтарым әр ұстаз өзінше қайталанбас феномен тұлға. Әр 

сабақтарыңыз нәтижеге бағытталған және үнемі жаңартылған әдістермен 

жүйеленіп отырса сіз нағыз өз сабақтарыңыздың жұлдызы боласыз. Үнемі 

ізденіс сізді белестер мен жетістіктерге алып келеді. Әр оқушы бойына нұр 

мен нағыз зерттеу сабақтарына жетелейсіз.Әрбір жаңа дүниенің тиімді және 

тиімсіз тұстары болады. Қиын кезең кемел адамдарды қалыптастырады. 

Қашықтықтан оқытуда оқушылардың кең ауқымда жауап беруіне мүмкіндік 

аз болып тұр. Берілген тапсырманы сыныптағыдай жан-жақты талқылап, сын 

пікір айтып, ойын жеткілікті деңгейде ашуда қиындық туындап отыр. 

Алайда, қашықтықтан оқыту – мектеп үшін де тиімді жүйе, ол барлық 

мұғалімдерге қолайлы. Қашықтықтан оқыту – оқушыдан қашықтықта болу 

деген емес, оқушыға бұрынғыдан да қатты жақындау. Оқушыға барынша 

түсінікті болатындай етіп жағдай жасау. Тек бұл жүйеде жақсы жұмыс істеу 

үшін ғаламтордың озық қосымшасы болу қажет. Алғашқы сабақтан бастап 

оқушылардың талпынысы, ынтасы одан сайын шабытымызға шабыт қосты, 

қанаттандырды. Әр сабағымызға бұрынғыдан бетер жауапкершілікпен 

дайындалып, үлкен ізденіс үстіндеміз. Түрлі білім порталдары арқылы да 

дайындығымызды пысықтап, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын 

одан әрі дамыта алдық деп ойлаймын. Оны оқушылардың жасаған кері 

байланысынан-ақ байқауға болады.Қашықтықтан оқу арқылы біз сақтық 

шараларын жасап қана қоймай, сонымен қатар өз шеберлігімізді де арттырып 

жатырмыз. 
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қаласы 

Таңдаған мамандығы бойынша белгілі бір білім мен дағдыға ие болу,  

тұлғаның болашақта үнемі өзін-өзі тәрбиелеуге, жауапкершілігі мен 

еңбекқорлығына ұмтылуы кәсіби табысты дамуын қамтамасыз ете алады [1]. 

Волонтерлік тәжірибе моральдық-эстетикалық құндылыққа ие, олар 

ұжымшылдық, өзара түсіністік және жауапкершілік тапшылығын, әсіресе 

жастар ортасында жүзеге асырып толықтыра алады. 

Ожегова С.И. сөздерінің мағынасын түсіндіретін сөздікте «волонтерлік» 

– халықтың әртүрлі топтарына және әртүрлі көлемде көрсетілетін тегін және 

мүдделі емес әлеуметтік көмек көрсету, қиын жағдайларға тап болған 

адамдарға көмек көрсету мақсатында өздігінен әрекет ету. [2] 

Волонтерлік біріншіден, тәрбие шаралары болып табылады. Бұл -өмірде 

өз орнын таппаған өскелен жас ұрпақ үшін өте маңызды және тұлғалық 

қаситтерінің орнауына, қоғамда өзін маңызды сезінуіне, өз орнын табуына 

көмегін тигізеді. Студенттер кәсіби тәжірибесі болмастан бұрын волонтерлік 

жұмыстармен айналысып қана шектелмей, боашақта да бұл істі өзінің 

күнделікті жұмысынан тыс уақытта қолдағандары байқалады. Статистикаға 

жүгінетін   болсақ   волонтелік   жұмыстармен   көпшілігі 15-30 жас 

аралығындағы жастар айналалысады. 

Волонтерлік жұмыс туралы бірнеше теориялар бар: «нормативтік» 

теория және «әлеуметтік тәжірибе» теориясы. Біріншісі волонтерлік 

әлеуметтенудің өзінен басталады деп болжайды, ал екіншісі, керісінше, 

тиімді тәжірибе мен әлеуметтік қатысудың жетекші рөлін бекітеді. 

Зерттеу материалдары мен әдістері 

Волонтерлік ауқымды және жан-жақты бағыттарда жүзеге асады, бұл 

адамдардың бір-біріне жасаған қайтарымсыз жақсылықтары үлкен қоғамның 

еңбегі болып табылады. Бұл студенттер үшін үлкен жауапкершілік. Олар 

волонтерліктің көптеген бағыттарында жұмыс атқарады: жоғалған 

адамдарды табуға көмектесу, ерекше күтімді қажет ететін жандарға көмек,  

егде жастағы қарттар үйіндегі адамдарға қарасу, балалар үйі мен 

интернаттарға арнайы концерттік бағдарламалармен дайындау, жан- 

жануарларға көмектесу, қорықтарға, экологиялық ластанған елді-мекендерді 

қоқыстардан тазарту болып табылады. 

Көптеген жағдайларды қоғамдық маңызды проблемалар волонтерлердің 

арқасында шешіліп жатады. Волонтер-студенттер жұмысындағы басым 

бағыттар: 

Студенттер мен оқытушыларға арналған профилактикалық қызмет – бұл 
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салауатты өмір салтын насихаттау және зиянды әдеттердің алдын алу; 

ардагерлерге, қарттарға, мүгедектерге және өмірлік қиын жағдайға тап 

болған азаматтардың басқа да санаттарына көмек көрсету; аумақтарды 

көгалдандыру, тазалау, абаттандыру; бос уақытты ұйымдастыру іс- 

шаралары; қарт азаматтар мен мүгедектерді алып жүру; әлеуметтік патруль 

рейдтеріне қатысу; 

- ақпараттық қызмет-бұл әлеуметтік мекемелердің қызметі туралы 

ақпараттық өнімдерді тарату; 

- эксперименттік қызмет-сауалнама жүргізу, сауалнама жүргізу және 

нәтижелерді өңдеу [3]. 

«Волонтерлік қызмет — жеке және заңды тұлғалардың мүдделерінде 

өтеусіз негізде жүзеге асырылатын, әлеуметтік бағыттағы ерікті, ерік 

қалауымен орындалатын қоғамдық пайдалы қызмет» деп ҚР 2016 жылғы 30 

желтоқсандағы №42-YI ҚЗ3 «Волонтерлік қызмет туралы» Заңында 

анықталған. 2020 жыл Қазақстан Республикасында қоғамға белсенді енгізіліп 

отырғанқызмет түріне айналды. Осы орайда жастарда соның ішінде 

педагогикалық жоғары оқу орындарында білім алатын студенттерді кәсіби 

даярлауда волонтерлік іс-әрекетке тән кәсіби сапаларды қалыптастыруға 

ерекше мән беріледі. [4] 

Білім беру кеңістігіндегі волонтерлік жұмыс қоғамдағы ізгілендіруді 

қолдауға, сондай-ақ халықтың жас және ересек топтары арасында тығыз 

қарым-қатынас орнатуға алғышарттар береді. Мұндай қызмет түрі 

студенттердің дүниетанымын қайта қалыптастырады, олардың әртүрлі 

қосымша ойларын дамытады, оларға бірігуге, өздері үшін жаңа нәрсе ашуға,  

айналадағылар үшін пайдалы және қажет болуға мүмкіндік береді. 

Басқа адамның қиындықтарын түсіну қабілетімен волонтер өмірге деген 

көзқарасын қалпына келтіре алады, дүниетанымын қалпына келтіреді. 

Жасөспірімдердің әлеуметтік қалыптасуы жанқиярлықтың арқасында өзін 

және мінез-құлқын өзгерту қабілетінен көрінеді. Бұл әркімнің жанқиярлық 

пен жанкештілікке дайындығынан көрінеді. 

Өз еркімен жұмыс істеу барысында студенттер басқа адамға толық 

ақысыз негізде көмек көрсетуге үйренеді, олар кез-келген уақытта кез-келген 

көмек көрсетуге дайын болу үшін өз мүдделері мен қызығушылықтарын 

еріктілік жұмыстармен қатар қоюды үйренеді. Бұған мұғалімдер мен 

тәжірибелі және аға жолдастар көмектеседі. Мұның бәрі жаңа өмірлік 

құндылықтарды алуға және "махаббат пен сенім оларды шынайы, ішкі 

бостандыққа оятады, оларды тәуелсіз және еркін адамдарға айналдырады, 

рухани дамудың алғашқы кірпішін қалайды" [5]. 

Кез келген өңір студенттерінің еріктілігі әрқашан сұранысқа ие және 

көптеген жауапты міндеттер жүктелетін ерекше қозғалыс болып табылады. 

Мұндай қозғалыстарға белсенді және кез - келген жұмысқа дайын жастар 

қатысады, олардың жастары не болып жатқанына бей-жай қарамайды. 

Олардың жұмысының нәтижесі-кез - келген әлеуметтік проблеманы жаңа 

деңгейге көтеру және жақсарту, және тұтастай алғанда бұл қоғамды 

жақсартады. Олардың жұмысы тек мұқтаж адамдарға ғана емес, бүкіл 
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қоршаған ортаға, бүкіл елге пайдалы, бірақ бұл кішкентай жер аумағына 

жүзеге асады 

Бұл тұжырым жастарға қатысты ерекше мәнге ие, өйткені жастар даму 

сатысында, ал олардың еріктілер қозғалысының құрамындағы қызметі оларға 

мейірімділік, адамгершілік толеранттылық және әрқайсымызға қажет басқа 

да көптеген қасиеттерді береді [6]. 

Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, волонтер бола отырып, 

студент академиялық орын және кәсіби қызметке ену сатысында адамдарға 

айтарлықтай көмектесе алады деп сенімді түрде айта аламыз. Оның 

шеберлігі, саны аз болса да, халықтың көптеген топтары үшін өте қажет 

көмек көрсетуде үлкен маңызға ие болады. Еріктілердің іс-әрекеті белгілі бір 

ретті әрекеттерден ғана емес, мәселені жария етуден де тұрады. Студенттер  

өздерінің үлгілерімен осы іс-әрекетке бей-жай қарамайтындардың барлығын 

шабыттандырады, басқаларда мейірімділікті қалыптастыруға ықпал етеді. 

Мәселе толығымен шешілмесе, ол мұқтаж зейнеткерлер мен түрлі 

мүгедектердің өмір сүру сапасын сәл жақсартады немесе жақсартады. 

Қазірдің өзінде университетке түсу кезеңінде студенттердің өздеріне пайда 

табуға деген ұмтылысы мен ерік-жігері бар, олар басқаларға пайда әкелгісі 

келеді, ал волонтерлік оларға мұны мүмкіндігінше ертерек бастауға 

мүмкіндік береді. Ендеше, келешек ұрпақ бейжай қарамай, жас ұрпаққа қол 

ұшын созуға тырысып, оның өнегесін игі істерге көрсетіп, шабыттандыруы 

керек. 

Қорытынды 

Нәтижесінде студент жастардың волонтерлік жұмысы толық көлемде 

жүзеге асырылуда, себебі барлық волонтерлік қозғалыстардың негізін осы 

санатқа жататын және оқу орындарына жататын және бос уақытын 

басқалардың игілігіне жұмсайтын жас ұл-қыздар құрайды. Бұл ұзақ уақытты 

алады, олардың істеп жатқандары мұқтаж жандарға көмектесуге 

бағытталған. Волонтер студенттер пайдалы болғысы келеді, себебі олар оқу 

орнын бітіріп, жұмысқа орналасқаннан кейін бос уақытында университетте 

алған білімдерін тәжірибеде пайдалана отырып, волонтерлік қызметке 

барады. 
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СЫНЫПТА ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫ ДАМЫТУҒА ЭСТЕТИКАЛАҚ 

ТАЛҒАМЫН ТӘРБИЕЛЕУ КӨРКЕМ ЕҢБЕК ЖӘНЕ ТӘРБИЕСІ 

Чернышева Людмила Владимировна 

дене шынықтыру мұғалімі, КМУ «26 орта мектеп» 

Неклионова Ирина Александровна 

көркемөнер мұғалімі, КМУ «No26 орта мектеп» 

Ақтөбе, Қазақстан  

Трудно переоценить глобальное значение воспитательной работы с 

детьми в учебных заведениях. Ведь очень важно не только обучать детей,  

передавать качественные знания, но и воспитывать подрастающее поколение,  

заботиться о духовно-нравственном развитии молодежи-будущего нашей 

страны [1]. 

Это не кратковременная компания, а кропотливый повседневный труд. 

Надо всегда помнить: «Воспитывать - значит планомерно воздействовать на 

подрастающее поколение с целью получения определенного типа человека» 

[3]. Молодое поколение должно расти здоровым, смелым, выносливым, 

закаленным, сильным духом. Это будущее нашего государства, ее надежда и 

опора. Однако дети могут принести не только радость, но и горе, если им с 

ранних лет не прививать таких черт, как трудолюбие, честность, понимание 

своих обязанностей перед семьей, обществом. Воспитательное влияние 

учебных заведений на личность можно сравнить с небольшим ручейком в 

огромном потоке человеческой жизни. Смена общественных ценностей, 

нравственных ориентиров, приоритетов и их ценностей, разрушение прежней 

идеологической веры  - все это досталось учебным заведениям. Открылся 

новый и разнообразный мир, к которому не все готовы. Подрастающее 

поколение подстерегают опасности и соблазны в новом тысячелетии и долг 

учительства - защищать детей от всего этого, подготовить их к интересной 

духовой жизни. 

Среди опасных общественных явлений можно назвать: 

 Негативные последствия быстрого имущественного социального 

расслоения людей 

 Тиражирование и распространения культа силы, суперменства, денег, 

оружия 

 Привлекательность мгновенного, чудо действенного обогащения, без 

вложения труда 

 Снижение, потеря профессионализма во многих сферах общественной 

и трудовой жизни 

 Наркоманию и алкоголизм 
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 Агрессивные тенденции со стороны телевидения, кинематографии и 

печатных органов 

 Снижение интереса к серьезному чтению, к духовной стороне жизни 

 Ослабление традиции преемственности поколений, чувства 

патриотизма и уважения к старшим [2]. 

Сегодня эти проблемы вышли авансцену идеологических и 

политических дискуссий современности. Именно вокруг них центрируется 

современная социальная значимость деятельности религиозных организаций 

и роль религии в различных сферах общественной жизни. В ХХI веке 

сложившаяся на протяжении тысячелетий система ценностей и стереотипов 

уже не в состоянии в полной мере обеспечить существование и прогресс 

человеческой цивилизации, претерпевая серьезные изменения в условиях 

глобализации. В качестве доминирующих ценностных ориентаций стали 

утверждаться утилитарные и прагматические ценности. Сегодня акцент 

делается на лозунг «никакой морали, кроме морали денег» [4]. 

На формирование ценностей влияют и происходящие в обществе 

экономические, социальные деформации. Те приоритеты, которые ранее 

казались незыблемыми, сменяются другими, определяющими сегодняшние 

жизненные реалии. Появляется новый спектр ценностных ориентаций, 

разрушаются старые идеалы, традиции и формируется иной тип личности. 

СМИ навязывают унификацию мыслей, чувств и состояний, что особенно 

влияет на молодежь, в результате происходит нивелировка личности. С 

появлением интернета, его повсеместного распространения, социальных 

сетей, в сознании человека многое потеряло свою ценность и целостность. 

И наша задача – помочь подрастающему поколению взять верный курс 

развития в современном обществе, определиться, как личность, найти 

верные пути поведения. 

Главная цель воспитательной работы в школе - воспитание учащихся, 

как гражданина и патриота Казахстана. В этом направлении воспитания 

интегрированы гражданское, правовое, патриотическое, интернациональное, 

политическое, семейное воспитание. 

Принятая общенациональная программа «Рухани жаңғыру», направлена, 

прежде всего, на переосмысление западных ценностей общества 

потребления, в процессе которого может возникнуть возможность пути 

выхода из нравственного кризиса. Сегодня идет кропотливая работа на 

возрождение духовных традиций, национальной идентичности, идет поиск 

новых рациональных путей перехода к традиционным фундаментальным 

общечеловеческим ценностям [3]. Среди них особую значимость 

приобретают такие ценности, как справедливость, доброта, порядочность, 

уважение к старшему поколению, формируются иные представления о 

смысле жизни человека, о перспективах развития нашего общества в 

условиях глобализации и информатизации. 

Пожалуй, справедлива мысль о том, что духовность – это не состояние, а 

процесс, постоянное движение, стремление к более высокому духовному 

уровню. Каждый человек должен на протяжении всей жизни работать над 
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собой, стремиться к совершенствованию своих духовных качеств через 

формирование ценностей, правильную подачу и восприятие материалов, 

изучение истории своих предков и уважении к другому человеку. За высоко 

духовной, толерантной и воспитанной молодежью стоит не только будущее 

нашего государства, но и будущее всей земли. 

Очень важно в процессе обучения на каждом уроке воспитывать 

подрастающее поколение, прививая им эстетических вкус. 

Эстетическое воспитание - это целенаправленный процесс формирования 

у человека эстетического отношения к действительности. Оно связано с 

восприятием и пониманием человеком «прекрасного» в действительности, 

наслаждением им, эстетическим творчеством. 

Эстетическое воспитание призвано формировать у людей предельно 

широкие эстетические потребности. При этом важно не только сформировать 

способности наслаждаться, понимать красоту в ее многообразных 

проявлениях, но и главным образом воспитать способность воплотить ее в 

реальных действиях и поступках. Занятия физической культурой и спортом 

представляют исключительно широкие возможности для этого. Речь идет о 

развитии эстетической активности личности, прежде всего в практической 

деятельности, жизни. 

Развитие эстетического вкуса – важная часть становления личности, 

развития ребенка. Понимание прекрасного, наслаждение искусством (как 

предметами, так и процессом творения) – без этого невозможно представить 

себе всесторонне развитую личность, воспитание которой – цель 

педагогического процесса. Деятельность учителя на уроках 

художественного труда и физической культуры в этом направлении может 

коренным образом повлиять на взгляды и представления будущего члена 

общества, помочь ему способности и развить проявляющиеся способности и 

наклонности. 

В условиях урочной деятельности на уроках художественного труда 

возможно целенаправленное и планомерное развитие у учащихся чувства 

красоты и гармонии, способности воспринимать мир художественных 

образов. 

Одной из категорий эстетического воспитания является – сложное 

социально- психологическое образование – эстетический вкус. А.А. Кривчук 

определяет его, как «относительно устойчивое свойство личности, в котором 

закреплены нормы, предпочтения, служащие личным критерием для 

эстетической оценки предметов или явлений». Д.Б.Неменский определяет 

эстетический вкус, как «невосприимчивость к художественным суррогатам» 

и «жажду общения с подлинным искусством» [6]. 

Эстетический вкус является субъективным критерием эстетической 

оценки, которая в известной мере интуитивна, то есть эмоционально 

предшествует рациональному эстетическому суждению. Хороший 

эстетический вкус выражается в способности получения наслаждения от 

подлинно прекрасного и эмоционально отвергать безобразное, а также 

потребность воспринимать, переживать и создавать красоту в труде, в 
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поведении, в быту, в искусстве [6]. 

Формирование эстетического вкуса рассматривается как процесс не 

сиюминутный, а длительный по времени его формирования. Таким образом, 

восприятие есть функция эстетического чувства, на основе которого 

вырастает, формируется и развивается индивидуальный эстетический вкус. 

Важное значение в системе эстетического воспитания имеет учитель, так как 

именно он демонстрирует учащимся образец эстетической культуры, а он 

является ее носителем. 

Вся система эстетического воспитания нацелена на общее развитие 

ребенка, как в эстетическом плане, так и в духовном, нравственном и 

интеллектуальном. Это достигается путем решения следующих задач: 

овладения ребенком знаниями художественно-эстетической культуры, 

развития способности к художественно-эстетическому творчеству и развития 

эстетических психологических качеств человека, которые выражены 

эстетическим восприятием, чувством, оценкой, вкусом и другими 

психологическими категориями эстетического воспитания. 

Воспитание красотой и через красоту формирует не только эстетико- 

ценностную ориентацию личности, но и развивает способность к творчеству, 

к созданию эстетических ценностей в сфере трудовой деятельности, в быту, в 

поступках    и  поведении  и,  конечно, в  искусстве. 

Учебный предмет  «художественный труд»  обладает рядом 

особенностей, позволяющих формировать эстетический вкус. Среди них 

необходимо выделить следующее: преимущественно творческий характер и 

разнообразие форм, видов учебно-познавательной   деятельности.  Особое 

место на уроках художественного труда в формировании эстетического 

вкуса школьников занимает, по мнению Ю. К. Бабанского, применение 

учителем разнообразных видов учебно-познавательной деятельности. Он 

отмечает, что педагог обладает немалым арсеналом средств формирования 

позитивного отношения к труду (разъяснение смысла и значения труда, 

постановка  перспектив трудовой деятельности, коллективное  решение 

трудовых задач, игровые моменты и др.). При этом у учащихся возникает 

желание соединить в труде пользу и красоту, например, красиво оформить 

кабинет, мастерскую, участок. Эстетическое воспитание в труде — это один 

из аспектов комплексного подхода к воспитанию, осуществление которого 

выступает важнейшим условием повышения эффективности педагогического 

процесса. С точки зрения И. П. Волкова, в учебный процесс уроков 

технологии надо включать самые различные виды труда, поощряя 

проявление творчества. Такое разнообразие работ, многостороннее 

апробирование своих сил позволяет выявить индивидуальные способности 

каждого и обеспечить условия для развития, сделать процесс обучения 

интересным для детей [7]. 

Необходимо активно внедрять в работу инновационные технологии: 

- Информационно-коммуникационные технологии: использование ИКТ 

способствует развитию интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, формированию у них ценностных ориентаций, мотивации к 
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обучению, успешной социализации. 

- Технология проблемного обучения: данная технология способствует 

развитию самостоятельности ученика, всех сфер его личности, обеспечивает 

субъектность ученика в образовательном процессе. 

- Проектная технология: учащиеся включаются в ситуацию творчества, у них 

формируется большое количество умений и навыков, благодаря чему 

обеспечивается не только успешное усвоение учебного материала, но и их 

интеллектуальное развитие. 

- Игровая технология (в 5-8 классах) учащиеся включаются в игровую 

ситуацию, у них формируется больший объём знаний, умений и навыков, 

благодаря чему обеспечивается лучшее усвоение учебного материала, 

происходит интеллектуальное развитие. 

- Технология индивидуально-бригадного обучения: накопление 

необходимого объёма знаний, развитие самостоятельности учащихся, 

развитие коммуникативных способностей. 

- Контрольно- корректирующая технология: технология способствует 

развитию всех сфер личности школьника, коммуникативных способностей, 

самостоятельности. Работа по развитию эстетического вкуса школьников на 

уроках художественного труда должна быть систематической и 

целенаправленной [5]. 

В возрастном развитии человека очень важную роль играет физическое 

воспитание.  Занятия физической культурой предоставляют  широкие 

возможности  для этого.  Человек,  занимающийся  спортом, способен 

создавать и  воспроизводить разнообразные движения, олицетворяющие 

грациозность,   пластику,  изящество,   искусство  и красоту физических 

упражнений. Это касается не только проблемы нормального физического 

развития растущего организма, его совершенствования, укрепления здоровья 

и иммунитета, но и формирования духовных качеств личности. Физическое 

воспитание существует  неотъемлемо  от эстетического воспитания, они 

глубоко взаимосвязаны друг с другом и оказывают одновременное влияние 

на процесс становления внутреннего мира индивида. 

Взаимосвязь физического воспитания с эстетическим заключается в том, 

что, с одной стороны, физическое воспитание расширяет сферу 

эстетического воздействия на человека, с другой - эстетическое воспитание 

повышает эффективность физического за счет внесения в него 

положительного эмоционального момента и дополнительных 

привлекательных стимулов к занятиям физическими упражнениями. Кроме 

того, их связь также заключается в единстве цели – формирование человека 

[8]. 

В процессе выполнения физических упражнений решаются 

важнейшие задачи эстетического воспитания: 

 Формирование представлений о прекрасном в окружающем мире как 

необходимом условии развития и совершенствования личности; 

 Воспитание эстетики взаимоотношений с людьми разного возраста и 

социального положения как одного из условий формирования 
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толерантности, уважения национальных и религиозных чувств; 

 Формирование эстетических представлений, эстетических взглядов и 

идеалов как сферы эмоционально-чувственного восприятия 

окружающей действительности; 

 Развитие способности к эстетической оценке, восприятие эстетических 

понятий, вкусов, оценок и суждений, т. е способности не только 

воспринимать, но и оценивать и понимать прекрасное. Эстетический 

вкус предполагает и развитие способности создавать прекрасное; 

 Формирование в неразрывной связи физического, нравственного 

интеллектуального, и эстетического воспитания как необходимого 

условия комплексного развития и совершенствования личности; 

 Восприятие эстетических идеалов, т. е правильного понимания и 

активного стремления к тому образу современной жизни и 

современного человека, который является характерным для нашего 

общества; 

 Развитие творческих эстетических способностей в различных видах 

деятельности; 

 Воспитание эстетической оценки тела и движений человека; 

 Воспитание умений находить и оценивать прекрасное в поведении 

товарищей и в окружающей обстановке; 

Безусловно, физическая культура и спорт осуществляют эстетическое 

воспитание личности. Красота, изящество, точность и плавность движений, 

осуществляемых в процессе выполнения физических упражнений, не могут 

не вызывать чувство восторга и радости. При виде красочного, зрелищного 

спортивного выступления человек получает удовольствие и наслаждение от 

«прекрасного», что способствует удовлетворению его эстетических 

потребностей.    Физическая    культура    прививает    личности    любовь    к 

«прекрасному», учит ее видеть и чувствовать красоту окружающей 

действительности,    наполняет    внутренний     мир    индивида    духовными 

ценностями, а также развивает эстетический вкус у человека и повышает 

уровень его эстетической культуры. А, как известно, человек с высоким 

уровнем развитости эстетической культуры способен отличить подлинную 

красоту от ложной, способен созидать «прекрасное» своими поступками и 

действиями, иными словами такой человек будет творить и распространять 

добро и красоту в нашем мире. Ведь такая личность красива не только 

внешне, но и, самое главное, - изнутри [9]. 

Подводя итоги, хочется подчеркнуть, что эстетическое воспитание, как и 

весь воспитательный процесс, – долгий и непрерывный путь. Его успешность 

во многом зависит от окружения подрастающей личности, которое включает 

в себя гармонию отношений, красоту внешнего вида и эстетические 

примеры. Эстетическое воспитание призвано формировать у людей 

эстетические потребности. При этом самое важное - это не просто 

сформировать способности наслаждаться, понимать, видеть и чувствовать 

красоту в ее многообразных проявлениях, но и воспитать способность 

воплотить ее в реальных действиях и поступках. 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ ЖАЛПЫ СӨЙЛЕУ ТІЛІ ДАМЫМАҒАН 

БАЛАЛАРДЫҢ ТІЛДІК КОММУНИКАЦИЯСЫ 

 

Туретаева Г. И. - п.ғ.к., доцент 

Кулданова Г. -Арнайы педагогика бб, 2-курс магистранты, 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті,  
 

Коммуникация дегеніміз – қоғамдағы жеке адамдардың, қоғамдық 

топтар мен таптардың т.б. өзара байланысу және қатынасу процесі. 

Барлық уақытта коммуникация адам өмірінде үлкен маңызға ие болды, 

әсіресе баланың дамуында. Коммуникация арқылы адамдар жылдар бойы 

ақпарат алмасып отыр. О.С. Павлова коммуникация балалардың жалпы 

психикалық дамуындағы өте маңызды фактор деп санайды. [1] 

Қазіргі таңда балалар тілдік қарым-қатынасқа сирек түседі. Бұл адамзат 

үшін үлкен мәселе болып табылады. Тілдік қатынас бала дамуының маңызды 

факторларының бірі. Ол әлеуметтік, тұлғалық қасиеттерін, белсенділікті 

дамытады, дағдылар мен қабілеттерді қалыптастырады. Баланың тұлға болып 

қалыптасуына, баланың психикасының дамуына және қалыптасуына тілдік 

коммуникациясының маңызы зор. Әсіресе, баланың психикалық дамуына 

http://www.inform.kz/ru/abay-i-kazahstan-v-xxi-veke-perevod-stat-i-prezidenta-
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оның онтогенездін ерте кезеңдеріндегі ересектермен қарым-қатынасының 

мәні ерекше. 

Баланың мінез-құлқының қалыптасуы, сөйлеу тілінің дамуы, қарым- 

қатынас құруы ата-анасының, ересектердің үлгісінде қалыптасады. 

Мектепке дейінгі жастағы балаларда тілдік қарым-қатынас ойынмен, 

сурет салумен және тағы басқа әрекеттермен тығыз байланысты. Тілдік 

қатынастың қысқа да болса сәттері бала үшін белсенділік болады. 

Көптеген авторлар, мысалы, А.А. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, М.И. Лисина 

және басқалардың айтуынша қалыпты дамып келе жатқан мектеп жасына 

дейінгі баланың коммуникативті қабілеттері жеткілікті деңгейде қалыптасуы 

керек, мысалы: 

- коммуникативті және ұйымдастырушылық қабілеттер (нақты және тез 

іскерлік байланыстар орната білу, инициатива білдіру, ересектермен 

және құрдастарымен бірлескен іс-әрекетте белсенді өзара әрекеттесу); 

- эмпатия қабілеті (өзгелерді сезіну, сезіну қабілеті); 

- өзін-өзі бақылау қабілеті (оның мінез-құлқын және сұхбаттасушының 

мінез-құлқын реттеу мүмкіндігі, жанжал жағдайларында әрекет ету 

қабілеті); 

- вербалды және вербалды емес өзара әрекеттесу мәдениеті (сөйлеу 

техникасын, сөйлеу тәртібін сақтау, дәлелдеу және дауды енгізу, 

ауызша емес сөйлеу құралдарын қолдану). 

Алайда, қазіргі уақытта сөйлеу бұзылыстары бар балалар санының 

белсенді өсу тенденциясы байқалады. Кез-келген сөйлеу бұзылыстары 

баланың жеке тұлға ретінде дамуында түрлі салдарларды тудыруы мүмкін. 

Ең жиі кездесетін және сонымен бірге өте күрделі сөйлеу бұзылыстарының 

бірі жалпы сөйлеу тілінің дамымауы болып табылады. Сөйлеудің жалпы 

дамымауы әр түрлі күрделі сөйлеу бұзылыстарын, яғни есту және интеллекті 

сі қалыпты балалардың сөйлеу жүйесінің барлық компоненттерінің 

бұзылуын білдіреді. Сөйлеу қабілеті төмен балалардың сөйлеу тілі сөйлеудің 

қалыпты даму уақыты мен сапасы бойынша артта қалады. Жалпы сөйлеу тілі 

дамымаған балаларға танымдық және психикалық процестерді дамыту, 

сондай-ақ олардың мінез-құлқын бақылау, қарым-қатынас орнату және 

қоғамға бейімделу өте қиын. Жалпы сөйлеу қабілеті дамымаған балалардағы 

қарым-қатынас мәселесі және күнделікті қарым-қатынаста алған сөйлеу және 

тілдік дағдылар мен дағдыларды қолдану логопедиялық тәжірибеде жаңа 

емес. Жалпы сөйлеу қабілеті дамымаған мектеп жасына дейінгі балаларда  

коммуникативті іс-әрекеттің қалыптасу ерекшеліктері ерекше назар аударуға 

тұрарлық. Мұндай балаларда тұрақты лексикалық-грамматикалық және 

фонетикалық-фонемалық бұзылулар байқалады, оларда сөйлеу 

дағдыларының өздігінен қалыптасуы мүмкін емес немесе үйлесімді емес. Бұл 

коммуникация орнатудағы проблемаларға, ұжымдық іс-әрекеттерді жүзеге 

асырудағы қиындықтарға, эмоционалды тұрақсыздыққа, жағымсыз жеке 

қасиеттердің пайда болуына, өзін-өзі бағалаудың бұрмалануына әкеледі, 

нәтижесінде мектепте оқу мен баланың әлеуметтік бейімделуі кезінде 

қиындықтар туындайды. 
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О.С. Павлов бойынша баланың дамуының негізгі шарттарының бірі - 

коммуникация. Коммуникативтік дағдыларды қалыптастыру адам  

қызметінің негізгі түрі. Қарым-қатынас мақсатында сөйлеу тілін қолдану 

баланың даму процесінде зор мәні бар. Жалпы сөйлеу қабілеті дамымаған 

балалар өздерінің сөйлеу әрекеттерін ұйымдастыруында қиындықтар болады.  

Бұл олардың айналасындағы адамдармен, ең алдымен, құрдастарымен қарым-

қатынас орнатуда кері әсерін тигізеді. Сөйлеу қабілеті бұзылған балалардың 

белгілі бір ерекшеліктері бар, олар әңгімелесушінің өздеріне бағытталған 

сөйлеуді түсінуде қиналады. Оларға жауап беру қиын, сөйлеу 

коммуникациясының мағыналық тізбегін түсіне алмайды [1]. 

Сөздік қордың тарлығы, аграмматизмдер, дыбыс айтудағы дефектілер,  

байланыстырып сөйлеуді дамытудағы қиындықтар сөйлеудің негізгі 

функцияларын - коммуникативті, танымдық, реттеуші және жалпылауды 

қалыптастыруды қиындатады. Жалпы сөйлеу тілі дамуында кемшіліктері бар 

балалардағы сөйлеудің коммуникативті функциясының бұзылуы жалпылама 

сөйлеу функцияның толық қалыптасуына кедергі келтіреді, өйткені олардың 

сөйлеу мүмкіндіктері ақпараттың дұрыс қабылдануын және оның көлемінің 

кеңеюі және басқалармен ауызша қарым-қатынасты дамыту процесінде 

мазмұнның күрделенуі жағдайында ақпараттың сақталуын қамтамасыз 

етпейді. Н.И. Жинкиннің пікірінше, бір компоненттің қалыптасуының 

кешігуі, бұл жағдайда сөйлеу, екіншісінің дамуының кешеуілдеуіне әкеледі - 

ойлау, баланың жасына сәйкес тұжырымдамалар, жалпылау, жіктеу жоқ, 

ақпаратын талдау мен синтездеуде қиындық тудырады. Сөйлеуді 

дамытудағы кемшіліктер сөйлеудің танымдық функциясының қалыптасуын 

кешіктіреді, өйткені сөйлеу тілінде патологиясы бар баланың сөйлеуі оның 

ойлауының толыққанды құралына айналмайды, ал айналасындағы 

адамдардың сөйлеуі әрдайым ақпарат, әлеуметтік тәжірибе берудің тәсілі 

бола бермейді [2]. 

Жалпы сөйлеу қабілеті дамымаған балаларға оқшаулану, қаталдық, 

ұялшақтық, қаттылық, немқұрайлылық, жоғары сезімталдық, эмоционалды 

қозғыштық, агрессивтілік тән. Олар көңіл-күйдің күрт, кейде негізсіз 

өзгеруімен ерекшеленеді. Жалпы сөйлеу тілінде бұзылыстары бар 

балалардың мінез-құлқында бұзылыстар жиі кездеседі. Бұл балалардың осы 

ерекшеліктері олардың қоғамдағы бейімделуін және олардың құрдастарымен 

де, сонымен бірге ересектермен де байланыс орнату қабілетін едәуір 

қиындатады. Мұндай балалардың психологиялық жағдайы көбінесе 

алаңдаушылық ретінде сипатталады. Зерттеушілер жалпы сөйлеу қабілеті 

дамымаған мектеп жасына дейінгі балалардағы қарым-қатынас қабілетінің 

келесі кемшіліктерін анықтады: 

- сөздерді дұрыс емес мағынада қолдану; 

- дербес сөйлеуде жеткіліксіз грамматикалық формаларды қолдану; 

- бұрын айтылғанға қайта орала беру; 

- үлгі, яғни жатталған тұжырымдарды қолдану; 

- сөйлеудегі негізсіз үзілістердің көптігі; 

- белсенді ауызша қарым-қатынасқа түсудің жоқтығы; 
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- коммуникация формаларын кеңінен қолданылмауы; 

-басқа балалардың сөздерін бағалай алмауы; 

-көмек алу үшін басқа адамдарға жүгіну кезінде хабарламаны бірнеше рет 

қайталау; 

- ауызша емес қарым-қатынас құралдарын қолданудағы ерекшеліктер немесе 

қиындықтар(мәнерлі қозғалыстар, мимика, қимылдарды қолданбауы). 

Коммуникативті сөйлеу бұзылыстары сөйлеу әрекетінің жағдайына және 

басқа ересектер белгілеген мотивацияға байланысты тұрақты емес сипатта 

болады. Сонымен, сөйлеудің коммуникативті функциясының бұзылуы 

ересектермен де, құрдастарымен де қарым-қатынас қажеттілігінің 

төмендеуімен, қарым-қатынас формаларының жеткіліксіз қалыптасуымен 

(диалог пен монолог), мінез-құлық ерекшеліктерімен (қарым-қатынасқа 

қызығушылықтың болмауы) көрінеді. Аталған сөйлеу және коммуникативті 

қиындықтар ойын барысында, жалпы қарым-қатынас процесінде 

құрдастарымен қарым-қатынасты құруға теріс әсер етеді. 

Туылғаннан бастап толық дамуға дейін бала қарым-қатынасты қажет 

етеді. Өмірдің алғашқы жылдарында өсіп келе жатқан баланың іс-әрекетінің 

негізі қаланды. Қарым-қатынас процесінде баланың өзіндік бейнесі, басқа 

адамдармен қарым-қатынас бейнесі, руханият қалыптасады. Ересек адаммен 

қарым-қатынас баланың психикалық дамуына әсер етеді. Сөйлеу тілінде 

бұзылыстары бар балалардың қарым-қатынас орнату қиындықтары қарым- 

қатынастың негізгі формаларының қалыптаспауынан, қарым-қатынас 

қажеттілігінің төмендеуінен көрінеді. Ауызша қарым-қатынас құралдарының 

жетіспеушілігі балаларды ересектермен және құрдастарымен өзара 

әрекеттесу мүмкіндігінен айырады, ойын процесінің қалыптасуына кедергі 

болады. Бұл қиындықтардың салдары-қарым-қатынас қажеттілігінің 

төмендеуі, диалогтық және монологиялық сөйлеудің болмауы. Мінез-құлық 

ерекшеліктері - байланысқа қызығушылық танытпау, қарым-қатынас 

жағдайында бағдарлай алмау, негативизм. Жалпы сөйлеу тілі дамымаған 

балаларда басқалармен таңдамалы байланыс болуы мүмкін. 

Осылайша, жалпы сөйлеу қабілеті дамымаған баланың құрдастарымен 

және ересектермен байланыс орнатудағы мәселелердің алдын алу 

мақсатында мамандардың (психолог, логопед, дефектолог және басқалары) 

жан-жақты көмегі қажет. 

Мектепке дейінгі жастағы балалардың коммуникативтік сөйлеу тілін 

дамыту арқылы балалар өзара қарым-қатынасты талдауды, адамдардың 

адамгершілік қырындағы қылықтарын бағалай білудегі мәселелерін меңгере 

бастайды. Балалар қоршаған ортамен қуана тілдік қарым-қатынасқа түседі. 

Олар ұжымдық коммуникацияға қатысып, сыпайы түрде сөйлесудің 

нормаларын: әңгімелесушіні мұқият тыңдау, сұрақты дұрыс қою, сұрақтарға 

жауап беру, басқаның жауабын тыңдау, ұжымдық әңгімелесулерге қатысу,  

ортақ әңгімені қолдау, әңгімелесушіні бұзбай кезекпен сөйлеуді үйренеді. 
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ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУДА АКТ- НЫҢ СТУДЕНТТЕРГЕ ОҢ 

ӘСЕРІ 

 

Қазыбекқызы Жансая 

7М01101-«Педагогика және психология» 

ББ бойынша 1-курс магистранты  
 

Қазіргі уақытта білім беру саласында ақпараттандырудың ғаламдық 

даму үдерісін байқаймыз. Қазіргідей білім мен техника қарыштап дамыған 

заманда ғылым мен инновациялық технологияның дамуы арқасында 

заманауи жетістіктерге негізделген қашықтан білім беру жүйесі маңызды рөл 

атқарып отыр. Қашықтан білім беру жүйесін дамытудың ең негізгі 

мақсаттарының бірі – студенттердің кез-келген университеттердегі оқу 

бағдарламасы бойынша білім алуға, мүмкіндігі шектеулі жандарға, жұмыс 

бабымен жұмыстан шығуға мүмкіндігі болмайтын жандарға жағдай туғызу 

және білім берудің ақпараттық жүйесін құру арқылы студенттердің білім 

деңгейінің дәрежесін жоғарылату. Білім беру жүйесін жан-жақты 

ақпараттандырып, қашықтан оқытудың алғы шарттары ҚР Тұңғыш 

Президенті – Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев ұсынған «Қазақстан -2030» 

стратегиялық бағдарламасында айқын көрсетілген. Сапалы білімді меңгеруге  

талпынған қазіргі жастардың жаңа технологияның барлық түрлерін 

пайдалануға толыққанды мүмкіндігі бар. Себебі, оқу үдерісін 

ұйымдастырудың жаңа формасының бірі – қашықтан оқыту технологиялары 

арқылы оқыту. Себебі, қашықтан оқыту дегеніміз – оқу процесі барысында 

заманауи талаптарға сай компьютерлік және телекоммуникациялық 

технологияларға негізделіп, инновациялық және дәстүрлі оқыту әдістерін 

қолдану арқылы, күндізгі және сырттай білім алудың негізгі түрі. Қашықтан 

оқытуда технологиялардың әсері қалай болмақ? 

Компьютерлік технологияларды қолдану, ақпараттық технологияларды 

заманауи өндірістің барлық саласына, күнделікті өмірге енуі әрбір қоғамның 

ажырамайтын бір бөлігіне айналды. Бұл өзгерістер білім беру саласына да өз 

әсерін тигізді. Ақпараттық технологиялардың оқу үрдісіне енуін мойындау 

https://www.dissercat.com/content/formirovanie-kommunikativnoi-deyatelnosti-u-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-s-obshchim-
https://www.dissercat.com/content/formirovanie-kommunikativnoi-deyatelnosti-u-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-s-obshchim-
https://www.dissercat.com/content/formirovanie-kommunikativnoi-deyatelnosti-u-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-s-obshchim-
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арқылы оқу үрдісінің индивидуализациялау мен дифференциалануына, 

жетістікті оқуға қажет ойлау мен қиялды дамытудағы негізгі үрдіс ретіндегі 

қайта бағдарлануына шектеусіз мүмкіндіктер ашты.Ақпараттық 

технологиялармен жұмыс істей алу студенттердің танымдық әрекетіне әсері 

мол .Оқытушы мен студент білім беру үрдісіндегі өзара әрекет етуші 

белсенді қатысушылар. Өзара әрекеттестік- білім беру үрдісінің маңызды 

ерекшелігі, оның субъекттерінің арасындағы ерекше қарым- қатынас түрі, 

оқытушы мен студенттің дербес алмасуы, субъекттер әрекетінің 

интеграциялық үздіксіз дамушы үрдісі, оның ішінде арнаулы, мотвациялық, 

әрекеттік, үрдістік қырлары. Әрине, оқытушы мен студенттің өзара 

әрекеттестігі маңызды рөл атқаратын оқу үрдісінде мотивация оның 

ажырамас бөлігі ретінде қалыптасады. Оқуға деген мотивациялық 

ынталандыру тиімді оқытудың негізгі принциптерінің бірі болып табылады. 

(Kim and W. Frick, 2011). Кейбір зерттеу жұмыстарында технологиялық орта 

мен білім алушылардың мотивациясының арасындағы тығыз байланысты 

көрсетеді. (Roblyer and Doering, 2010). Уилкинсон (2016) Youtube сияқты 

медиаресурстарды қолдану студенттердің мотвациясын көтеруге жіне 

олардың жұмыстарына оң әсер беретінін айтты. Осы әдістердің өзі білім 

алушының мотивациясын көтеріп отырудың маңыздылығын көрсетеді. [1] 

АКТ білім аушыларға көбірек мотивация береді. Ол студенттердің сыни 

ойлау қабілетін дамытады. АКТ қолданылған кезде студенттер оқуға ынтасы,  

білім алуға деген құмарлықтары артады. 

Қашықтан оқытудағы басты технология ол- интернет. Жасанды 

интеллект арқылы нұсқаушыларға қызықты контент жүргізуге, оқытуды 

дербестендіруде, оқыту әдістерін оңтайландыруда және барлық 

оқушылардың қажеттіліктерін қолдай білуде көмек көрсетеді. 

АКТ- қашықтықтан оқытудағы сабақ беру мен оқытудың мәселелерін 

шешудегі құрал әрі экономикалық бәсекеге қабілеттілікті анықтайтын 

фактор. Қашықтан оқыту университеттерге өз пайдасын тигізеді, себебі 

технологиялар мен пәнаралық тәсілдемелерді пайдаланудың арқасында оқу 

үрдісіне икемділік береді. 

Технологиялар мен пәнаралық тәсілдемелерді пайдалану жоғарғы 

мектепте қашықтан оқудың негізгі факторлары болып табылады. Қашықтан 

оқудағы- дағы технологияларды пайдаланудың артықшылығы студенттер 

дәрістерді сабаққа келмей тұрып көріп алуларына болады және сыныптағы 

интекрактивті сабақтарға қатыса алады. Электронды оқу ынтымақтастықтың,  

икемділіктің және білім беру мен оқытуды үлестіру үрдістерін қолдау 

мүмкіндігіне ие, сондай- ақ қашықтан оқыту қабілеттері мен мазмұнын 

бағалайды. Электронды және аралас оқытуды сәтті қолданудың негізгі 

сұрағы білім беру біліктілігін оқытудың цифрлық әдістерінде қолданумен 

байланыстыру. Мысалы, Финляндияда ашық университеттерді көбінесе 

«дұрыс» университетте оқуға қол жеткізе алмаған жас талапкерлер 

қолданды; бірақ қазіргі таңда студенттер көбінесе өздерінің кәсіби 

қызметтерін, қабілеттерін, біліктіліктерін арттыру мақсатында веб- курстарға 

жазылу арқылы электрондық оқу түрін таңдайтын ересектерге айналды. 
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Басқа мысалл ретінде, Грециядағы қашықтан оқыту. Мұнда студенттерге 

отбасылық өмір мен жұмысты біліммен қатар алып жүруге арналған үлкен 

мүмкіндік ретінде ұсынылады. АКТ негізіндегі қашықтан оқыту осындай 

икемділіктрімен ерекше. 

Бүгінгі таңда, АКТ көмегімен: 

 Білім алушыларды эмоциялық қаныққан оқу ісіне араластыру арқылы 

танымдық белсенділігін арттыруға мүмкіндік беру; 

 АКТ қолданудың әдіс- тәсілдерінің баламалығы мен икемділігінің 

арқасында білім алушылардың оқуға мотивациясын арттыруға және 

шығармашылық ойлауына мүмкіндік беру; 

 Білім алушыларды өзекті даму деңгейі мен жеке бейімділіктерін есепке  

ала отырып, оқу материалдарын дара білім траекториясымен меңгеруге 

мүмкіндік беру; 

 Ақпарат алу арналараның санын арттыру арқылы оқудың 

интенсивтілігін жоғарылату; 

 Түрлі педагогикалық тәжірибелер мен технологияларды үйлестіру; 

 Білім алушыларға өздігінен пәндік дайындықтарының деңгейін 

анықтауға мүмкіндік беру; 

 Білім алушылардың цифрлық жүйеде компьютерлік және 

компьютерленген ойлауын (computational and computerized thinking), 

компьютерлік сауаттылығын арттыру; 

 Конструктивті және алгоритмдік ойлау жүйесін дамытуға мүмкіндік 

беру. 

АКТ- ның білім беруде келесідей түрлерін атап өте аламыз: 

 Автоматтандырылған оқыту технологиялары- білім беру үрдісіндегі 

аппараттық және бғдарламалық құрылымдарымен қамтамасыз етуге 

үйрету(мысалы. Тексттік редактор, электрондық тақта, мониттор, проектор, 

электронды аудармашылар); 

 Мультимедиалық оқыту технологиялары- білім алушылармен 

интерактивті өзара іс- әрекет құруда медиа- құралдарды бірге пайдалану; 

 Қашықтықтағы білім беру технологиялары- білім алушы мен 

педагогтің қашықтықта ақпараттық және телекоммуникациялық 

технологияларды қолданумен жүзеге асады; 

 Оқытудың интернет- технологиялары(желілік технологиялар)- 

ақпараттық- телекоммуникациялық желінің көмегімен оқыту. 

Оқудағы мотивация түсінігінің көптеген интерпретациялары бар. 

Солардың ішінде көп таралған анықтамалардың бірі , оқу мотвациясы 

түсінігінде мақсатқа жету жолындағы тұрақты тәртіп моделі, ішкі сенімін 

растауы және белгілі бір эмоцияларды бастан кешуін айтады (Форд, 

1992). [2] 

Модель ARCS 

Цифрлық білім берудегі сыртқы мотивацияны көтеруегі белгілі әрі жиі 

қолданылатын модельдердің бірі американдық ғалым Дж. Келлер ойлап 

шығарған ARCS(назар аудару- мән беру- сенімділік- қанағаттану) моделі: 

Назар аудару(Attention) – білім алушының назарын басқару және ұстап 
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тұру. АКТ жағынан бұл компонент интерактивтілік, тосыннан әсер беру, 

ақпараттың түрлі арналарын пайдалануда интерфейс, видео, дыбыстар 

арқылы әсер ету; 

Мән беру(Relevance)- білім алушының саналы түрде оқудың 

маңыздылығы мен құндылығын практикалық қабілеттерді иелену арқылы 

білуі; 

Сенімділік(Confidence )- білім алушының өзінің мүмкіндіктеріне деген 

сенімін арттыру. 

Қанағаттану(Satisfaction)- білім алушылардың өздерінің алған 

нәтижелерімен қанағаттануы: бонустар, балдар, мақсаттарына жетулері. 

Қорыта айтқанда, мотивация білім беру үрдісінің нәтижелі болуына 

қатты әсер етеді, сондықтан әр жаңа тапсырма орындау барысында 

мотивация болуы керек. Білім алу мақсатында АКТ қолданудың 

мүмкіндіктерін зерттеу кезінде ішкі және сыртқы мотивацияны ажырата алу 

қажет. Оқу мотивациясы бір істің тек нәтижесі немесе өнімі ретінде емес, 

нақты жоспарланған білімдік нәтижеге жету үшін кешенді жігер мен іс- 

әрекет бірізділігінің нәтижесі. Білім берудің табысты нәтижесіне жету үшін 

АКТ- ны таңдаудағы басты критерийлерінің бірі білім беру 

технологияларының білім алушыларға мотивация бере алуы болып саналады. 

[3] 
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Қазіргі кезеңде ел өміріндегі саяси әлеуметтік, экономикалық және 

мәдени өзгерістер бастауыш, орта және жоғары мектепті демократияландыру 

мен гуманизациялау, білім беру жүйесінде жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеу 

сапасын көтеу, оларды еңбек пен қоғамдық өмірге даярлау мәселесінің 

көкейтестілігін көрсетіп отыр. Осыған орай Қазақстан Республикасының 

«Білім туралы» Заңында [1], Қазақстан Республикасында білім беруді және 

ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасында [2], Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауларында т.б. ресми құжаттарда 

осы заманға сай білім беру жүйесін дамыту, кең ауқымды ойлай білетін 

тұлғаның рухани және салауатты өмір салты негізін қалыптастыру, тұлғаның 

шығармашылық дара қасиеттерінің дамуы үшін жағдай жасау, интеллектісін 

байыту міндеттері көзделген. 

Қазіргі мектептің құрылымы мен білім беру мазмұнында болып 

жатқан бетбұрыстар оқу-тәрбие процесін жаңашаландыру талаптарын қояды. 

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2016-2019 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасында: «... бастауыш мектептің 

бағдарламасы баланың жеке тұлғасын қалыптастыруға, оның жеке қабілетін 

ашуға және дамытуға бағытталған...» - деп көрсетілген [2]. 

Жоғарыда айтылған талаптар мен міндеттерді нәтижелі жүзеге 

асырудың факторлары оқушылардың этникалық, психологиялық, дербес 

ерекшеліктерін ескеру болып табылады. 

Бастауыш мектеп оқушыларының оқыту-тәрбиелеу процесін нәтижелі 

жүргізу үшін олардың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктерін 

педагогикалық ұжым, ата-аналар жақсы білу керек. 

Бастауыш мектеп жасындағы балалардың моральдық қасиеттерінің 

өзіндік қалыптасу, даму ерекшеліктері болатындығы, ересектердің мінез- 

құлқы мен қарым-қатынас үлгілері жас балаларға ерекше әсер ететіні, оқуға 

деген ынтасын арттыратын жағымды эмоциональдық жағдай жасау керектігі,  

оқушыларға моральдық нормаларды, адамгершілік қасиеттерді игерту 

барысындағы мұғалім қызметінің ерекше екендігі, басқа біреудің жан 

дүниесіне, «мен» ұғымына ену үшін психологиялық дайындық қажет 

екендігі, баланың еркіндігін мойындап, оның келісу-келіспеу құқына және іс- 

әрекетті таңдау құқына ие екендігін тану керектігі туралы пікірлерін 

әрдайым есепке алу керек. 

Психологтар мен педагогтардың пікірлеріне талдау жаса келе, 
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бастауыш сыныптың оқу-тәрбие процесін сапалы ұйымдастыру үшін 

төмендегідей психологиялық-педагогикалық мүмкіндіктерін жүзеге асыру 

қажет: 

1. Бастауыш мектеп жасындағы балалардың қабылдауы тұрақсыз, 

бытыраңқы болады, сонымен қатар, олар зеректілігімен, балғындылығымен, 

білуге құмарлығымен ерекшеленеді, өздеріне қызық немесе ұнаған 

нәрселерін қабылдауға бейім келеді, сондықтан оларға танымдық 

тапсырмалар беру, кроссворд құрастыру, ребус шешу, «ойлан, тап» сияқты 

ойындар ойнату тиімді. 

2. Бұл жастағы балалардың зейінінің көлемі де едәір тар келеді. 

Сондықтан бастауыш мектептегі оқу-тәрбие процесі баланың зейін 

мдениетін қалыптастыруға, тәрбиелеуге бағытталуы қажет. 

3. Зерттеулер баланың жасы негұрлым кіші болса,оларда еріксіз есте 

сақтап қалу қасиеті жиі кездесетінін көрсетеді. Сондықтан сабақта белсенді 

қабылдауға түрткі боларлықтай ойлау элементтерінің түрін енгізген жөн. 

Көпшілік жағдайда қазір еліміздің мектептерінде білім, білік, дағды 

парадигмасы негізінде оқыту үдерісі ұйымдастырылуда. Ал білім сапасын 

көтеру үшін 12 жылдық мектепке өткенде нәтижеге бағдарланған, бала 

біліктігін қалыптастыратын парадигма негізінде оқыту үдерісін жүзеге асыру 

керек. Оның түпкі мақсаты - әр баланың алған білімін өмірдегі 

жағдаяттармен байланыстырып қабылдауына қол жеткізу. 

Білім мазмұны әрбір тарихи кезеңдердегі мектеп реформасының 

негізіне жатады. Білім беру саласына қатысты реформаларда заман 

талаптарына сай білім мазмұны өзгеріске ұшырайды, біркелкі жүйеге 

келтіріледі. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында, Қазақстан 

Республикасы жалпы білім беретін мектептері білім мазмұнының 

тұжырымдамасы, Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2016- 

2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы т.б. құжаттарда бүгінгі 

білім берудің алдына қойылатын талаптар, іске асыру шаралары анықталған.  

Білім мазмұны мен материалдық-техникалық базасын жаңарту, білім сапасын 

арттыру, әлемдік білім беру кеңістігіне ықпалдастыру білім беруді 

дамытудың стратегиялық объективті заңдылығы. Әлемнің жетекші елдерінің 

көпшілігінде білім берудің мақсатын, мазмұны мен технологияларын оның 

нәтижесіне қарап бағалайды. Олай болса әр халықтың әлеуметтік- 

экономикалық, тарихи-мәдени ерекшеліктері диалектикалық бірлікте 

негізделіп, мектептегі білім мазмұнын жаңартудың басты көзі болып 

табылады. 

Осыған орай, еліміздің жаңартылған білім беру мазмұнына өткен 

мектептердің үлесі (2017 жылы – 1-сынып; 2019 жылы – 1-3, 5-8, 10 

сыныптар) болайын деп отыр. 

Жаңартылған білім беру мазмұнының стандарты жиынтығы 

функциналдық сауаттылықты қамтамасыз ететін дағдылардың кең спектрін 

дамыту бойынша үздік халықаралық тәжірибеге бағытталатын болады. Оқу 

бағдарламалары жаңа технологияларды, ғылыми инновацияларды, 

математикалық модельдеуді дамытуға бағыталған STEM – элементтерді 
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қамтитын болады. 

«2015-2016 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта 

білім беретін ұйымдарында ғылым негіздерін оқытудың ерекшеліктері 

туралы» әдістемелік нұсқау хатында оқытудың әдістемелік жүйесі заманауи 

технологияларды пайдалануға негізделген деп көрсетілген [3]. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) қолдану 

құзыреттілігі оқушылардың өздігінен іздену және зерттеу жұмыстарында, 

бос уақыттарында және қарым-қатынаста цифрлік технологияларды сенімді 

және шығармашылықпен қолдана білуге үйретеді. 

Бастауыш мектепте АКТ-ны қолдану дағдылары ақпарат іздеу, алмасу 

және онымен жұмыс жасау, идеяларды жинау, өз жұмысын бағалау және 

жетілдіру, алуан түрлі жабдықтар мен бағдарламалық қосымшаларды 

пайдалану арқылы дамытады. 

Қазіргі таңда республикамызда 12 жылдық білім беруге көшуге 

дайындық жұмыстары жан-жақты талқылануда. Мұндағы басты ұстаным – 

тұлғаның жеке дамуына негізделген, жан-жақты зерттеліп, сараланған білім 

беру үлгісінің басым бағыттарын айқындау, нәтижесінде еліміздің әлемдік 

өркениетке негізделген білім саясатындағы стратегиялық мақсаттарын 

жүзеге асыру. 

12 жылдық білім беру жүйесіне көшу – қоғамдағы елеулі өзгерістер 

мен адамдар арасындағы қарым-қатынас құралдарының қарыштап дамуына 

байланысты жаңа адамды қалыптастыруды көздеген заман талабы. Әлемдік 

білім кеңістігіндегі оқытудың озық технологияларын қамтитын жаңа білім 

мазмұны шынайы жарыс, адал бәсекеге қабілетті адам тәрбиелеуді 

қамтамасыз етуі тиіс. 

12 жылдық білім беру жұмысын, оның жетістіктерін бағалауға 

мүмкіндік беретін күтілетін нәтижелерге негізделетін болады. Күтілетін 

нәтижелерді тұжырымдау оқушылардың оқу жетістіктерін объективті түрде 

бағалауға, жеке қабілетін ескере отырып әрбір оқушыны дамытудың жеке 

тракториясын айқындауға мүмкіндік береді, сондай-ақ олардың оқудағы 

білігі мен дағдыларын дамыту үшін ынтасын арттырады, білім беру 

процесінің сапсын жақсартады. 

Негізгі мектептегі тәрбие жұмысын жетілдіру үшін «Жас қырын» (7-9 

жас, 2-4 сыныптар) және «Жас ұлан» (9-16 жас, 5-9 сыныптар) болып екі 

буынға бөлінетін «Жас ұлан» бірыңғай балалар мен жасөспірімдер 

ұйымының телевидение, әлеуметтік жарнама, кино, концерт, бұқаралық 

акциялар, экскурсиялар, саяхаттар арқылы патриоттық, волонтерлік, 

азаматтық және құқықтық іс-шаралар өткізу жұмысы жандандырылатын 

болады. 

12 жылдық білім беруде оқу жүктемесін жеңілдетіп, оқушының бос 

уақытын жеке қабілеті мен ізденушілігін тудыруға мүмкіндік жасау 

көзделеді. Бұл білім беру парадигмасының пәндік білім беруден тұлғалық- 

бағдарлық бағытқа көшуінен туындап отыр. Ондай жағдайда мұғалімнің рөлі 

білім беруғ біліктіліктер мен дағдыларды сңіруде ғана емес, оқушы өзінің 

жеке әлеуетіне сүйенетінін және оқытудың жаңа технологиясын пайдалану 
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жағына көңіл бөлу керектігін көрсетеді. 

Жеке тұлғаға бағдарланған білім беру жүйесінде оқушы субъекті 

ретінде қабылданатын болғандықтан, әрбір оқушының ерекшеліктері мен 

мүмкіншіліктері ескеріліп, оның дамуына жағдай жасалады. Жеке тұлғаға 

бағдарланған оқыту үрдісінде оқушы өзін іс жүзінде көрсетіп, пәндерді 

меңгеру барысында өзінің жеке қасиеттерін дамытуға арналған белсенділік 

пен ынтымақтастық іс-әрекеті түрінде көзге түседі. Ынтымақтастықтағы 

оқыту үрдісі әр оқушының өзінің даму деңгейіне сәйкес оқу материалын 

меңгеруін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Мұғалім өзінің іс-әрекеті 

арқылы педагогикалық үрдісті шығармашылықпен түрлендіреді. Жеке 

тұлғаларға бағдарланған оқыту үрдісінде мұғалім жетекші, қуат беруші, 

жігерлендіруші рөл атқарады. 

Қазіргі таңда бастауыш буында білім берудің ерекшелігін ескеріп, оны 

жүзеге асыру үшін мектеп жағдайында әлде де болса, бірнеше мәселелердің 

шешімін табу міндеттері туындайды. 

Біріншіден, мектеп мұғалімдерін қайта даярлау. Оларды теориялық 

тұрғыдан да, әдістемелік түрғыдан да қаруландыру. Бұл тұрғыдан 

Республикада азды-көпті жағдайлар жасалуда. Әсіресе эксперименттік 

мектептер мұғалімдері соңғы 3 жыл ішінде бірнеше рет дайындықтардан 

өтті. Бұл жағынан Республиканың бүкіл облыс орталықтарының және 

эксперименттік сыныптары бар аудандары мен ауылдарындағы 

мұғалімдердің бәрі дерлік авторлар қауымымен тікелей кездесіп, бағдарлама 

мазмұны мен оқулықтар жайында өз пікірлері мен ойларын еркін ортаға салу 

дәрежесіне жетіп отыр. Олар алты жасар балалармен жұмыс істеудің біраз 

ерекшеліктерін меңгеріп қалды. 

Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі саласы жаңа тәсілдер аясында 

кеңеюде. Ол – пәнаралық және жобалық қызмет, оқыту мен басқаруда АКТ- 

ны пайдалану, дамуында ерекше қажеттіліктері бар балаларды интеграциялау 

және ата-аналарды консультациялық сүйемелдеу. 

Елімізде педагогтерге қойылатын талаптарды кұейту шаралары 

қарастырылуда. Өздігінен білім алу және өзін өзі жетілдіру педагог 

портфолиясында көрінетін педагог қызметінің ажырамас бөлігіне айналады. 

Екіншіден, мұғалімдер қауымын оқулықтар мен оқу әдістемелік 

кешендермен қамтаамасыз ету. Бұл тұрғыдан да біраз мәселе бастауыш 

сыныптарға байланысты жасалды. Әр пән бойынша оқу-әдістемелік 

кешендер дайындалды. Бұған Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика 

институтының «Мектепке дейінгі және бастауыш білім» кафедрасының бір 

топ оқытушылары 12 жылдық білімнің бастауыш буын стандарты, 

бағдарламасы, оқулықтары және оқу-әдістемелік құралдарының авторлары 

ретінде көптеген ғылыми әдістемелік еңбектер беріп қана қоймай, 

Республика бойынша келешекте жаңа жүйемен жұмыс істейтін мұғалімдерді 

әдістемелік тұрғыдан дайындау ісіне белсенді түрде атсалысып отыр. 

Үшіншіден, 12 жылдық білімге көшудегі басты мәселелердің бірі – 

оқушыларды керекті оқу құралдарымен қамтамасыз ету. Бұл мәселе бойынша 

әр сыныптың әр пәнәне арналған оқулықтар мен оқушыларға арналған 
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дәптерлер берілді. Бірақ, әлде де болса оқу ісін күшейтуге, білім берудің 

тиімді жолдарын іздестіріп, белсенді әдістерді қолдануға жол ашатын 

көмекші көрнекі құралдар жеткіліксіз. 
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МҰҒАЛІМДЕРДІҢ АЛГОРИТМДІК МӘДЕНИЕТІН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Абаева Гулнур Кыдыралиевна 

Нургалиева Жадыра Койшыбековна 
Ш.Құдайбердіұлы атындағы 

№66 жалпы білім беретін орта мектеп 
 

XX ғасырдың басы мен XXI ғасырдың соңында болашақ мұғалім 

мамандарының мобильділігі, өздігінен білім алуға деген ынтасын, 

шығармашылық белсенділігін арттыру алға қойыла бастады. Осы 

көтерілген мәселелердің нәтижесінде болашақ мұғалімдердің өз пән 

саласымен ғана шектелмей, сондай-ақ кең ауқымда қолданылатын жаңа 

ақпараттық технологияларды білім беру саласында қолдана білу талап 

етілді. Ақпараттық- коммуникациялық технологияларды қолдану арқылы 

білім беру саласында көптеген жетістіктерге жетуге болатыны негізделді. 

[1] Қазіргі цифрлі қоғамда алгоритмдік мәдениеті қалыптасқан болашақ 

информатика мамандарын дайындау қашықтықтан оқыту 

технологиясымен тығыз байланысты екенін байқауға болады. Оның 

бірден бір негізін интернет желісі мен ақпараттық- коммуникациялық 

технологиялардың қарқынды дамуымен ұштастыруға болады. Заманауи 

қоғамда өмір бойы білім алу талап етіледі, сондықтан да қашықтықтан 

оқыту технологиясының маңызы зор. Жаңатехнологиялардың қолайлы 

және арзан бола түсуі интернет арқылы қашықтықтан оқытуды тиімді 

және қолжетімді ете түсті. Қазіргі кезде Америка, Азия және Еуропаның 

дамыған елдерінде қашықтықтан білім беру технологиясы танымал. XXI 

ғасырда қашықтықтан оқыту бүкіл әлемді жаулап алды.Қашықтықтан 

оқыту – ақпараттық-коммуникациялық технологияның базасы негізінде 

оқыту, бұл жеке жоспар бойынша және бекітілген жеке оқытушының 
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бақылауымен жүзеге асырылады. Қашықтықтан оқыту барысында 

оқытушы мен білім алушы интернет желісі арқылы on-line режимде 

байланысқа шығады. Білім алушы түсініксіз ақпараттарды сұрай алады,  

тапсырмасын орындап, оқытушыға жібереді, оқытушы оны бағалайды 

осылайша екіжақты процесс жүзеге асады. Қашықтықтан оқыту интернет 

желісі арқылы жүзеге асатыны мәлім және оның жүзеге асырылуының 

бірнеше формасы бар – чат-сабақ, веб-сабақ, видео- конференциялар, 

телеконференциялар және т.б. 

Чат-сабақтар – чат-технологияларды пайдалана отырып жүзеге 

асырылатын оқу сабақтары. Чат-сабақтар синхронды жүргізіледі, яғни 

барлық қатысушылар бір мезгілде чат қатынасына ие. Көптеген 

қашықтықтан оқу орындарының шеңберінде чат-мектеп жұмыс істейді, 

онда чат-кабинеттердің көмегімен қашықтықтан оқыту педагогтары мен 

оқушылардың қызметі арқылыұйымдастырылады. 

Веб-сабақтар – қашықтықтан оқыту сабақтары, конференциялар, 

семинарлар, іскерлік ойындар, зертханалық жұмыстар, практикумдар 

және басқа да телекоммуникация құралдары және "дүниежүзілік 

өрмек"мүмкіндіктері арқылы өткізілетін оқу сабақтарының түрлері. 

Қашықтықтан оқыту барысындағы  қиындықтарға  тоқталатын 

болсақ,гуманитарлықбағытқа табиғаты   жақын   техникалық 

мамандықтарғаоқуғатүскен   бірінші, екінші курс    студенттері 

педагогикалық-техникалықтапсырмаларды    орындау  барысында 

қиындықтармен кездесіп    жатады. Гуманитарлық  бағыттағы 

болашақ   мұғалімдер   техникалық   бағыттағы    пәндерден 

қарағанда гуманитарлық бағыттағы оқу пәндеріне бейім болып келеді 

және олардың техникалық оқу пәндерін қабылдауы қиындық тудырады. 

Аталған  мәселені шешудің  негізгі  жолы   болашақ мұғалімдердің 

алгоритмдікмәдениетінқалыптастыру  болып табылады. Тәжірибе 

талдаулары көрсетіп отырғандай, жоғары оқу орындарындағы дәстүрлі 

оқыту формасы болашақ мұғалімдердің өздігінен оқып, білім алуына 

кедергі келтіретіндігі анықталды. Ғылым-білімді игеру  үдерісінде 

көбінесе оқуға, дайын ақпараттарды талдауға көп көңіл бөлінеді де, ал 

өздігінен ізденуге, жаңа ақпараттарды талдауға уақытаз бөлінеді. Осыдан 

шығатын қорытынды, қалыптасқан қоғамға қойылатынталап пен болашақ 

мұғалімдерді қашықтықтан   оқыту     үдерісіндегі  дидактикалық 

материалдарды   дайындауда   қиындықтардың   туындауы   негізінде 

қайшылықтарды көруге болады. Аталған қайшылықты шешу үшін 

қоғамға қажетті маман мен болашақ мұғалімдердің алгоритмдік 

мәдениетін сапалы түрде, қазіргі жаңа заманға лайықты етіп даярлау 

керек. Жоғары алгоритмдікмәдениеті қалыптасқан болашақ мұғалім – ол 

өз жұмысының озық маманы, ол тек нақты теориялық білімдерді ғана 

үйретіп қана қоймай, сонымен қатар өзінің оқу үдерісін жобалай алатын 

білгір болып табылады. Осындай маманды дайындау әрбір жоғары оқу 

орындарының алдында тұрған міндет. Аталаған міндетті шешу үшін – 

болашақ мұғалімдердің қашықтықтан оқыту үдерісінде өздігінен 
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дамуына жағдай жасау керек – қашықтықтан оқыту арқылы оқу 

үдерісінде болашақ мұғалімдер өзінің танымдық іс-әрекеттерін 

дамытады, ақпараттық-коммуникациялық  технологияларды еркін 

пайдаланады, қашықтықтан оқыту үдерісі алгоритмдік мәдениетті одан 

сайын дамиды, болашақ мұғалімдердің компьютерлік сауаттылығы мен 

алгоритмдік мәдениеті жоғары деңгейде қалыптасады. Осыған 

байланысты, студенттердің алгоритмдік мәдениетін қалыптастырудың 

үлгісі мен технологиясын кәсіби қызметке бағыттау керек. Осылайша, 

студенттің алгоритмдік мәдениеті оның ортақ мәдениетінің маңызды 

құрамдас бөлігі болып табылады, онсыз қазіргі заманғы ақпараттық 

қоғамда өзара әрекеттесу мүмкін емес.[3] Болашақ мұғалімдер өздерінің 

кәсіби қызметтерінің алғашқы кезінен бастап-ақ алгоритмдік 

мәдениеттерін қалыптастыруға, компьютерлік сауаттылықтарын 

арттыруға жағдай жасаулары керек. Алгоритмдік мәдениет 

педагогикалық қызметтің алгоритмизациясының негіздерін 

қалыптастыруды қамтамасыз етеді, ақпараттық қоғамда өзін-өзі 

ұйымдастыру тәсілін көрсетеді және қазіргізаманғы мұғалімнің мектепте 

терең және мазмұнды оқыту үшін өте қажет болатын іргелі білімін 

дамытады. 
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1. Қазақстан Республикасының 2005-2015 жылға дейінгі білім 

беруді дамыту тұжырымдамасы. 

2. Қашықтықтан оқытудың педагогикалық 

технологиялары/Баспасөз Е.С. Полат – М., 2005.Антонова Н.А. 

Необходимость повышения уровня алгоритмической культуры студентов 

информационных специальностей в системе профессиональной 

подготовки. Алматы, 2015 г. 

 

ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ӘҢГІМЕЛЕРІ –ТӘРБИЕНІҢ АЛТЫН ДІҢГЕГІ. 
 

Баймаханова Г.Қ. – аға оқытушы, магистр 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

Баймаханова Р.Қ. – мұғалім 

Қарабұлақ мектеп - балабақшасы 

Баймахан С.Н. – оқытушы, магистр 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 
Қазақтың тұңғыш педагогы, балалар әдебиетінің 

атасы, ақын, жазушы, аудармашы-Ыбырай Алтынсарин. Ыбырай туған 

халқын ерекше сүйді, оның болашағына зор сеніммен қарады. Сондықтан 

халық ағарту ісін айрықша шабытпен жүргізді. 1889 жылы Торғай 

облысының әскери губернаторына жолдаған баяндамасында ол: ”Қазақтарға 

осы дарынды, ақыл-есі мол халыққа кешікпей рухани және қоғамдық даму 

жолына түсетін дұрыс бағыт беру-қалай дегенмен де аса қажет болып отыр” 
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деп жазады[1]. 

Осы мақсатпен игілікті іс,яғни қазақтарға көп жылдар аңсап,өз өмірінің 

арманы мектебі 1864 жылы,қаңтарда ғана ашылды.”Осы жылы 8 қаңтар күні 

көптен күткен ісім орнына келіп,мектеп ашылды.Оған 14 қазақ баласы 

кірді.Бәрі де жақсы,есті балалар.Мен балаларды оқытуға қойға шапқан аш  

қасқырдай қызу кірістім”,-деп жазады,ол белгілі шығыстанушы,профессор 

Н.И.Ильминскийге жолдаған хатында.[2]. 

Ол балаларға ана тілін таза және ұқыптылықпен үйретеді,шағын 

көркем шығармалар арқылы оларды жақсы мінез-құлыққа баулуды 

көздейді.Өзі ашқан мектептерде ана тілінің таза оқытылуына көңіл 

бөліп,ұрпақ тәрбиесіне арналған әдеби шығармалар жазады.Адам бойындағы 

ұнамсыз мінездерге қарсы күресу үшін ол ел әңгімелері арқылы 

тәрбиеледі.Оқулыққа мектепте қазақ балаларына білім мен тәрбие берудің 

басты құралы деп қараған.Қазақ мектептері үшін оқулықтар жазған. 

Ыбырайдың“Қазақ хрестоматиясы” кітабы 1889 жылы шықты.Әдеби 

туындылары балалар дүниесіне өте жақын.Сондықтан ол “қазақ балалар 

әдебиетінің атасы” деп танылған.Көзі ашық,көкірегі ояу болсын деген 

мақсатпен өнер-білім,еңбек,адамгершілік,Отан тақырыбына арналған 

әңгімелерді көп жазған.Рухани жағынан жан-дүниесі бай,елінің қамын 

ойлайтын адал перзент болу үлкен әңгімелері арқылы халықтың көзін 

ашып,адамдық дәнін сепкен адам.Қазақ хрестоматиясы 

оқулығына,негізінен,балаларға арналған әңгімелері енгізіледі.Өз халқының 

керегіне жарап,елім алдыңғы қатарлы,озық мәдениетті елдердің қатарына 

жеткізу деп білді.Жастар халықтың жақсы болашағының үлгісі.Ел ертеңі- 

білімді ұрпақтың қолында. 

Олай болса,ел тізгінін ұстайтын саналы ұрпақ өзінің ана тілін жетік 

білетін,ана тілінің таза оқытылуына көңіл бөлетін,тіл-құндылық деп тани 

алатын адамгершілігі мол тұлғалар болу керек. 

Төл әңгімелері қысқа да нұсқа құрылып,мазмұны жағынан ұтымды 

келеді.Белгілі ғалым Қаным Жумалиев,Ыбырай Алтынсарин қазақ 

әдебиетінде көркем әңгіменің негізін салушы атасы болды.Көркем 

әңгімелердің композициялық құрылысын шебер етіп құруда да оның өзгеше 

еңбегі бар” деп жазады. 

Қорытындылай келе,елі үшін аянбай еңбек етіп,ұлы даланың тұңғыш 

педагогі,ұлттың ұлы ұрпақ артына өшпестей із қалдырған,қазақ халқының 

біртуар перзенті,сөз құдіретін танытқан тамаша ақын,туған халқының рухани 

дүниесін көтеруге көп күш жұмсаған мәдениет қайраткері,еліне адал қызмет 

еткен қоғам қайраткері Ыбырай Алтынсаринның алатын орны ерекше.Қазақ 

деген жасанды мінезі жоқ,қарапайым халық, бірақ сол 

қарапайымдылығының өзінде оның, көп жақсылығы жатыр.Өзелімізге 

қолдан келгенше қызмет ету біздің әрқайсымыздың борышымыз. 

Ы.Алтынсарин өзеліне адал қызмет еткен ұлы ұстаз, қазақ балаларының 

заманына лайықты озық азаматтың көзқарасын қалыптастыруды 

көздеді.Оның бұл педагогикалық қағидалары күні бүгінге дейін бала 

тәрбиесіндегі маңызын жойған жоқ. 
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Тәуелсіздікке 30жыл толу қарсаңында тіліміздің тұғыры нығая түсу үшін, 

қазақ тілінің болашағы жарқын болу үшін, ұлы ұстаз Ы.Алтынсариннің 

тәрбиелік мәні зор рухани бұлақтан суғарылып, ұлт ертеңін ойлауымыз 

керекпіз. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУДЕГІ - КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІ 

МҰҒАЛІМНІҢ – ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ӘЛЕУЕТІ 

 

Сугуралиева А.М., 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

магистр, аға оқытушы 

Абилдаева Айсулу Ембергеновна 

Ақтөбе қаласы, 30 қазақ орта мектебі 

Бастауыш сынып мұғалімі 

 

Қазіргі заман мұғалімінің міндеті ғылым мен техниканың қарқынды 

дамып келе жатқан заманда өмір сүруге икемді, қоғам пайдасына қарай өзін - 

өзі толық жүзеге асыруға дайын білімді, шығармашылыққа бейім, құзыретті 

және бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру. Бұл міндетті тек кәсіби білімі 

жетік, құзыретті, бәсекеге қабілетті ұстаздар ғана атқара алады. 

Мұғалім қаншалықты білімді, шығармашыл болса, оның құзыреттілік 

аясы да соғұрлым кең болмақ. «Құзыреттілік» ұғымы педагогика саласында  

тұлғаның субъектілік тәжірибесіне ерекше көңіл аудару нәтижесінде 

ендіріліп отырған ұғым. 

Құзырлылықтың латын тілінен аудармасы «сомпетенс» белгілі сала 

бойынша жан-жақты хабардар, білгір деген мағынаны қамти отырып, қандай 

да бір сұрақтар төңірегінде беделді түрде шешім шығара алады дегенді 

білдіреді» деп көрсетеді. 

Ресей ғалымы Н.Кузьминаның көзқарасы бойынша, «Құзырлылық 

дегеніміз – педагогтің басқа бір адамның дамуына негіз бола алатын 

білімділігі мен абыройлығы», – дейді. 

«Құзырлылық – тек кәсіби білімі емес, тұлғаның жалпы мәдениеті мен 

шығармашылық әлеуетін дамыту қабілеті» - деп түйіндейді белгілі 

оқымысты Т. Г. Браже. Сондықтан бүгінгі ұстаз тек кәсіби білімін 

толықтырып қана қоймай, үнемі шығармашылықпен жұмыс жасауы қажет. 



513 

 

Кәсіби құзыреттілік маманның әлеуметтегі дәл осы уақыттағы қабылданған 

стандарттар мен нормаларға сәйкес өзінің кәсіби педагогикалық қызметін 

атқаруға дайындығы мен қабілетін анықтайтын кәсіби білімдер жиынтығы 

немесе жекелік-кәсіби сипаттама. 

Мектеп педагогінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың шарттары: 

1.Әдістемелік құзыреттілік – оқытудың әр түрлі әдістерімен қарулану, 

дидактикалық әдістерді білу, оларды оқыту процесінде білім мен іскерлікті 

меңгерту үшін қолдана білу; 

2. Зерттеушілік құзыреттілік – оқыту мен тәрбиелеудің заңдылықтары, 

құрылымы туралы жаңа білімді жасау үшін педагогикалық құбылысты, 

актілерді оқып үйренудің ғылыми әдістерімен қарулану; 

3. Басқарушылық құзыреттілік - өз қызметі мен оқушы қызметін басқару 

тәсілімен, әдісімен қарулану; 

4. Ақпараттық құзыреттілік – қазіргі ақпараттық технология – мен қарулану, 

қажеттісін пайдалану; 

5. Коммуникативтік құзыреттілік - өзінің кәсібилігін үздіксіз жетілдіру, жеке 

және қоғамдық өмірді дамыту. 

Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі – оның жан-жақты білімінен ұстаздық 

шеберлігімен, оқытудың жаңа әдістерін меңгерумен өлшенеді. Мұғалімнің 

кәсіби құзіреттілігі – бүгінгі ғасыр талабына сай белгілі бір нәтижеге 

бағытталған білім берудің негізі болмақ. Кәсіби құзыреттілік бір нәрсе 

жайлы беделді ой, кесімді пікір білдіруге мүмкіндік беретін білімділердің 

сипаттамасы ретінде қарастырылады. [1,79б.] 

Мұғалімнің кәсіби құзіреттілігінің негізгі шарттары: 

1. Тұлғааралық және еңбектегі байланыс. 

2. Қызметтің эканомикалық, әлеуметтік, құқықтық, адамгершілік, 

психологиялық аспектілерін меңгеруі. 

3. Қызметті жаңа жағдайға бейімдеудегі, басқару шешімін қабылдаудағы 

дайындығы. 

4. Практикалық кәсіби тапсырмаларды орындаудағы дайындық әлеуеті 

5.Нақты жағдайларға байланысты қандай да бір әдістерді пайдалану 

біліктілігі. 

6. Тиімді шешім қабылдау қабілеті. 

«Ұстаз қандай болса қоғамы сондай» деген бұлжымас заңдылық қай 

қоғамда да көкейкесті. Сондықтан да бүгінгі күннің өзекті мәселесі - 

педагогтердің құзыреттілігін үздіксіз дамыту. 

Өздігінше еркін ойлау қабілеті бар, тәрбие-білім беру үрдісін модельдей 

алатын, тәрбие беру және білім берудің технологиялары мен жаңа идеяларын 

өздігінше іске асыра алатын мұғалімнің кәсіби құзыреттілігінің деңгейін 

арттыру - өзекті мәселе, себебі, біріншіден, кәсіби құзыретті мұғалім 

мектептің тәрбие-білім беру процесінде шығармашыл оқушылардың 

қалыптасуына дұрыс әсер етеді; екіншіден, өзінің кәсіби қызметінде жақсы 

нәтижелерге қол жеткізе алады; үшіншіден, кәсіби мүмкіндіктерінің іске 

асуына ықпал жасайды. 

Қазіргі таңда мұғалім құзыреттілігін үздіксіз жетілдіруде мынандай 
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міндеттер жүктеліп отыр: 

1. Мамандығы бойынша негізгі дайындығының болуы; 

2. Адамдардың адамға, қоғамға қатынасын реттейтін құқықтық және 

этикалық нормаларын білуі; 

3. Қазіргі білім беру технологиясын пайдалана отырып жаңа білім алуы және 

өз еңбегін ғылыми негізде ұйымдастыра білуі; 

4. Компьютерлік техниканы меңгеруі; 

5. Ғылыми іскерлік, қоғамдық, саяси, және тұрмыстық тілдер ауқымында 

мемлекеттік және шетел тілдерінде сөйлесе білуі. 

Шығармашылық әлеуеті дамыған мұғалім өз кәсібін жете меңгеріп қана 

қоймай, өзін-өзі жан-жақты дамытуға қол жеткізеді. Әлеуеттің дамуы 

нәтижесінде мұғалім педагогикалық әлемді  шығармашылық әрекетпен 

өзгерте отырып, тұлға ретінде өзі де өзгереді. Нәтижесінде мұғалім кәсіби 

құзіреттілікке қол жеткізеді. [2,122б.] 

Білім – адамзаттың терең және үйлесімді дамуын бекітетін құралдардың 

бірі, прогрестік, әлеуметтік тұрақтылық пен ұлттық қауіпсіздіктің маңызды 

факторы. Қазіргі білім беру үрдісі адамның ішкі табиғи мүмкіндіктерін 

ашып, әр адамның өзінің «Менін» сезінуге, толықтыруға көмектесетіндей,  

сыртқы әлеммен әлеуметтік қарым-қатынастарда өз орнын табуға, өзін 

шығармашылықпен өзгертуге белсенділік танытуға ықпал етуі тиіс. Бүгінгі 

таңдағы қоғам кәсіби білімі жетік, құзыретті, бәсекеге қабілетті мамандарды  

талап етеді. 

Қазіргі оқытудың жаңаша технологиясын меңгерудің өзі ұстаздан 

шығармашылықты талап етеді. Ал, шығармашылықпен жұмыс жасау үшін 

мұғалім өзінің кәсіби біліктілігін арттырып отыруы қажет. Мұғалімнің өз 

кәсіби қызметтерін шығармашылықпен атқаруына әр деңгейдегі әдістемелік 

жұмыстарды иновациялық бағытта ұйымдастырып өткізудің ықпалы мол. 

Біліктілігін арттырушы мұғалім өзінің білімін, жалпы дүниетанымын кәсіби 

және әдіснамалық деңгейін жоғарылатады, психологиялық – педогогикалық 

сонымен қатар әдістемелік сауаттылығын жетілдіреді. Ең бастысы бұл 

білімдер мен білік дағдыларды құзырлылық ұстанымдарының талаптарына 

сәйкес өздерінің меңгеруі және сол жолдар арқылы өздерінің ойлау жүйесін, 

шығармашылығын өнертапқыштығын, рефлексиялық машығының дамуына 

жол ашады. 

Сол кезде ғана мұғалімнің өзіне-өзі баға беру деңгейі артып, өзін-өзі 

анықтап, үздіксіз өзін-өзі дамытуға деген қажеттілік туады. Білім – мұғалім 

үшін оның шығармашылық әлеуетін дамытудың үрдісі. Шығармашылық 

әлеуеттің дамуы өз білімін көтеруге негіз болады. Мұғалім шығармашылық 

әлеуетін дамыта отырып, өзінің құзыреттілік аясын кеңітеді. 

Еліміздің дамуының алғы шарты білім дедік, яғни «Үшінші 

мыңжылдықтың жастары қандай болмақ?» деген сұрақ туындайды. 

Жауапкершіліктің биігінен көрінуі де жас ұрпаққа берілетін білім сапасын 

мейілінше арттыруды қажет етеді. Ал, білім сапасын арттыру, оның деңгейін 

әлемдік білім кеңістігіндегі стандарттарға сай келтіру түптеп келгенде, 

мұғалімге, оның кәсіби құзырлығына, әдістемелік біліктілігі мен шеберлігіне  
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тікелей байланысты. Жас ұрпаққа жоғары сапалы білім беру ісін тек қана 

мәдениетті, шығармашыл, жаңашыл, инновациялық тұрғыда ойлап, қызмет 

жасай білетін ұстаз ғана мүлтіксіз атқара алады. 

Құзыреттілікті қалыптастыру – білім беру саласының өзекті мәселесі. Күн 

сайын адамға көптеген ақпарат тасқыны келеді. Ал оқу мазмұны мен оқыту 

әдістері ескі сарында қалып қоюда. [3,79б.]Сондықтан білім берудегі 

әлеуметтік қажеттілік пен ол қажеттілікті қанағаттандырудың арасындағы 

қарама –қайшылық білім беру саласының дағдарысына әкеліп соғуда. Сол 

себепті мектеп мұғалімдерінің әдістемелік шығармашылығын дамытуды 

педагог-мамандардың біліктілігін жетілдіру жүйесінде ұйымдастыруды 

олардың кәсіби құзіреттілігі кезінде жүзеге асыру қажеттігі туындайды. 

Мұғалімнің басты рөлі – тұлғаның жеке дамуына негізделген, жан-жақты 

зерттелетін, сараланған білім беру үлгісінің басым бағыттарын айқындау, 

нәтижесінде еліміздің әлемдік өркениетке негізделген білім саясатының 

стратегиялық мақсаттарын жүзеге асыру. Осыған орай, нәтижеге бағытталған 

жалпы орта білім берудің жаңа жүйесіне ауысу білім беруді басқару 

жүйесіндегілерден мұғалімдердің кәсіби біліктілігін арттыруда жаңаша 

көзқарасты, ал мұғалімдерден негізгі кәсіби құзырлылықтарын дамытуды 

талап етеді. 

Әрбір мұғалімнің кәсіби дайындық сапасына қойылатын талап немесе 

кәсіби теориялық білімі мен практикалық біліктілігі –құзыреттілік пен кәсіби 

шеберлігінің сапасы ретінде қаралады. 

Әр ұстаз оқытудың жаңа технологиясындағы тиімді пайдаланылған 

әдістердің бәрі бала дамуына қарай бағытталатындығын ескеруі керек. Білім  

беру саласында қолға алатын мәселелерді шешуде көмекке келетін кәсіби 

құзыреттілігі жоғары, шығармашыл мұғалімдер екені даусыз. Атап айтар 

болсақ: 

Әлемдік тәжірибеде бар электронды оқу құралдарын пайдалану шеңберін 

ұлғайту. Мектептің тәжірибесін зерттеп қорыту, тарату. Мектепішілік 

бақылау – басшылық жұмыстарын жандандыру, себебі бұл оқушының білім 

сапасының деңгейін анықтап, ұстаздың жеке жауапкершілігін көтереді. 

• Мемлекеттік тілде жазылған әдістемелік құралдарды шығару. 

• Оқыту деңгейін халықаралық стандартқа жеткізуге қадам жасау. 

Осындай биік нәтижеге қол жеткізуді – кәсіби құзіреттілігі жоғары мұғалім 

ғана жүзеге асырмақ. Олай болса, кәсіби жағынан құзыретті мұғалім 

шығармашылық әлеуеті дамыған болуы керек. 

Ендеше, шығармашылық деген не? «Шығармашылық» деген ол - адамның 

мақсатты ісіне жету жолындағы талаптануы мен талпынысынан, жігері мен 

сабырынан, сұранысы мен ізденісінен түзіліп, ақыл ойы мен сезімінің, 

қиялының ерекше бітімінен көрінеді. 

«Шығармашылық - проблемалық сипаты бар, барлық ішкі байланыстарды 

біріктіретін, нәтижеде жаңа материалдық және идеялық құндылықтар 

алынатын адамның мақсатты әрекеті» - деп түсіндіріледі философиялық 

сөздікте. Педагогикалық шығармашылық объективті және субъективті 

құндылығы бар, жаңа сападағы өнім алуға бағытталған мұғалімдердің 
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ерекше әрекеті. [4,22б.] 

Шығармашылық әрекет –тұлғаның шығармашылық міндеттерді өз бетінше 

шешуі: білім, білік, дағдыны жаңа жағдайға тасымалдай алуы, белгіліден 

жаңа мәселені көре білуі, объектінің жаңа қызметін байқай алуы, жаңа соны 

шешімдер қабылдауы. 

Абайдың 43 сөзінде адам баласының 2 нәрсемен: тән және жан қуатымен 

адам екенін, оның ішінде жан қуатын ерекше бөліп атап, әуелде оның 

кішкене ғана болатынын, ескеріп баққан адам оны үлкейтіп, ұлғайтып 

зорайтатынын, ал ескерусіз қалса, ол қуаттың қайсысы болса да 

жоғалатынын айтады. 

Шығармашыл мұғалім үшін өзгенің тәжірибесін қайталағаннан гөрі өз 

тәжірибесі мен жаңалықтарын басқаларға ұсына алуының, шығармашылық 

бағыттылықтың болуының мәні зор. Өйткені, мұғалімдердің кәсіби дамуы 

шығармашылық жұмысқа тікелей байланысты болмақ. Шығармашылықпен 

жұмыс істейтін мұғалімнің кәсіби жағынан дамитыны сөзсіз. 

Білім беруде кәсіби құзырлы маман иесіне жеткен деп мамандығы бойынша  

өз пәнін жетік білетін, оқушының шығармашылығы мен дарындылығына 

жағыдай жасай алатын, тұлғалық-ізгілік бағыттылығы жоғары, 

педагогикалық шеберлік пен өзінің іс-қимылын жүйелілікпен атқаруға 

қабілетті, оқытудың жаңа технологияларын толық меңгерген, отандық, 

шетелдік тәжірибелерді шығармашылықпен қолдана білетін кәсіби маман 

педагогті атаймыз. 

Мұғалімнің шығармашылық әлеуеті: бұл тұлғаның жаңа жағдайға сәйкес 

әрекет тәсілін өзгерте алуға негіз болатын білім, білік, дағдылары; әрекеттің 

нәтижесін анықтайтын жаңалық, сонылылық, қайталанбастық; тұлғаны өзін- 

өзі дамытуға, өзін-өзі жүзеге асыруға әкелетін өнертапқыштық, елес, сыни 

ойлау, жаңалыққа деген ашықтық сияқты жеке қасиеттердің жүйесі. 

«Әлеует» – жасырын жатқан мүмкіндіктер немесе белгілі бір мәселелерді 

шешуде іске қосылатын ішкі күш - қуат, қор. 

Мұғалімнің өзінің шығармашылық әлеуетінің дамуы белгілі бір 

әлеуметтік ортада, соның әсері арқылы дамиды. Сол ортада оның өзін-өзі 

қаншалықты ұйымдастыра алатындығына байланысты. Шығармашылық 

әлеуеті жоғары адам қауымда әлі шешімін таппаған мәселелердің жауабын  

іздейді. Мұғалім өзін шығармашылық әрекетте көрсете отырып, өзінің 

әлеуметтік мәртебесін жоғарылатып, өзін-өзі анықтайды. [5,201б.] Оның 

өзінің шығармашылық күштеріне баға береді, педагогикалық 

шығармашылық арқылы ол алдымен өзін-өзі өзгертеді, содан соң 

педагогикалық әрекетке жаңашылдық әкеледі. Мұны өзінің бағдарының 

артуы және жалпы адамзаттық құндылықтарға үлес қосуы деп қарастыруға 

болады. 

Шығармашылық әрекет барысында мұғалімде жаңа білімдер қалыптасып 

қана қоймайды, өз кәсібі жайлы мағлұматтары кеңейе түседі, қызметтің 

мазмұнына тереңдеу орын алады. Сондықтан да шығармашылыққа оқытуға 

болмайды, оған үйрену керек деген пікір бар. 

Мұғалімнің шығармашылық әлеуетінің дамуына ықпал ететін негізгі 
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факторлардың бірі-олардың тұрақты білімдерін көтерумен байланысты. 

Мұғалімнің білімін көтеру ісі ең алдымен оның өзіне қарай бағытталғанда 

ғана ұстаздардың өз санасын дамытып, атқарып отырған қызметінің мәнін 

терең ұғынуы, соған сәйкес өзін - өзі жетілдіру қабілеттерін 

қалыптастыруды, кәсіби шығармашылықтың биіктеріне жетуді қамтамасыз 

ететін болады. 

Мұғалімнің шығармашылық әлеуетін дамыту мәселесінің теориясы мен 

практикасы Қазақстан Республикасындағы қазіргі білімнің дамуының 

мақсат-міндеттерінің талаптарына сәйкес, еліміздің бүгінгі күнгі әлеуметтік- 

экономикалық жағдайымен және болашаққа қарай ұстанған бағытынан 

туындап отыр. Қазіргі қоғам шығармашыл тұлғаларға зәру болғандықтан, 

оларды қалыптастырып дамытатын әрбір ұстаздың шығармашыл болуы да 

сондай қажеттілік. 

Мұғалімнің шығармашылық әлеуетін дамыту – күрделі және көп қырлы 

мәселе. Шығармашылық бір орында тұрмайды, ол-шексіз. Ендеше 

ұстаздарды жаңа жолдар күтіп тұр деуге болады. Сол жолдарда сәттіліктер 

болсын! 
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 Психикалық дамуы тежелген балалармен түзету-дамыту 

жұмысында арт-технологияны (изотерапия) қолдану ерекшелігі 

 

Нұрлан Меруерт Нұрланқызы 

Қ.Жұбанов атындағы АӨУ 

Магистр, оқытушы 

Туребекова Венера Сайновна 

Төремұратова Гүлжанар Боранбайқызы 

«Арнайы педагогика» ББ, 2-курс магистранты 

 

Психикалық дамуының тежелуі балалардың психофизикалық мүмкіндіктері 

шегінде сауатты ұйымдастырылған дамытушы ортада түзетіледі.  

ПДТ баланың психикалық даму динамикасы варианттардың ақауына, 

интеллектуалдық-эмоциялық даму деңгейіне, ақыл-ойдың жұмыс 

қабілеттілігінің ерекшеліктеріне, уақытылы түзету жұмысына байланысты. 

ПДТ бар мектепке дейінгі балалармен түзету жұмысы негізінен психикалық 

дамудың базалық құрауыштарын қалыптастыруға бағытталған. 

ПДТ балалармен түзету жұмысының бағдарламасын әзірлей отырып, 

мыналарға бағдарлану маңызды: ой-өрісінің интеллектуалдық, эмоционалдық 

және тұлғалық дамуын зерттеу; психикалық дамудың базалық құрауыштарын 

қалыптастыру (балалардың сенсомоторлы дамуы, ойлау қызметінің құрылымын 

қалыптастыру, перцептивтік және зияткерлік әрекеттерді дамыту); операциялық 

және мотивациялық-қажеттіліктік сфераларды қалыптастыру; эмоциялық 

дамуды түзету: эмоциялық бұзылулардың алдын алу, негізгі аффективті 

реттелуді қалыптастыру; тілдік дамуды түзету: дыбысты айтуды, фонематикалық 

процестерді, сөйлеу әрекетінің мағыналық жағын; коммуникативтік іс-әрекет 

дағдыларын дамыту, Топта конструктивті өзара іс-қимыл жасай білу. 

Мектепке дейінгі мекемеде ПДТ балаларды оқытуға жалпы қабілеттілікті 

қалыптастыру олардың барлық қызмет түрлерінің процессінде жүзеге 

асырылады. Кешеуілдеген балалардың ақау орнын толтыруға, ерте 

диагностикалау, бала бақшадағы тәрбиелеу мен оқытудың түзету-дамыту бағыты 

және мектепке мақсатты дайындық жағдайында мектептегі оқуға 

интеллектуалдық-эмоционалдық дайындығын қалыптастыруға әлеуетті 

мүмкіндіктері бар.  

О. А. Матвеевa атап өткендей, кіші мектеп жасындағы ПДТ бар балаларды 

дамыту үшін арт-технологиялардың ерекше маңызы олардың балалардың 

алдына тікелей шығармашылық міндет қоюға, бағындыруға тапсырма беруге, 

ойлап табуға, өз бетінше бірдеңе жасауға мүмкіндік береді.   Шығармашылық 

тапсырмаларды орындау кезінде балаларда өз әсерін өз бетінше білдіру және 

біріктіру, жаңа бірдеңе жасау, ескі тапсырмаларды орындау кезінде әртүрлі 

шешімдер табу, өзінің өткен тәжірибесін кеңінен пайдалану қажеттігі 

туындайды.  

Жоғары психикалық үдерістерді тиімді дамыту үшін сенсорлық-перцептивті 

саланы, моториканы дамыту өте маңызды.    Мектепке дейінгі жастағы баланың 

психикалық өмірінің жалпы эмоциялық фоны қалыптасады, ол кезде сезімнің 
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"тілі" дамиды.  Бейнелеу материалдары баланың эмоционалдық жағдайын 

білдіру және эмоциялық әлемін байыту үшін ең жақсы көмекші болып табылады. 

Арт-терапия сабақтарында бала тек оң эмоцияларды ғана емес, сондай-ақ теріс 

эмоцияларды да көрсете алады. Ол ұнамайтын суретті үзіп, жырта алады және 

қамырдан немесе саздан жасалған ұсақ-түйек жасап, бейнелеу материалдарымен 

түйреп, жұмысты толығымен бояй алады және оның орнында жаңа қағазды 

бастай алады.  Бұл эмоционалдық шиеленісті төмендетудің жақсы тәсілі.  

С. Г. Рыбаковтың атап өтуінше, кіші мектеп жасындағы кезеңнің маңызды 

ерекшелігі-табысқа жетуге бағытталған мінез-құлық формаларының біртіндеп 

пайда болуы болып табылады. Жүргізу кезінде түзете-дамыту жұмысының 

маңызды атап көрсетудің әр баланың табыстылығы. Арт-терапия процесінде 

баланың танылу, оң көңіл бөлу, өзінің бастапқы жетістігін сезіну қажеттілігін 

қанағаттандырады.  Сондай-ақ психологиялық энергия босатылады, ол баланың 

тиімсіз күйзеліске жұмсайды. Бала өзін тыныш сезінеді, демалады. 

Демонстрациялық, негативтілік, агрессия түріндегі психологиялық қорғау 

бастамашылық, шығармашылық орындардан жол береді. 

Еріксіз емес суреттер, әдетте, сюминутты күйзелістерді көрсетеді, ал жеке 

тұлға үшін оның құрауыштарының үздіксіз алмасуына бейімділік тән.  

Сондықтан жұмыс сериясын зерттеу, заңдылықтарды, жұмыс істейтін балаға тән 

бейненің ерекшеліктерін, ерекшеліктерін анықтау қажет: қайталанатын 

бөлшектер, сызықтардың сипаты, өлшемдер, фигуралардың парақ кеңістігінде 

орналасуы, түстерді таңдауы. Суретті бағалауда негізгі рөл оның тұтас 

қабылдауы мен суретін баланың өзі түсіндіруі маңызды. 

Дамуында кемістігі бар балаларды тәрбиелеуде және оқытуда өнердің 

маңызды рөліне шетелдік арнайы педагогика өкілдері О. Декроли, Ж. Демор, Э. 

Сеген, сондай-ақ отандық психологтар мен дәрігерлер Л. С. Выготский, А. И. 

Граборов, В. П. Кащенко және т. б. көрсетті. 

Көркем педагогика саласындағы Ресейлік мамандар В. А. Езикеева, Т. С. 

Комарова, В. С. Мухина, Н. П. Сакулина - және басқалары балалардың өнерді 

қабылдау процесі танымдық және эмоциялық сәттерді үйлестіретін күрделі 

психологиялық қызмет екенін айтады. Балалардың көркемдік қызметі сенсорлық 

дамуды, түсін, пішінін, дыбысын ажырата білуді қамтамасыз етеді, оны 

бояулардың, сызықтардың және олардың үйлесімдерінің байлығын терең 

қабылдауға әкеледі, әр түрлі өнер түрлерінің тілін түсінуді қамтамасыз етеді.  

Л. С. Выготский баланың дамуына өнердің оң әсері туралы көрсетті, әртүрлі 

өнер түрлерінде (музыка, кескіндеме, көркем сөз, театр) проблемалары бар 

балалардың психикалық функцияларын дамытуда, сондай-ақ шығармашылық 

көріністерін белсендіруде көркемдік қызметтің ерекше рөлін атап өтті. 

Психология мен педагогикадағы заманауи зерттеулер өнердің дамуында 

әртүрлі ауытқулары бар балаларға оң әсерін объективті түрде растайды. 

Көркем педагогика саласындағы зерттеулер өнер жеке тұлғаны 

дамытатынын, проблемалары бар баланың жалпы және көркемдік ой-өрісін 

кеңейтетінін, балалардың танымдық мүдделерін іске асыратынын көрсетеді. 

Өнер шындықтың эстетикалық танымының өзіндік нысаны және оны көркем 

образдарда көрсету бола отырып, Дамуында проблемалары бар балаға әлемді 
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оның байлығында сезінуге және қызметтің көркемдік түрлері арқылы оны қайта 

құруды үйренуге мүмкіндік береді. 

Балаға қатысты өнердің түзету мүмкіндіктері ең алдымен баланың оң жаңа 

уайымының көзі болып табылуымен, жаңа креативті қажеттіліктерді және 

оларды өнердің сол немесе басқа түрінде қанағаттандыру тәсілдерін тууымен 

байланысты. Ал әр түрлі кемшіліктері бар балалардың эстетикалық қажеттілігін 

арттыру, баланың практикалық көркем іс - әрекеті мен шығармашылығында 

әлеуетті мүмкіндіктерін белсендіру - бұл өнердің әлеуметтік-педагогикалық 

қызметін іске асыру болып табылады. 

Психикалық дамудың тежелуі балалардың психофизикалық мүмкіндіктері 

шегінде сауатты ұйымдастырылған дамытушы ортада түзетіледі. ПДТ бар 

баланың психикалық даму динамикасы ақау варианттарына, интеллектуалдық-

эмоциялық даму деңгейіне, ақыл-ойдың жұмыс қабілеттілігінің ерекшеліктеріне, 

уақытылы түзету жұмысына байланысты. 

Түзету бағдарламаларын құрудың қиындықтары психикалық дамудың 

тежелу көріністерінің әртүрлілігімен, эмоционалды-ерік саласының 

жетілмеуімен және танымдық қызметтің қалыптаспауымен түсіндіріледі. ПДТ 

бар мектепке дейінгі балалармен түзету жұмысы негізінен психикалық дамудың 

базалық құрауыштарын қалыптастыруға бағытталған. 

ПДТ бар балалармен түзету жұмысының бағдарламасын әзірлей отырып, 

мыналарға бағдарлау маңызды: интеллектуалдық, эмоционалдық және тұлғалық 

дамуды зерттеу; психикалық дамудың базалық құрауыштарын қалыптастыру 

(балалардың сенсомоторлы дамуы, ойлау қызметінің құрылымын қалыптастыру, 

перцептивтік және зияткерлік әрекеттерді дамыту); операциялық және 

мотивациялық-қажеттілік салаларын қалыптастыру; эмоциялық дамуды түзету: 

эмоциялық бұзылулардың алдын алу, негізгі аффективтік реттелуді 

қалыптастыру.; тілдік дамуды түзету: дыбысты айтуды, фонематикалық 

процестерді, сөйлеу әрекетінің мағыналық жағын; коммуникативтік іс-әрекет 

дағдыларын дамыту, Топта конструктивті өзара іс-қимыл жасай білу.  

Изотерапия - психикалық дамуының тежелуі, сөйлеу қиындықтары, есту 

қабілетінің бұзылуы, ақыл-ой кемістігі бар балалармен жұмыста, аутизм кезінде, 

ауызша қарым-қатынас қиындауда оң нәтиже береді. Бұл жағдайда сурет салу 

терапиясы, ең алдымен, баланың жеке тұлғасын проекция ретінде, оның әлемге 

деген қарым-қатынасының символдық көрінісі ретінде қарастырылады. 

Бейнелеу-ойын кеңістігі, материал, суреттегі сурет қиын жағдайларда 

көмектесетін психологиялық қорғау құралы болып табылады. 

Балалармен жұмыста қолданылатын сурет салу терапиясының түзету 

бағытын сипаттай отырып, О. А. Карабанова  сурет салудың оқу сабақтарынан 

оның үш негізгі айырмашылығын анықтайды. 

1. Сурет салу терапиясының мақсаты мен міндеттері: изотерапия — 

суреттегі өзін — өзі көрсету және жанжалды жағдайды модельдеу, ал сурет 

сабақтарында-бейнелеу құралдары мен техникаларын меңгеру. 

2. Бейнелеу қызметінің өнімдері: терапияда суреттің сапасы оны 

бағалаудың маңызды өлшемі болып табылмайды. Оқу сабақтарында суретті 

талдау кезінде баланың бейнелеу құралдары жүйесін меңгеру өлшемі мен сапасы 
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негізгі болып табылады. 

3. Терапиялық және оқу (дидактикалық) суреттегі ересек адамның 

функциясының айырмашылығы. Оқу сабақтарында бұл функциялар балаға жаңа 

әдістер мен бейнелеу құралдарын беруге және баланың оларды меңгеру процесін 

ұйымдастыруға негізделеді. Изотерапияда психолог балаларға проблемалық 

жағдайды түсініп, шешуге, оны шығармашылықта сырттай көрсетуге және одан 

шығуды анықтауға көмектеседі. 
 

 

 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ТҰЛҒАЛЫҚ ӨСУІ НЕМЕСЕ ӨЗІН-ӨЗІ 

ДАМЫТУЫ ҮШІН ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ КОУЧИНГТІҢ РӨЛІ 

Г. Қ. Орынбаева  

Қ.Жұбанов атындағы АӨУ 

 «Психология» ББ   1 - курс магистранты 

        

          Өзін-өзі дамытуға деген қажеттік, өзін-өзі жетілдіруге және өзін-өзі жүзеге 

сыруға деген ұмтылыс бүгін де көкейтестілігін арттыруда. Бұл оның дам 

тағдырына қатысты аса ірі құндылықтар екендігін дәлелдейді. Олар – тұлғаның 

есеюінің көрсеткіші, әрі оған қол жеткізудің маңызды шарты. Бұл қажеттіке дмның 

ұзақ өмір сүруінің қайнр көзі, мұндағы ұзақ өмір сандық жағынн ғана емес, 

сапалық жағынан да сарпқа түседі. Ол физиологиялық қанаемес, әлеуметтік және 

тұлғалық белсенділікке құрылады.  

          Өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі белсендіруге деген қажеттілік ересек адамның 

болмысын танытатын құраушы компонент деп саналады. Өзін-өзі дамыту мен өзін-

өзі жүзеге асыру идеясы адам мақсаттарының түп негізі. Тіпті бүгінгі күні де өзінің 

өзектілігін жоймаған, адам туралы көптеген жаңа тұжырымдамаларға (А. Маслоу, 

К.Роджерс, Э. Фромм, А.В.Брушлинский, В.П. Зинченко, К. А. Абульханов-

Славская және т.б.) арқау болған өте маңызды идея. Ол гуманистік психологияд 

жетекші мәнге ие. [1]  

       Тұлғалық өсу — бұл адамның, оның жеке басының әлеуетін дамыту және ашу. 

Тұлғалық өсу тренингтері өзін және өз табиғатын қабылдау, алдына мақсат қою 

және оларға қол жеткізу, өзін және өз өмір салтын басқару дағдыларын 

қалыптастырады. 

Г.А.Спижеваның айтуынша, тұлғалық өсу "Мен – Менмен – қарымқатынас" (өз-

өзімен қарым-қатынас, ішкі үйлесім), "Мен – Өзгелермен қарым-қатынасы" 

(қоршаған ортамен қарым-қатынас) және өзін-өзі көрсету сияқты құрамдас 

бөліктердің жиынтығы болып табылады. 

        К.Роджерс, А.Маслоу, секілді гуманист-психологтардың пікірінше, адам - 

өзінің өмір жолын, рухани дамуын өзі қалыптастыратын біртұтас, ерекше тұлға. 

Тұлғаның өсуі өзі жеке, автономды болуы, толысуы, психологиясының сау 

болуының (К.Роджерс) немесе өзінің алдына биік мақсаттар қойып, соны 
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орындауға ұмтылуының (А.Маслоу) арқасында мүмкін болады. Адам - белгілі бір 

мөлшердегі жауапкершілікті өзіне жүктеп, өзінің жан-жақты дамуына жағдай 

жасап, тығырықтан шығатын жолды тауып, өмірінің мақсат-мүддесін анықтай білуі 

керек. Мұны күшпен көндіру немесе әдейілеп ұйымдастыру мүмкін емес, сол 

себепті, өзін-өзі дамытуға мүмкіншілік жасап, тұлғаға бұл үрдіс кезінде көмек 

көрсетуде, бұрын жақсы нәтиже берсе де, қалыптасқан жолды әдейілеп таңуға 

болмайды. [2] 

         Әр адам әртүрлі, қайталанбайтын ерекше тұлға. Сәйкесінше, әр адаммен 

психологиялық жұмыс істеуде индивидуальды жекелікті талап етеді.  

Ал адам баласына өзін-өзі дамытып, тұлғалық өсуіне бірден-бір барлық 

ерекшеліктеріне көңіл бөліп, көмектесетін қазіргі заманның жаңа бағыты 

психологиялық коучинг болып табылады. 

        «Коучинг» ұғымы біздің қоғамға енді ғана  кіре бастаған жаңа ұғым, жаңа 

мамандық. Сондықтан да, коучинг десең, «ол не?» деп сұрайтындар да аз емес. Бұл 

қалыпты жағдай. Өйткені, коучинг ұғымы батыстық елдерде жиі қолданылып, 

модаға айналып үлгерсе де, біздің елімізге енді ғана ене бастады. Сондықтан да, 

осы бір жаңалыққа халықтың бойы үйреніп, таныса түсуі үшін уақыт қажет. 

          Коучингтің сөздік мағынасына сүйенер болсақ, коучинг (ағылш. coaching — 

оқыту, жаттықтыру) — консалтинг және тренинг әдісі; классикалық консалтинг 

пен тренингтен айырмашылығы — коуч кеңес және қатаң ұсыныстар бермейді, ол 

шешімді клиентпен бірлесе отырып іздестіреді. Ал психологиядан айырмашылығы 

коучингтегі мотивацияның бағытында. Коучпен жұмыс істеуде белгілі бір 

мақсатқа, өмірде және жұмыста жаңа, позитивті тұжырымдалған нәтижелерге жету 

ұйғарылады.  Яғни, коучингте адамның жеке, отбасылық немесе бизнестегі 

өмірінде мақсатқа, нәтижеге қол жеткізу көзделеді. 

Енді коучингтің ерекшеліктері мен артықшылықтарына тоқтала кетейін: 

        Коучинг саласын шектеуге болмайды, ол жан-жақты. Нақты айтар болсам, 

коучингті өмірдің кез-келген саласында пайдалануға болады. Яғни, кез-келген адам 

өзіне жеке коуч тауып, кез-келген проблемасын шешуге ұмтыла алады. 

Коучтің көмегіне сүйену арқылы өмірдегі ең бағалы нәрселеріңіз уақытыңыз бен 

ақшаңызды тиімді пайдалана аласыз. 

Ең қызығы, коучингте жалпы шешімдер, ұсыныстар, әдіс-тәсілдерді тікелей 

қолданбайды. Яғни, коучке келген клиенттің жеке жағдайына байланысты арнайы 

жоспар дайындалып, мақсатқа жетудің жобасы әзірленеді. Одан кейін коуч пен 

клиент бірге іске асыруға тырысады. 

Өзіңіздің жеке коучыңызбен бірге мақсатыңызға ұмтылып, жоспарыңызды іске 

асыру барысында өзіңізді жауапкершілікке тәрбиелеп, уақытты басқаруды 

үйренесіз. Ең бастысы, коучинг өзіңізді толық тануға, мақсатыңызды анықтап, сол 

мақсатқа қол жеткізуіңізге өз септігін тигізеді. 
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Сөзімді қорытындылай келе айтарым, коуч  «сиқыршы» немесе «көріпкел» емес. 

Сиқырлы таяғын сізге тигізе салып, сіздің арманыңызды орындап бермейді. Коуч 

сізді мақсатыңызға жету жолында сізді жетектейді, сізбен бірге жол жүретін 

жолдасыңыз болады. Коуч- сіздің сенімді досыңыз! 

          Коучинг, адамға өз бетімен, өз көкейіндегі сұраққа өзі жауп беруге, өзіне не 

маңызды соны білуге, өз мақсаттарына ең ең нәтижелі жолдамен жетуді, өз өмірін 

мәнді сүріп, қуанышпен толтыруға үйретеді. Коучинг – бұл өз-өзіне және өз 

мүмкіндіктеріне сену. Коучинг – бұл өз алға қойған мақсаттарыңнан, тілектеріңнен 

қорықпау және оғн жете білу. Өз қайталанбастығыңды түсіну.[3]  

         Коучинг – бұл үйлесімділік, өз-өзіңді қабылдауда, өз ішкі дүниеңді 

қабылдауда,. Өз ішкі жан-дүниеңмен жақсы қатынасқа келу, және содан күш алу. 

      Пайдаланылған әдебиеттер: 
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2. Өзіндік таным. Оқу құралы. Алматы: «Қарасай» 2014. Молдабеков Ж. Ж. 

3. Өзін –өзі тану. Педагогикалық танымдық  журнал «Үш қиян» ЖШС Ділдәр 

Мамырбаева 
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РПБК «Дәуір»  Бектенғалиева Сәния 
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 БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ СТУДЕНТТЕРДІҢ МІНЕЗ-

ҚҰЛҚЫ МЕН ПСИХИКАЛЫҚ КҮЙІНЕ ӘСЕР ЕТУШІ ФАКТОР РЕТІНДЕ 

Айсана Ергалиқызы Кулекеева 

Қ.Жұбанов атындағы  АӨУ  

«Психология» ББ бойынша 1- курс магистранты 

Ақтөбе қ, Қазақстан 

 

      Студенттердің бұқаралық ақпарат құралдарына тәуелді және олар психологиялық 

өзгерістерге әкеледі, тәуелділіктің алдын алу жолдарын анықтауға және болдырмауға 

болады. 

       Бұқаралық ақпарат құралдары дегеніміз - арнайы техникалық құралдардың 

көмегімен, кез келген тұлғаларға әртүрлі мәліметтерді ашық жариялауға арналған 

құралдар. Оның мынадай ерекше белгілерін атап көрсетеді: жариялылық, 

арнайы техникалық құралдардың болуы; ақпарат таратушының қабылдаушыға 

біржақты ықпалы. Қоғамның өмір сүруін қамтамасыз етудегі БАҚ-тың рөлі 

зор. Напалеонның мына сөзін тілге тиек етсек болады: "Жауға қарсы жүздеген мың қол 

әскерден, төрт газеттің ойсырата соққы беру мүмкіндігі зор", - деген. 

Француз жазушысы О. де Бальзак баспасөзді «төртінші билік» деп атады. Билік 

институтында БАҚ-тың тура мағынасындағы орны болмағанымен, оның саяси 

процестегі орнын асыра бағалау мүмкін емес. Қазіргі кезде электронды ақпарат 
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құралдарының пайда болуымен саяси биліктік қатынастардың барлық қырларын 

түбірімен түрлендіріп жіберді. БАҚ-тың атқаратын қызметі әртүрлі болып келеді, 

сарапшылардың пікірінше, олардың аса маңыздыларына мыналар жатады: ақпараттық, 

білімдік, әлеуметтендірушілік, мүдделерді тоғыстырушы, 

саясат субъектілерінің ықпалдасуы, жұмылдыру және т.б. БАҚ-тың ақпараттық 

қызметі азаматтарға, билік органдарына, қоғамдық институттарға аса маңызды жалпы 

оқиғалар, құбылыстар, процесстер жайлы мағлұматтарды таратудан тұрады. Бұл 

қызметсіз кез келген қоғамның толыққанды өмір сүруі мүмкін емес.  

       БАҚ-тың білімдік қызметі азаматтарға әртүрлі ғылым саласынан - қоғамдық-

гуманитарлықтан жаратылыстану ғылымдарына дейінгі танымдық хабарларды 

дайындап, таратуынан көрінеді. Әрине, ол толыққанды, жүйелі, арнайы оқу 

орындарында берілетін ғылымды қамтамасыз ете алмайды. Дегенмен де, қазіргі 

қоғамда адам өз өмірінің әр кезеңінде білімнің басым көпшілігін осы БАҚ арқылы 

алады. БАҚ-тың әлеуметтендіруші қызметі адамдардың әлеуметтік ережелерді, 

құндылықтарды сіңіріп, мінез-құлықтарын қалыптастыруға септігін тигізеді. БАҚ-тың 

жүйелі түрде күнделікті қалың қауыммен қауышуы оны жеке тұлғаны 

әлеуметтендіруші алғашқы институттар - отбасы, дін, мәдениет ошақтарымен қатар бір 

орынға қойды. БАҚ арқылы адамдар өздерін жалпы әлеуметтік, жалпы әлемдік 

процестердің бір бөлшегі ретінде әрі өзінің қоғамға, мемлекетке, саясат әлеміне 

қатысы барлығын сезінеді. Саяси журналистердің үгіт-насихатының арқасында 

азаматтар әлеуметтік-саяси процестердің белсенді қатысушыларына айналады. БАҚ-

тың мүдделерді тоғыстырушы қызметі - БАҚ қызметінің міндетті тұсы.  

        Саяси мүдделер тек БАҚ арқылы ғана емес, сонымен қатар азаматтық қоғамның 

басқа да институттары (мысалы, партиялар, қоғамдық бірлестіктер) арқылы жүзеге 

асырылады. Бірақ кейбір жағдайларда тек бұқаралық баспасөз бен теледидар ғана 

алғашқылардың бірі болып қоғамдағы өзекті мәселелерге назар аударады, ықтимал 

әлеуметтік және саяси қақтығыстар жайлы дабыл қағып, билік құрылымдарына 

жағдайды саралап, арнайы шешім қабылдауына итермелейді. БАҚ-тың жұмылдырушы 

қызметі адамдарды нақтылы бір іс-әрекеттерге немесе саналы әрекетсіздікке 

шақырады. БАҚ-тың осы қызметі саяси қатынастар саласында аса маңызды болып 

табылады. Азаматтардың белсенділігін ынталандыра отырып, БАҚ сайлау 

компаниялары мен дауыс беру қорытындыларына айтулы ықпал етеді. Олар қоғам мен 

билікте дағдарыс туғызатын жаппай наразылық немесе саяси жанжалға апарып, 

арандатулары әбден мүмкін. Сондай-ақ олар қоғамға өмірлік маңызы бар міндеттерді 

шешуге азаматтарды жұмылдыруда биліктің тиімді одақтасына айнала алады.  

         БАҚ-ты саналы түрде саяси алдап- арбау мақсатында қолдану азаматтарға және 

қоғамға аса қауіпті болып табылады. Оған өз мүдделеріне қайшы келетін әрекеттерге 

баруға мәжбүрлеу үшін адамдардың санасы мен мінез-құлқын жасырын басқару 

жатады. Алдап арбау БАҚ-та таралатын, шын мәнінде жалған ақпараттарға 

адамдардың сенуіне негізделеді. Сондай-ақ БАҚ-та таралған түрлі жағымды және 

жағымсыз ақпараттарға студенттер әртүрлі әсер қалдырады. Қазіргі таңда қоғамда 

түрлі булингтік оқиғалар орын алуда және заман ағымының өзгеруіне байланысты 

адамдар да түрлі әрекеттерге баруда. Мәселен, қыздың ұлға айналуы немесе ұлдың 

қызға айналуы, әлімжеттік мәселелері, педофильдердің озбырлық әрекеттері, қоғамға 

зиянды тұлғалар туралы ақпараттардың барлығы осы БАҚ-да жарияланады. Оларды 
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көрген және оқыған студенттерін өздеріне ауыр қабылдайды. Және өздерін шектен тыс 

мазасыз сезінеді. Кейбір студенттерін мән беруі мүмкін, бірақ көпшілік студенттер 

эмоциялық күйлері өзгеріп, мінез-құлқында өзгерістер пайда болуы мүмкін. Яғни 

алынған ақпараттарды күндіз-түні ойлап, сол оқиға өзінде кездесіп қалудан қорқады. 

Кейбір студенттер жынысын өзгерткен адамдарға қарай отырып түрлі  жағымсыз 

эмоцияларға тап болады. Осындай нәтижелердің орын алмауы үшін БАҚ-да жағымды 

ақпараттар мен пайдалы нәрселер жазылуы қажет деп ойлаймын.  
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	ҰЛЫ ҰСТАЗ ЫБЫРАЙ ИДЕЯЛАРЫНЫҢ ЗАМАНАУИ ҒАСЫРДАҒЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
	Генжемуратова Л.К.

	Пайдаланылған әдебиеттер: (4)
	БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДАҒЫ ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ЕҢБЕК ТАҚЫРЫБЫ
	Калиева Данара Мухаметжановна

	Пайдаланылған әдебиеттер: (5)
	Ы АЛТЫНСАРИН-180. ҰЛТТЫҢ ҰЛЫ ҰСТАЗЫ
	Пайдаланылған әдебиеттер: (6)
	Ы.АЛТЫНСАРИННЫҢ ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ БЕРУДІҢ МАҢЫЗДЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ
	Пайдаланылған әдебиеттер: (7)
	ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН МҰРАСЫН САБАҚТА ҚОЛДАНУ
	Жалпы білім беретін және арнай пәндерге арналған қазіргі сабақты жобалаудың үлгілік құрылымы
	2. Міндеттері
	Күтілетін нәтиже:
	Оқу сабағының үлгілік жоспары
	БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННІҢ ШЫҒАРМАЛАРЫН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ
	Нәбиева Жанаргүл Жұмабайқызы
	Ерболат Балмира Ерболатқызы

	Пайдаланылған әдебиеттер: (8)
	Ы.АЛТЫНСАРИН ИДЕЯЛАРЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ МЕН САБАҚТАСТЫҒЫ
	Өтепберген Нұргүл Жеңісқызы

	Пайдаланылған әдебиеттер: (9)
	ХАЛЫҚТЫҚ ИДЕЯ-ЫБЫРАЙДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ НЕГІЗІ
	Сарсенбаева Гулжайна Қыдырбайқызы

	К.Д.Ушинский
	Пайдаланылған әдебиеттер: (10)
	БІЛІМНІҢ АЛҒАШҚЫ ҚАРЛЫҒАШТАРЫ : ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН МЕН ШАХМҰРАТ ҚҰЛЫБЕКОВ
	Сарсенбаева Саулет Жамаладиновна
	Наванова Замзагүл Тортайқызы

	Пайдаланылған әдебиеттер: (11)
	ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КӨЗҚАРАСТАРЫ.
	Тастаева Ақбаян Мейримхановна
	Қожаниязова Гулбану Жанибековна

	Пайдаланылған әдебиеттер: (12)
	ЫБЫРАЙДЫҢ ПЕДАГОГТІК МҰРАСЫ ЗАМАНАУИ БІЛІМ ҒАСЫРЫНДА
	Пайдаланылған әдебиеттер: (13)
	Ы.АЛТЫНСАРИН ИДЕЯЛАРЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІМЕН САБАҚТАСТЫҒЫ
	Утегенова А.Ж.

	Пайдаланылған әдебиет:

	ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ЖӘНЕ ХАЛЫҚ ПЕДАГОГИКАСЫ
	Жаканшаева Венера Салкамбековна
	ЕҢБЕК ТАҚЫРЫБЫ – ЫБЫРАЙ ӘҢГІМЕЛЕРІНІҢ АРҚАУЫ
	Рабаева Айгерим Шалкаровна

	Пайдаланылған әдебиеттер:
	ҰЛТ РУХАНИЯТЫ ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ТАҒЫЛЫМЫНДА
	Махаметчин Ернар Дулатович

	Пайдаланылған әдебиеттер: (1)
	ҰЛТТЫҚ БІЛІМ БЕРУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН МҰРАСЫ
	Тайманова Сара

	ҰЛТ ҰCТАЗЫ ЫБЫРАЙ АЛТЫНCАРИННIҢ ҰЛЫ МҰРАТТАРЫ
	Тоқсанбаева Тілектес Жаңабергенқызы
	Молдашева Лиза Жұмабайқызы
	филология магистрі, аға оқытушы
	Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан
	медицина университеті

	Пайдаланылған әдебиеттер: (2)
	ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ӘҢГІМЕЛЕРІНІҢ ҒИБРАТТЫЛЫҒЫ
	Төлеуова Сая Дәулетқызы

	Пайдаланылған әдебиеттер
	ЗАМАНАУИ ТӘРБИЕ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫНЫҢ ӨЗЕКТІ ПРОБЛЕМАЛАРЫ
	Пайдаланылған әдебиеттер: (3)
	БІЛІМ БЕРУДЕ ИНТЕРАКТИВТІ ӘДІСТЕР АРҚЫЛЫ ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ
	Абдинагиева Улбосын Аскаровна

	БУЛЛИНГТІҢ ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ ПСИХИКАСЫНА ӘСЕРІ
	Пайдаланылған әдебиеттер: (4)
	СТРУКТУРА ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ И ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОТЕНЦИИ
	Абильдаева К.М., Умербаева К.О.

	Список использованных источников:
	МАМАНДЫҚ ТАҢДАУҒА АТА-АНАЛАРМЕН ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ ӨЗАРА ҚАРЫМ-ҚАТЫНСЫНЫҢ ӘСЕРІ
	Пайдаланылған әдебиеттер: (5)
	БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ТҰЛҒАҒА БАҒЫТТАЛҒАН БІЛІМ БЕРУДІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ АЛҒЫШАРТТАРЫ
	Пайдаланылған әдебиеттер: (6)
	БЛУМ ТАКСОНОМИЯСЫН ҚОЛДАНЫП ОҚЫТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
	Айтмаганбетова Ш.К, Ахметова Ж.А

	Пайдаланған әдебиеттер
	ТАРИХ ПӘНІН ОҚЫТУДА ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУ БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУДЫҢ БАСТЫ КЕПІЛІ
	Алиев Жарас

	Пайдаланылған әдебиеттер: (7)
	ҚАЗАҚ ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫ ТУРАЛЫ КӨЗҚАРАСТАР
	Алмурзаева Гульнур Орынбасаровна

	Пайдаланылған әдебиеттер: (8)
	АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ КЕҢІСТІГІНДЕГІ БОЛАШАҚ ПЕДАГОГ- ПСИХОЛОГТІҢ КРЕАТИВТІ ДАМУЫНЫҢ
	Базархан Бағдагүл Бақдаулетқызы

	Пайдаланылған әдебиеттер: (9)
	ЕРЕКШЕ БІЛІМ БЕРУ ҚАЖЕТТІЛІГІНЕ ИЕ БАЛАЛАРҒА БІЛІМ
	Байдекешова Нурбиби
	Калыбаева Задагул Боранбаевна

	Пайдаланылған әдебиеттер: (10)
	БАЛА ТӘРБИЕСІНДЕ ФОЛЬКЛОР ҮЛГІЛЕРІН ҚОЛДАНУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ШАРТТАРЫ
	Пайдаланылған әдебиеттер: (11)
	БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНДАҒЫ ЖАҢАШЫЛДЫҚ
	Пайдаланылған әдебиеттер: (12)
	ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫ-ЖАҢАШЫЛДЫҚТЫҢ
	Пайдаланылған әдебиеттер: (13)
	ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ - БОЛАШАҚТЫҢ КЕПІЛІ
	Бертагина Алтынай Амангелдіқызы
	В.Г.Короленко

	Пайдаланылған әдебиеттер: (14)
	ЖАЛПЫ СӨЙЛЕУ ТІЛІ БҰЗЫЛҒАН БАЛАЛАРДЫҢ
	Ерахмет Аружан Сейлбекқызы

	Пайдаланылған әдебиеттер: (15)
	ДЕВИАНТТЫ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫ ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ МОРЛАЬДЫҚ-РУХАНИ ТӘРБИЕСІНЕ ЫҚПАЛ ЕТУ
	Пайдаланылған әдебиеттер: (16)
	ТІРЕК-ҚИМЫЛ АППАРАТЫ БҰЗЫЛҒАН БАЛАЛАРДЫ ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ЖАҒДАЙЫ
	Кенжебаева Н.Н. , Артықова А.Қ

	Пайдаланылған әдебиеттер: (17)
	ЕСТУ ҚАБІЛЕТІ БҰЗЫЛҒАН ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ ТЕАТРЛАНҒАН ІС-ӘРЕКЕТІН Ы.АЛТЫНСАРИННІҢ ШЫҒАРМАЛАРЫ АРҚЫЛЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ
	Тілек С. Ғ.

	Пайдаланылған әдебиеттер: (18)
	АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
	ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ ОҚУЛЫҚ ДАЙЫНДАУДЫҢ ТАРИХЫНА
	Жазыкова М.К.

	Пайдаланылған әдебиеттер: (19)
	МАТЕМАТИКАЛЫҚ САУАТТЫЛЫҚ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҚТЫҢ БІР БАҒЫТЫ
	Жалауова Д.Д., Тәңірберген А.К.

	ҚАЗІРҒІ ЗАМАН ТАЛАБЫ – ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫ- ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ІЗДЕНІСКЕ БАУЛУ
	Жангабылова Сара Турегалиевна, Татаманова Гулнара Бисенгалиевна

	Пайдаланылған әдебиеттер: (20)
	МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРМЕН САХНАЛАНДЫРЫЛҒАН ӘРЕКЕТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ
	Қартбаева Ж.Ж., Ақбалина Э.Е.

	Пайдаланылған әдебиеттер: (21)
	ЖАСӨСІПІРІМДЕРДІҢ ЭМОЦИОНАЛДЫҚ ЖАҒДАЙЫНЫҢ МӘНІ
	Жиентаева Бегайым Жиентаевна
	Муслимова Марал Жунисовна

	Пайдаланылған әдебиеттер: (22)
	УДК: 378+009 Б159
	ПЕДАГОГТАРДЫҢ ЛИДЕРЛІК САПАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
	Жусупова Жанна Азатқызы

	Пайдаланылған әдебиеттер: (23)
	УДК: 37+004 Б73
	Жусупова Жанна Азатқызы

	Пайдаланылған әдебиеттер: (24)
	УДК: 378+009 Б159 (1)
	ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУГЕ ДАЯРЛАУ
	Жусупова Жанна Азатқызы
	Молдағали Назерке Жанболатқызы

	Пайдаланылған әдебиеттер: (25)
	Ислам Майра Қалыбекқызы

	Пайдаланылған әдебиеттер: (26)
	КОЛЛЕДЖ БІЛІМ АЛУШЫЛАРЫНЫҢ ЖАҢА ОРТАДА БЕЙІМДЕЛУІ
	Жұмабаева Г.Ж

	Пайдаланылған әдебиеттер: (27)
	ӘОЖ 373.2:004
	Жұмабек Салима Сырманқызы

	Пайдаланылған әдебиеттер: (28)
	ЖАЛПЫ СӨЙЛЕУ ТІЛІ БҰЗЫЛҒАН БАЛАЛАРДЫҢ БАЙЛАНЫСТЫРЫП СӨЙЛЕУ ТІЛІН ДАМЫТУ
	Идирисова Гүлназ Досымқызы

	Пайдаланылған әдебиеттер :
	БІЛІМ БЕРУДЕ «ИНТЕРАКТИВТІ ТЕХНОЛОГИЯЛАР» ҰҒЫМЫН АНЫҚТАУ
	Имжарова З.У.
	Жолмағанбетова Ж.М.

	Пайдаланылған әдебиеттер: (29)
	ЖОБАНЫҢ ОРЫНДАЛУ ДӘРЕЖЕСІ
	Имжарова Зауреш Убайдулловна
	Ильясова Сауле Уралбаевна

	Қолданылған әдебиеттер тізімі:
	ТЕМПЕРАМЕНТ ТҰЛҒАНЫҢ ПСИХИКАЛЫҚ ҚАСИЕТІ РЕТІНДЕ
	Исатаева Бакытгуль, Жолдыбаева Камила, Обашева Жаннұр, Карабалин Дастан

	Пайдаланылған әдебиеттер: (30)
	БІРІНШІ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ МЕКТЕПКЕ БЕЙІМДЕЛУІН ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ
	Калаханова С.Б.,
	Хангужина Н.Ж.

	Пайдаланылған әдебиеттер: (31)
	ТАРИХ ПӘНДЕРІ САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ БЕЛСЕНДІЛІКТЕРІН АРТТЫРУ, ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
	Калмурзина Бақыт

	ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ТИІМДІЛІГІ
	Каримова Г.М.

	Пайдаланылған әдебиеттер: (32)
	МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ БАЛАЛАРҒА ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ: МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН БОЛАШАҒЫ
	Кенесова У.Б.
	Батырбай А.Қ.

	Пайдаланылған әдебиеттер: (33)
	ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ ТҮЛЕКТЕРІНІҢ ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
	Пайдаланылған әдебиеттер: (34)
	ОРТА МЕКТЕПТЕ САҒАТТАРДЫҢ ШЕКТЕУЛІ БӨЛІНУІ ЖАҒДАЙЫНДА ТАҢДАУЛЫ БИЗНЕС АҒЫЛШЫН ТІЛІ
	Корганбаева Индира Адасхановна

	МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНДА М.МОНТЕССОРИ ӘДІСТЕМЕСІН ҚОЛДАНУ
	Көбейсін Салтанат Орысбайқызы, Жақыпова Нұршат Арзамасқызы

	М. Монтессори   жүйесін   негізінде   3   басты   қағида   құрайды:
	ІІ. Негізгі бөлім
	2. Монтессори методикасы. Монтессори әдісінің мақсаты:
	Монтессори педагогтың міндеті:
	Негізгі сабақ түрлері:
	Монтессори 5 аймақтан тұрады:
	1. Күнделікті өмір жаттығулар аймағы:
	2. Сенсорика аймағы:
	3. Математика аймағы:
	4. Тіл аймағы:
	5. Ғарыш аймағы:
	Қорытынды:
	Пайдаланылған әдебиеттер (1)
	ЕСТУ ҚАБІЛЕТІ ЗАҚЫМДАЛҒАН БАЛАЛАРДЫ ЗАМАНАУИ КӘСІПКЕ ДАЯРЛАУДАҒЫ ЖАҢАША БІЛІМ БЕРУ БАҒЫТЫ
	БАСТАУЫШ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫНЫҢ НЕГІЗІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
	Пайдаланылған әдебиеттер: (35)
	ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ЖАҒДАЙЫНДА АУЫЛ МЕКТЕПТЕРІ ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ТАНЫМДЫҚ ҚАБІЛЕТІН АРТТЫРУ
	Пайдаланылған әдебиеттер (2)
	ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДА ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚТЫҢ АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ
	Қартбаева Жайнагуль Жаншаевна

	Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
	ЕРЕКШЕ БІЛІМ БЕРУ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ БАР ОҚУШЫЛАРДЫ ОҚЫТУДА ИНКЛЮЗИВТІ ОРТАНЫ ҚҰРУДЫҢ
	Қартбаева Жайнагуль Жаншаевна

	Пайдаланылған әдебиеттер: (36)
	МАТЕМАТИКА ПӘНІНЕН ОҚУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМІНДЕГІ ОЛҚЫЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ
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