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Фатима Маметқалиқызы Алиакбарова 
Алматы қаласы № 148 мектеп-гимназияның директоры

ТҮРКІТІЛДЕС ХАЛЫҚТАРДЫҢ ЛАТЫН ГРАФИКАСЫН 
ҚОЛДАНУ ТАРИХЫ МЕН ТƏЖІРИБЕСІ

Қазақстан Республикасының Түңғыш 
Президенті – Елбасы Нұрсұлтан 
Əбішұлы Назарбаевтың 2017 жылы 
12 сəуірде «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» мақаласы жарияланғаннан ба-
стап Қазақстан жазуын латын графика-
сына көшіруге нақты іс-шаралар жүргізе 
бастады. 

Қазақ тіл білімінің атасы 
А.Байтұрсынұлының «Біздің заманымыз 
– жазу заманы: жазумен сөйлесу ауызбен 
сөйлесуден артық дəрежеге жеткен за-
ман. Сондықтан сөйлей білу қандай керек 
болса, жаза білу керектігі одан да артық» 
– деген сөзінен-ақ жазудың маңызын 
түсінуге болады. [1]  Жазу мемлекет 
таңдаған графика негізінде жүзеге асаты-
ны мəлім. Қазіргі таңда жазусыз яғни, гра-
фикасыз өмір сүре алмайсың. Қазақстан 
тарихында латын графикасын қолдану 
мен көшу үдерісі бар ел. 1929 жылы 
Қазақстан латын графикасын қолданды. 
Ол кездегі жағдай мүлдем басқа болды. 
Ал, қазіргі уақыт бейбітшілік заманы. 
Тəуелсіз ел тарихи шешім жасау жо-
лында ешкімге жалтақтамайды. Тарихта 
түркі халықтарының ішінде ең алғаш 
болып 1928 жылы латын графикасы-
на көшкен ел – Түркия. Осыдан кейін 
түркілер бір болуы үшін əрекет етті. ХХ 
ғасырдың 20-жылдары қазақ зиялылары 
латын əліпбиіне көшу мəселесін көтеріп, 
нақты əрекетпен нақты нəтижеге жетті. 
Мұстафа Кемал Ататүріктің бастамасы-
мен 1928 жылы Түркия Республикасының 
үкіметі «Алфавит жөніндегі комис-
сия» құрады. Аз уақыттың ішінде Түрік 
тілінің барлық тілдік заңдылықтары 
мен үндестігін ескеріп, латын графи-
касы негізінде ұлттық түрік əліпбиін 
қабылдады. Сол уақытта «Əріп рево-
люциясы» деп аталатын бұл үдеріс 
қазіргі Түркия Республикасының негізін 
қалаушы М.К. Ататүріктің жүзеге 
асырған маңызды реформаларының бірі 
болды деуге болады. [2] Осыдан кейін 
Түркия араб əлемінен, жалпы əлемге жол 
алады. Дегенмен, Латын графикасына 
көшу үдерісінде түркі халықтарының 
ішінде Латын графикасын ұзақ қолданып 
келе жатқан Түркия мемлекеті болса да, 
Əзірбайжан халқының жүріп өткен жолы 
көпке үлгі бола алады. Түркіменстан мен 
Өзбекстанның латын графика қолдану 
жағынан тарихы ұқсас. Бұл ұқсастыққа 

Қазақстанды да қосуға болады. Алайда 
Қазақстан бұл мəселені көп ойланды. 
Болашақта бауырлас елдердің латын гра-
фикасына өту үдерісіндегі озық үлгісін 
пайдаланып, кемшіліктерін ескеріп артқа 
қадам баспайтын əрекет жасауын қазақ 
халқы қоса бүткіл түркі халқы күтіп 
отыр. 

Соның əсерінен 1929 жылғы 7 тамыз-
да КСРО Орталық атқару комитеті мен 
КСРО Халық комиссарлары кеңесінің 
төралқасы латындандырылған жаңа 
əліпби – «Біртұтас түркі алфавитін» 
енгізу туралы қаулы қабылдады. 
Біртұтас түркі алфавиті Кеңес үкіметі 
құрамындағы түркі халықтары үшін 
олардың талап-тілектерін «мойындау» 
болды деуге болады. Алайда, КСРО 
халқының жартысына жуығы Латын гра-
фикасын қолданса, үлкен социалистік 
мемлекет құру идеясына жету мүмкін 
болмайтынын білген Кеңес үкіметі 
басшылары одақтас республикаларды 
тиісті үкіметтері арқылы, яғни, «жау-
ды алыстан шақырмай» жаппай жəне 
тұтас кирилл графикасына өткізеді. 
Ағайын елдің бір-бірімен жақындасып 
кетуінен күдіктенген социалистік қоғам 
құрушы мемлекет басшылары  алғашқы 
пікірінен тез қайтқан. Қазақстан (Қазақ 
КСР 1936-1991 жылдар) 1940-1991 
жылдар аралығында кирилл графика-
сын қолданды. Өткен-кеткен тарихы 
осы дəуірде қағаз бетіне түсті. Қазақ 
ұлтының мықты ғылымдары, жазушы-
лары осы кезеңде көп еңбек етті. Кеңес 
үкіметі тұсында жыл өткен сайын қазақ 
жерінде қазақ тілінің қолдану аясының 
тарылғанына қарамай, ұлт зиялыла-
ры қазақ тарихынан бөлінбейтін та-
рихи еңбектер мен туындыларды жа-
сап шығарды, жазып шықты. Соның 
арқасында Тəуелсіздік алғаннан кейін 
сол жазбаларды рухани бағыт ретінде 
қолдандық. Молынан қолданып келе жа-
тырмыз.  

1991 жылы КСРО ыдырап, бұрынғы 
одақтас мемлекеттер өз алдына жеке ел 
болғаннан кейін əлемдік өркениетпен 
бір болуы жəне жаһандану үдерісіне 
жұтылып кетпеуі үшін тиімділігі мен 
ықпалы өте мықты латын графикасын 
қолданудың артықшылықтарын түсініп 
латын графикасына өтуді бастады. Бұл 
тұста Əзірбайжан, Түркіменстан жəне 
Өзбекстан мемлекеттері батыл қадамға 
ретімен көше бастады. Ол мемлекет-
тер уақыт талабына сай, өздерінің 
ыңғайына қарай латын графикасын 
қолданып жатыр. Бауырлас, көршілес 
елдердің тəжірибесін басты назарда 
ұстаған Қазақстан да көштен қалмады. 
1991 жылдан бері айтылып, талқыланып 
келген латын графикасы мəселесінде 
қоғамның талап-тілегі мен заман та-
лабы ескерілді. Қызу талқыланып 
келген бұл тақырып Президент Н.Ə. 

Назабаевтың Жолдауларында айтылып, 
нақтылана бастады. Мəселен, Қазақстан 
Республикасының Президенті Н.Ə. На-
зарбаев өзінің 2012 жылғы  «Қазақстан 
– 2050» Стратегиясы: қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 
Қазақстан халқына Жолдауында: «Мем-
лекет өз тарапынан мемлекеттік тілдің 
позициясын нығайту үшін көп жұмыс 
атқарып келеді. Қазақ тілін кеңінен 
қолдану жөніндегі кешенді шараларды 
жүзеге асыруды жалғастыру керек. Біз 
2025 жылдан бастап əліпбиімізді ла-
тын қарпіне, латын əліпбиіне көшіруге 
кірісуіміз керек. Бұл – ұлт болып ше-
шуге тиіс принципті мəселе. Бір кезде 
тарих бедерінде біз мұндай қадамды 
жасағанбыз. Балаларымыздың болашағы 
үшін осындай шешім қабылдауға тиіспіз 
жəне бұл əлеммен бірлесе түсуімізге, 
балаларымыздың ағылшын тілі мен 
интернет тілін жетік игеруіне, ең ба-
стысы – қазақ тілін жаңғыртуға жағдай 
туғызады» [3] – деп латын əліпбиіне 
көшудің қажеттілігін атап өтті.

Латын əліпбиіне нақты көшу туралы 
Елбасы Н.Ə. Назарбаев 2017 жылы 12 
сəуірде жарияланған «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты стратегиялық 
мақаласында нақты уақытын көрсете 
отырып айтты. Мақаласында Нұрсұлтан 
Əбішұлы: «...қазақ тілін біртіндеп латын 
əліпбиіне көшіру жұмыстарын бастау-
ымыз керек. Біз бұл мəселеге неғұрлым 
дəйектілік қажеттігін терең түсініп, бай-
ыппен қарап келеміз жəне оған кірісуге 
Тəуелсіздік алғаннан бері мұқият 
дайындалдық» [4] – деген болатын. Осы-
дан кейін тілші ғалымдар мен басқа да 
мамандардың басын біріктірген жұмыс 
тобы құрылды. 

Өзбекстанның графика (жазу) тарихы-
на үңілсек, 1928 жылға дейін Өзбек халқы 
араб графикасын қолданса, 1928 жыл-
дан кейін 8 жыл латын əліпбиімен жазу 
жазған. Ал бауырлас Əзірбайжан халқы 
өзбектерге қарағанда бұл тақырыпта екі 
кезеңде де ертерек əрекет еткен. Олар 
1925 жылдан бастап араб графикасы-
нан бас тартып, 1939 жылға дейін латын 
графикасын қолданған. Ал, Қазақстан 
1929-1940 жылдар аралығында Латын 
графикасын қолданғаны белгілі. 1991 
жылы 25 желтоқсанда Əзірбайжан 
үкіметі «Латын графикасы негізіндегі 
əзірбайжан əліпбиін қалпына келтіру 
туралы» заң қабылдайды.  Араға 10 жыл 
салып 2001 жылы латын графикасына 
толықтай көшеді. Ал Өзбекстанда 1993 
жылы 2 «Латын графикасы негізіндегі 
өзбек əліпбиін енгізу туралы» заң 
қабылданады. Арада 12 жыл өткеннен 
кейін латын жазуына толық ауыстыра-
ды. Қазақстанда əлі заң қабылдамады. 
Алайда, Президент Жарлығының күші 
қажетті заң құзыреттігін атқаратынын 
ескерсек, Ұлы дала елі межеленген 
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2025 жылы латын графикасына толық 
өтетін болады деп сенеміз. Бұл тұста 
тек қазақ тілді аудиторияны, қазақ 
тіліндегі іс қағаздарды ғана латын 
əліпбиіне көшіретінін айта кету керек. 

Кезінде Алаш арысы Ахмет 
Байтұрсынұлы да латын жазуына қарсы 
болған. Ғалым қазақ тілін оқыту ісіне 
икемделген араб графикасын латын гра-
фикасына көшіру сан ғасырлық жазба 
мұрадан қол үздіреді, экономикалық 
мүмкіндіктер жағынан да бұрынғы 
алфавитті сақтау латын графикасына 
көшуден əлдеқайда пайдалы деп санады. 
А. Байтұрсынұлының бұл пікірі əлі де 
құнды екенін есте ұстаған жөн.[5] 

Қазіргі уақытта Қазақстандағы орыс 
тілді аудитория мен орыс тілді орта, 
қоғам кирилл графикасындағы өмірін 
жалғастыра береді. Қазақстанның бұл 
əрекеті тілші ғалымдар мен филолог-
тар тарапынан талқыланып жүрген 
жоқ. Болашақта бұл үлкен мəселе бол-
масын делік. Жазуды өзгерту туралы 
əңгіме көтерілген кезде қазақтың зия-
лы қауым өкілдері латын графикасына 
қарсы шықты. Себебі, бір елде екі жазу 
түрін қолдану болашақта бір республи-
ка халқының екі əлемде өмір сүруіне 
əсер етеді.  1991 жылдан бастап жəне 
2017 жылдан бері қазақ жұрты ана 
тілінің қалыптасу жəне өзіндік дыбыс 
ерекшеліктеріне тура келетін латын 

графикасының ұлттық үлгісін əзірлеп, 
қажетті жұмыстар жасады. Əлі де жа-
сап жатыр. Қоғамдық пікір басты на-
зарда. Соның арқасында ел басшылығы 
2017 жылы 26 қазанда қабылдаған 
нұсқаға екі рет өзгеріс енгізілді. [6] Тіпті 
ҚР Парламенті Сенатының төрағасы 
Қасым-Жомарт Тоқаев: «Ұлттық комис-
сия қазақ тілі латын əліпбиі бойынша 
нақты шешімге келген жоқ, сондықтан 
«апостроф» əліпбиін газеттерде я басқа 
жерлерде пайдалануға əлі ерте», [4]  деп 
қоғамдық талқылауды қыздыра түсті. Се-
нат төрағасы пікір білдірген «апостроф» 
нұсқаға өзгеріс енгізілді. Қазір ресми 
үшінші нұсқа талқылауда жүр. Бұл нұсқа 
да соңғысы болмауы мүмкін. Қандай 
үлгіні қолданарымыз болашақтың 
еншісінде. Осы тарихи жұмыста Ах-
мет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институтының үлесі ерекше зор. Инсти-
тут басшысы филология ғылымдарының 
докторы Ерден Қажыбек «Халықаралық 
тəжірибені ескеріп, өз тіліміздің 
негізіне сүйене отырып, жаңа əліпбимен 
қазақи, төл дыбыстың заңдылықтарына 
сəйкестендіріп, бір тілдің табиғи 
ерекшелігіне бағындыру оңай шаруа 
емес. А.Байтұрсынов негізін қалап бер-
ген жап-жақсы, жан-жақты төл, ғылыми 
жүйемізге оралудың мүмкіндігі бұл. 
Сөзбен емес, білек сыбанып іс-қимыл та-
нытатын кезең келді» – деген еді. [8]

Қазақстан Латын əліпбиіне көшу 
үдерісін талқылауды ерте бастағанымен, 
кеш əрекет етіп отыр. Алайда, Прези-
дент Н.Ə. Назарбаевтың: «Тəуелсіздік 
алғаннан бері мұқият дайындалдық» – де-
ген сөзі Қазақстанның көп дайындықпен 
келгенін байқатады. Тиісті ғалымдар бұл 
салада көптеген істер атқарып жатыр. 
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Шынар МухтаровнаЖиембаева 

Талдықорған қаласы
М.Ломоносов атындағы № 5 орта мекте-лицей
Орыс сыныптарындағы қазақ тілі мен əдебиет мұғалімі

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 
ТІЛ ҮЙРЕТУДЕГІ ТИІМДІЛІГІ

Қазақстан Республикасындағы 
жаңартылған  білім беру 
бағдарламасының басты міндеті 
мұғалімдердің педагогикалық 
шеберлігін жетілдіруді көздейді. Оқу 
бағдарламаларының негізгі мақсаты 
пəннің мазмұнын сапалы меңгеруді 
қамтамасыз ету, оқушылардың 
функционалдық сауаттылығын қалыптас-
тыру, сонымен қатар, басқа пəндермен 
сабақтастық арқылы жалпыадамзаттық 
құндылықтардың, ұлттық əдебиет 
пен мəдениеттің үздік дəстүрлерінің 
негізінде оқушылардың шығармашылық 
жəне зияткерлік деңгейін дамыту бо-
лып табылады  Осыған орай, біз өз 
мақаламызда жаңартылған білім беру 
мазмұны бойынша оқу мақсаттарына 
сай жазылым дағдысына қатысты 
шығармашылық жұмыстарды жүргізудің 

негіздерін саралауды көздедік.
Бағдарламада аталып көрсетілгендей, 

«оқу мақсаты – бұл оқу бағдарламасына 
сəйкес пəн бойынша оқушының оқу 
барысында меңгерген білім, түсінік, 
дағды жетістіктері бойынша күтілетін 
нəтижелерден құралған тұжырым.
Сол себепті оқыту барысында мұғалім 
жаңартылған білім мазмұнында 
бөлімдер бойынша берілген оқу 
мақсаттарына сүйеніп, сабақты оңтайлы 
өткізуге ден қоюы керек. Cебебі, пəн 
бойынша берілетін оқу мақсаттары пəн 
мұғалімі мен оқушылардың сабақ ба-
рысында істейтін іс-əрекеттері тура-
лы ойлануға, əр қадамын жоспарлауға 
жəне іс-əрекеттерін бағалауға мүмкіндік 
береді. Сондықтан жаңартылған білім 
беру бағдарламасы сөйлесім əрекетіне 
негізделген бірізділік пен сабақтастықты 
көрсететін төрт дағдыдан (тыңдалым, 

айтылым, оқылым, жазылым) тұрады. 
Сонымен бірге бұған қазақ сынып-
тарында əдеби тіл нормасы да кіреді. 
Соның ішінде біз қарастырғалы отырған 
«Қазақ тілі» пəні бойынша 10-сы-
ныпта жазылым дағдысы мынадай 
бөлімшелерден тұрады: «əртүрлі ресурс 
көздерінен қажетті ақпарат алу; жазба 
жұмыстарын əртүрлі формада ұсыну; 
эссе жазу; оқылым жəне тыңдалым 
материалдары негізінде жинақы 
мəтін жазу; шығармашылық жұмыс; 
мəтіндерді түзету жəне редакциялау». 
Ал оқу пəнінің базалық мазмұнында 
жазылым дағдысына қатысты мынадай 
жұмыс түрлері қарастырылған: «жо-
спар түрлерін (қарапайым, күрделі, 
тезистік) құру, ауызекі сөйлеу стилінде 
əлеуметтік жағдайларға сай мəтін 
құрастыру, ресми қарым-қатынас аясын-
да ресми құжат түрлерін жазу: сенімхат, 
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кепілхат, өтінім, тапсырыс, келісімшарт, 
еңбек шарты, шарт, еңбек келісімі жəне 
т.б.мəтіндер құрастыру, ғылыми стильдің 
стильдік жəне жанрлық ерекшеліктерін 
ескере отырып, баяндама, мақала, лек-
ция, баяндама тезистері, аннотация, 
түйіндеме, рецензия мəтіндер құрастыру, 
публицистикалық стильдің стильдік 
жəне жанрлық ерекшеліктерін еске-
ре отырып, мақала, репортаж, сұхбат, 
ақпарат, информациялық хабар, очерк, 
памфлет жазу, көркем əдебиет стилінің 
стильдік жəне жанрлық ерекшеліктерін 
ескере отырып мəтіндер құрастыру 
(таңдау бойынша), мəтін құрылымын 
сақтай отырып, əртүрлі графиктік 
мəтіндегі деректерді салыстырып, 
маңызды тұстары мен үрдістерді тал-
дап жазу, эссе түрлерінің құрылымын 
сақтай отырып, көтерілген мəселе бой-
ынша өзіндік пікір жаза білу, оқылым 
жəне тыңдалым материалдары бойынша 
негізгі ақпаратты іріктей отырып, түртіп 
жазу (конспектілеу), əртүрлі тақырып 
бойынша көркемдегіш құралдарды 
ұтымды қолданып, шығармашылық 
жұмыстар (өлең, хат, əңгіме, шығарма) 
ұсына білу, жазба жұмысын абзац пен 
бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) 
дұрыс жүйелеп, логикалық жəне стильдік 
түзетулер енгізу, редакциялау. Осы оқу 
мақсаттарында көрсетілгендей, қазіргі 
кезде, əсіресе, жазылым дағдысына 
қатысты шығармашылық жұмыстар көп 
жүргізіледі.

Адамзат баласының əлеуметтік 
қоғамның барлық саласында кеңінен 
қолданылатын, тығыз қарым-қатынас 
жасауына мүмкіндік беретін жұмыс 
түрінің бірі – жазба жұмысы. Жазудың 
адам өмірінде пайда болуы мəдениеттің 
дамуына əсер етті. Сол себепті сабақ 
барысында жазылым дағдысына бай-
ланысты жүргізілетін жұмыстар 
оқушылардың жазбаша сөйлеу тілін 
дамытады, орфографиялық дағдысын 
қалыптастырады, функциональдық 
сауаттылығын арттырады, өз ойын жаз-
баша жеткізуде маңызды рөл атқарады. 
Жазылым əрекеттінің маңыздылығы ту-
ралы ХХ ғасырдың басының өзінде-ақ 
ұлт ұстазы А.Байтұрсынұлы айтып кет-
кен. Ол оқушыларды жазуға үйретудің 

əдіс-тəсілдерін көрсете келе былай деп 
сөз қозғайды: «Жазу жоқ кезде оқу жоқ. 
Оқудан жазу бұрын дүниеге келген. Оқуды 
жазу тудырған.... Оқу мен жазу қатар 
жүреді. Оқытушылар үйретуді оқудан 
бастаса, əдістер оқытқанын жаздырып, 
не жазғанын оқытып отыруы керек. Ол 
өзінің «Тіл жұмсар» еңбегінде «жауап 
жазу», «жатқа жазу», «сөз туғызу», «жат 
жазу» секілді жұмыстар балаға жазу 
дағдысын қалыптастыратынын айтады. 
Ал қазақ тілінің əдістемесінде тілдік 
қатынас түрлерін зерттеген əдіскер-
ғалым Ф.Оразбаева өз зерттеуінде жа-
зылым дағдысына мынадай анықтама 
береді: «Жазылым – тіл үйретуге қатысты 
қиын да күрделі жұмыс. Жазылым тілдік 
тұлғалардың графикалық, фонемалық 
жүйесіне негізделген; лингвистикалық, 
психологиялық, физиологиялық, əдісте-
мелік ерекшеліктерге қатысты тілдік 
материалдың мазмұны мен формасын 
бірдей қамтитын, адамдардың ұзақ 
мерзімдегі қарым-қатынасына мүмкіндік 
жасайтын күрделі тарихи əрекет. Жа-
зылым біріншіден, əріптің, сөздің 
графикалық таңбасы арқылы іске аса-
ды; екіншіден, бұл графикалық таңбалар 
белгілі бір фонемалық, мағыналық 
қасиетке ие болады, үшіншіден, жазы-
лым құбылысында сөйлесім əрекетінің 
барлық түрі қатысады; төртіншіден, жазу 
үстінде тіл үйренуші адам сөйлемнің 
мазмұн-мағынасына ғана емес, фор-
масына да көңіл аударуға мəжбүр бо-
лады; бесіншіден, жазылым қағаз 
бетіне тускен материалдың түсінікті, 
жүйелі болуына тікелей байланысты 
жүзеге асады» Ғалымдардың ойын ары 
қарай сабақтар болсақ, жазылым бұл 
оқушылардың пəн мазмұны бойынша 
белгілі бір тақырыпты игеру барысында  
сипаттамалық мəтін құрау үшін көптеген 
күрделі білік-дағдыларды меңгеруді та-
лап ететін сөйлесім əрекеті болып та-
былады. Сондықтан пəн мұғалімі сабақ 
барысында міндетті түрде оқушылармен 
жүргізілетін жазбаша жұмыс түрлеріне 
баса назар аудару керек.

Жазылым дағдысына байланы-
сты оқушылардың жазбаша тілін да-
мыту үшін жиі жүргізілетін жұмыс 
түрлерінің бірі – шығармашылық 

жұмыстар. Шығармашылық жұмыстар 
оқушылардың өз ойын еркін жеткізуге, 
əртүрлі дереккөздермен жұмыс істеу 
барысында ой-пікірлерін тұжырымдап 
жазуға, сөз құдыретін түсінуге 
көмектеседі. Мұның өзі оқушылардың 
интеллектуалдық жəне рухани 
мүмкіндіктерінің ашылуына жағдай жа-
сайды. 

Пəн мұғалімі бағыттаушы тұлға ретінде 
оқушылардың осындай шығармашылық 
жазба жұмыстарын сапалы əрі нəтижелі 
орындаулары үшін əдістемелік тұрғыдан 
жағдай жасап, осындай тапсырмалар-
ды нəтижелі орындау үшін мотивация 
туғызуы қажет. 

Қазіргі кезде жаңартылған білім беру 
бағдарламасының мазмұнына сай оқу 
мақсаттарында бірнеше шығармашылық 
жұмыс түрлері беріліп жүр. Олардың 
қатарына ғылыми мақала, əдістемелік 
нұсқаулық, баяндама, жағдаяттық 
жаттығулар, ойтолғау, эссе, шығарма 
кейіпкеріне мінездеме немесе өзінің аты-
нан хат жазу, т.б. жатқызуға болады. 

Оқу мақсатына сай эссе, мақала, жар-
нама мəтіні, аннотация, шағын мəтін 
құрастырып жазу,т.б. жоспарланған. 

Жаңартылған білім беру 
бағдарламасына сай көп ұсынылатын 
шығармашылық жазбаша жұмыстарының 
бірі – эссе жаздыру. Соның ішінде қазір 
аргументативті, келісу, келіспеу эссесі 
қолданылып жүр. Жалпы эссе жазды-
руда тəжірибелі ұстаз ең алдымен əр 
оқушының шығармашылық қабілетін 
дамытуға айрықша көңіл бөледі. Өйткені 
мұндай жазба жұмысын жазу барысын-
да оқушының бойында шығармашылық 
қабілетке қажет психологиялық 
құбылыстар пайда болады. Бұл үдеріске 
адам баласының барлық танымдық 
əрекеттері (ес, ойлау, зейін, түйсік, қиял) 
араласады. Соған байланысты эссе жазу 
барысында оқушының арман-қиялы 
шарықтайды, логикалыө-сыни ойлау 
қабілеті дамиды, байқампаздығы мен 
есте сақтауы артады, түйсігі ұшталады, 
зейіні тұрақталады жəне бекиді.  Мұның 
өзі жазба жұмысының нəтижелі болуына 
əкеледі. 

Еркінбек СЕРІКБАЙ

Ғ.Мүсірепов атындағы сыйлықтың лауреаты,
Ақпарат саласының үздігі

Жылауық жан(дар)
(əңгіме)

Жап-жаңа киінген 20 жас 
шамасындағы əп-əдемі қыз 
тоқтаусыз сөйлеп-сөйлеп келіп 
іркілгенде, қарсысында отырған 
киімі сəл ескілеу елу-елу бестердегі 
еркек еңкілдеп-еңкілдеп жылап 

жіберген де, мен де жылайын деп 
қалдым да, жүзімді терезе жаққа 
бұрғанда, көшеден əлгі қыздың да 
ағыл-тегіс жылап бара жатқанын 
көргенде, көзімнен ыстық-ыстық 
тамшылар ү-зіл-ді. 
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Əлия Түгелбайқызы Жеткізгенова 

Ақтау қаласы
Ш.Есенов атындағы КМТИУ доценті, 
филология ғылымдарының кандидаты
  

ТАҒДЫРЫН ТƏУЕКЕЛГЕ ҚОЙҒАН ТҰЛҒА

Арғы-бергі тарихымызда обадан ауыл 
болып қырылған ауыр трагедиялық жайт-
тарды нақтылайтын деректер қаншама!?

Əлем тарихы шежіресінің қаралы 
жолдарында қаланың жартысынан көбін 
өртеп жіберіп қана обадан əзер құтылған 
«Лондон өрті» деген үрейлі атақ алған 
оқиғаны адамзат ешуақытта ұмыта ал-
мас, сірə! 

Адамзат қоғамында өлімге ең көп 
алып келетін аса қауіпті аурулардың 
бірі – обаны медицина тарихында 1894 
жылы француз Йерсен мен жапондық 
Китасато ашқандығы белгіленген. 
Йерсеннің тынымсыз еңбекқорлығы мен 
өмірін өлімге тігіп тəуекелдерге барған 
əрекетінің құрметіне тажал таратушы 
бактерия Yersinia pestis деп аталған еді. 
Өмір сүруге іңкəр тіршілік атаулыға 
қауіп саналған, естіген жанның жүрегі 
шошып, төбе құйқасы шымырлай-
тын, инфекциясы табиғаттағы жабайы 
кеміргіштерде сақталатын өте қауіпті 
жұқпалы ауру  1973 жылы кіндік қаным 
тамған Шайыр аулынан табылыпты. Ал 
ол аурудың белгісін дер кезінде анықтап, 
бір қауым елді  ажалдан арашалап қалған 
аяулы жан – менің анам екенін байырғы 
ауыл тұрғындарының көпшілігі жақсы 
біледі. Ара-тұра ауыл адамдарын көре 
қалсам: «Сенің анаңның алдында бүкіл 
Шайыр қарыздар. Кезінде бүтін ауылды 
адам айтуға ауыз бармайтын «оба»  тажа-
лынан аман алып қалған анаң болатын», 
– деп жиі есіме салады. 

Адамзат үшін қара тажал саналған 
оба дертінің қазіргі медицина дамыған 
кезеңде ғана қаупі сейілді. Алайда бұл 
аталған дерт қайтып келмейді деген 
сенімді санамызға берік орнықтырмайды. 
Оба індеті бүгінгі күнде де қорқынышы 
басым өзекті мəселелердің қатарында 
саналады, олай дейтін себебіміз – ТМД 
аймағында соңғы 60 жыл ішінде обаға 
қатысты 4 000 оқиға тіркелген көрінеді. 

Деректер бойынша обаның табиғи 
ошағы Қазақстанның 39 пайыз жерін 
қамтиды екен. Осындай апатты аймақ 
бола жаздаған Аққорған жерінен 
табылған оба ошағының алдын алып, 
дер кезінде ауыздықталуға бірден-
бір мұрындық болған анамның өмір 
жолының басым бөлігі Шайыр аулын-
да өтті. Келін боп келген жұртының 
өміріне араша тұрып, ең қымбат байлық 
– денсаулығын қамдаған əрекетін ел 
алдындағы, отан алдындағы борышым 
деп қабылдап, дабыралатып жар салмай-
ақ, кішіпейіл кісілік қалпынан айныма-
стан, тіршіліктің өлшеулі ғұмырынан өз 
сыбағасын да дауламаған асыл жан еді 
анашым.

Марапатқа таласпай, мақтанға жар-
маспай, қарапайым қалпын бұзбай, са-
бырлы күйде өмірден өтіп кеткен аяулы 
анамды еске алу барысында осы оқиға 

əр жерлерде аракідік айтылып қалып та 
жүр. 

Шешуші сəтте ажал апанында қалып, 
басын қатерге тігіп, тағдырын тəуекелге 
қойған анамның еңбегі елеусіз қалып 
бара жатқандығы көңілімізге қаяу са-
латынын жасырмаймын. Уақыт өте 
келе, құжаттар көмегімен тарихымыз-
ды бағамдайтын, ел ішіндегі елеулі 
оқиғаларды саралайтын сəттерде 
анамның еңбегі көмескіленіп қалмасына 
кім кепіл!?

Нағыз ажал ошағының аузында 
отырған анамның еңбегіне бір жапырақ 
алғыс хат беріліп, басқа азаматтар ҚСРО 
Қызыл Крест Жарты ай қоғамының, т.б. 
марапаттармен мадақталыпты. Əрине, 
біз бұл жерде медаль, ордендермен 
марапатталғандар туралы алабөтен ой 
айтқалы отырғанымыз жоқ. Олардың 
да өздеріне тапсырылған сан түрлі 
жұмысты жауапкершілікпен атқарған 
еңбектері ескерілген болар. 

Дей тұрғанмен, анамның 10 күндей 
карантин мерзімі біткенше нағыз 
обаның өршіген ошағында жүргенін 
бірде-біреуінің ескермеуі əділеттілікке 
жатпайтындай. Марапатпен малы-
нып, кеуделеріне жарқыраған төсбелгі 
тағынып тұрған мезетінде: «Сол обамен 
ауырған адамның белгісі қалай болады 
екен?  Жанына жүрексінбей жақын ба-
рып, қолын ұстап, көмегімді ұсына ала-
тын батырлық табыла ма өз бойымнан?» 
деген ой келді ме екен саналарына?!

Марапатталып жатқан тұста сол 
азаматтардың ең болмаса біреуі тұрып: 
«Қауіпті ошағының орналасу картасын 
білмей тұрып,  оба дертін дəл анықтаған 
жап-жас мейірбикенің еңбегін қайда 
қоямыз? Біздер қауіпті нүктеден алы-
стау жүріп қызмет атқардық, ал ажал 
ошағының ортасында қалып, емізулі ұлы 
мен жаңа тəй-тəй басып жүрген кішкене 
қызынан жырақта, қатаң эпидемиялық 
режимді сақтап, науқас баланың жа-
нында жағдайын бақылау үшін қалып 
қойып, бірнеше күн карантинде отырып, 
тағдыры белгісіз, күмəн мен күдік аралас 
сəттерді басынан өткерген жас маманның 
еңбегін де қарайласақ» деп адал еңбектің 
ескерусіз қалмау керектігін жеткізсе, 
үлкен азаматтық қасиеттің белгісі деп 
бағалар едік.

Қосай руының тіней тақтасынан тарай-
тын белді рудың қызы, жары тоқтамыс 
аулының келіні, анам Күзембаева 
Ақажан (Ақілгек) Жұмашқызы  1949 
жылы Форт-Шевченко қаласы, Баутин 
кентінде теңізші отбасында дүниеге 
келіп, медициналық училищені бітірген 
соң, Тұщыбек шипажайында, кейіннен 
Шайыр ауылдық фельдшер-акушерлік 
пунктінде мейірбике қызметін атқарып, 
зейнетке шықты. Анамның əкесі 
Күзембаев Жұмаш кеме капитаны болып, 

сандаған жылдар ауыр жұмыстарды абы-
ройлы атқарған. Анасы Дəмет өмірінің 
соңына дейін балаларының арасына 
дəнекер болып, əулеттің татулығына сы-
зат түсірмей өткен абзал əже болатын. 
Анам – осындай текті əулеттен бойына 
дарыған əдептілігі мен жан дүниесінің 
сұлулығын, жүрегінің жылылығын жан-
жағына дарытып кеткен аяулы жан.

Үлкен ағасы Күзембаев Балишан 
жасы сексеннен асып балаларының ор-
тасында бақытты əке, баталы ақсақал 
жасында дүниеден өтті. Мінезге бай,  өте 
жағымды кісі болатын.

Анамның дүниеге келіп, балалық 
шағын өткізген ата-анасының қара 
шаңырағын ұстап, ордалы отауын 
тіктеп отырған  екінші ағасы Күзембаев 
Аманғали – көп жылдар өндіріс, сауда са-
ласында лауазымды қызметтер атқарған, 
еңбек ардагері. «Ардагерлер ұйымы» 
республикалық қоғамдық бірлестігінің 
Түпқараған аудандық филиалының 
төрағасы, елге сыйлы азамат.

Жамал мен Нағзипа атты анам-
ды атын атамай «Жеделім», «Айдам» 
деп еркелетіп, бұрымын өріп, бой-
жеткен шағын қызықтаған алтындай 
болған асыл жеңгелері əлі күнге дейін 
қайынсіңлілерінің қылықтарын, əдептен 
аспаған əдемі қалпын көздеріне жас ала, 
сағына еске алып отырады.

Мінезге бай, сабырлы, асыл анамызға 
байбалам шақырып, қатты дауыс көтеріп, 
айналасын қуырып жүретін қасиеттер 
жат еді.  Айналасына ағайын-туысты 
үйіріп жүретін, тек отбасымыздың 
ғана емес, бүтін əулеттің берекесі 
еді. 2004 жылы қараша айында ауыр 
науқастан 55 жасында дүниеден өтті.  
Анам өмірден өткеннен кейін бір ауыл-
да тұрып, көп жылдар іргелес көрші 
отырған, бүкіл өмірі көз алдында өткен 
абысыны Қанзия шешеміз: «Ақажаным 
барда сандығымдағы дүниемді де 
түгендемеуші едім. Жетпей жатқаным 
болса, айттырмай-ақ, өзі əкеліп, 
жоғымды бүтіндеп жүруші еді. Жиын-
тойым болып жатса, қазан-ошағыма да 
алаңдамаушы ем, өзі құрып, өзі реттеп, 
өзі жуып, артын жинап, орнына салып 
кетуші еді», – деп сағынышпен жиі еске 
алып отырады.

Əкемнің апа-қарындастары да 
анамның бұл өмірде жоқ екендіктеріне 
көндіге алмай, жүректері шерленіп, сене 
алмай келеді.

Қанағатшыл, шыдамды, шүкіршілігі 
мол, тəубешіл анам ұстап-тұтқан 
шаруасының несібелі болу жағын қамдап 
жүретін.

Адам баласының бір пендешілік осал 
қасиеті – қайырымдылықты, жасаған 
жақсылықтарымызды Алла үшін деп ба-
стап, кейін көңіліміз ауып, атақ алғымыз 
кеп, марапат дəмету секілді дүниеқоңыз 
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ойларға ұласып жататыны жасырын 
емес. Анам көзі тірісінде өзі жасаған 
жақсылықтары туралы аузына алған да 
емес. 

Менің орнымда қандай болмасын, кез 
келген перзент қалам ұстар мүмкіндігі 
болса, шарапаты елге тиген анасын 
ескеріп, осындай қадамға барар еді. Осы-
лай жазылуға, айтылуға тиісті де. Тек 
анамның төсек тартып жатқан шағында 
көңілін сұрай келген жандармен əңгіме 
барысында, осы Аққорған оқиғасын еске 
алғанын білемін. Онда да таратып, тал-
дап айта қоймады. Ортадан оқшауланып 
жатқан бірнеше адамға шеттен жан жуы-
май, 2-3 күн сайын үстерінен тікұшақпен 
азық-түлік, əртүрлі медикаменттер та-
стап кететіндігін, өздері соны қызықтап, 
əр төбенің басынан бір-біріне қол 
бұлғаса айқайлай, лақтырылған заттар-
ды жүгіріп жинайтындығын, айдаладағы 
жалғыз үйдің жанында барлығы топыр-
ласып ауыл жақтан қара көрінер ме екен 
деп телміре күтіп отыратындықтарын 
айтқаны есімде. Барлығына ерекше əсер 
қалдырып, көңілдерін аударуына себеп – 
аспаннан тікұшақ даусы естіліп, қарасы 
көрінгеннен-ақ, жас-кəрісіне қарамай, 
шуласып, тікұшақтан лақтырылған зат-
тарды жинауға топырласа, қызықтай 
жүгіретін сəттер екен. Аяқ астынан 
ағзада өзгеріс болып,  ауру белгісі 
байқалып қалса деген күдікпен жүрген 
жандарға осы тікұшақ сəлемдемесі сырт 
əлеммен байланыс ұстап, үміт сыйлап 
тұрған болар деп ойлаймын. Тажал та-
ратушы бактерия Yersinia pestis ағзаның 
күресіне бағынбай, сол жандарға тұтаса 
жайылғанда, Аққорған бөлімшесін өртеп 
жіберу амалынан басқа ешнəрсе болма-
уы да мүмкін екен-ау. Бұл əрекет барлық 
ақпарат құпия сақталатын кеңестік 
жүйенің кейбір жасырын жасалатын 
астыртын жоспарында болып шықса 
ешкімді де таңқалдырмас еді. 

Бірақ сол жандардың ешқайсысы да 
сол сəтте өлім мен өмірдің ортасында, 
тағдырлары қыл үстіндегі жағдайлары 
туралы əңгіме қозғамаған еді дейді анам. 
Дер кезінде залалсыздандырылғанмен, 
обаның ошағына айналып тұрған жерде 
аз күн болса да тірлік кешу дегеніңіз – 
үрейлене уақыт санау ғой.

Анашым Шайыр аулының жартысына 
жуық баласына кіндік шеше болғандығын 
да, қаншама жанға шипалы қолымен ем 
беріп, жаны қиналған зəру жанға дем 
бергенін де, ауылды тұтасымен апаттан 
алып қалғанын да Алла разылығы үшін 
жасаған əрекетім деген парызды оймен 
өткен болар деп ойлаймын.

Анамның еліне жасаған қайырымы 
мен ізгілікті істерінен асыл қасиеттердің 
ізі жарқырай, жақсылық жасау борышым 
деп ұғынғаны, ал оны айта жүру, хабар-
лай жүру, мадақ-марапат жинай жүру де-
ген ойдан аулақ болғандығы даналығын 
даралап тұрды.

Анамның Аққорған апатының алдын 
алған əрекеті туралы ауыл ақсақалы 
Өтепбергенов Қайырбай: «1973 
жылы Аққорғаннан табылған обаның 
дүрбелеңі əлі күнге дейін көз алдымызда. 
Бұл оқиғаның өткеніне де 46 жыл уақыт 
өткенімен сол кезде азды-көпті қызмет 
жасаған адамдардың басым көпшілігі ау-

ылда ғой. Бəрі де күні кешегідей көз ал-
дымызда. Оны жайдан-жай ұмыта салу 
да мүмкін емес.

Менің осы оқиғадан есімде анық 
қалғандары: Шайыр аулының 
аймағындағы Аққорған деген жерде 
отырған Таубай деген азаматтың кішкене 
қызы ауырып, медициналық көмек 
сұраған соң, ауылдағы медициналық 
пункттен Ақажан Күзембаева деген жас 
мейірбике науқастың жайын бақылап 
келуге жіберіледі. Барғаннан кейін 
науқас баланың жағдайы көңіліне күдік 
ұялатып, оба  ауруына сезік шақыртып 
тұрғандығын айтып, жанындағы көлік 
жүргізушісі Бөбетаев Қали деген 
азаматқа ауылға осы жағдайды хабар-
лауды тапсырып, өзі ауру баланың жа-
нында қалады. Қазір о дүниелік болып 
кеткен Қали марқұм осы жайтты жиі 
айтып отыратын. Ауру баланы қарауға 
кіріп кеткен Ақажан үйден шығып, 
Қалиға қолын сермеп: «Сіз үйге кірмеңіз, 
ауылға хабарлаңыз, оба ауруының белгісі 
сияқты, жақындауға болмайды, жұғуы 
мүмкін. Мен қаламын, себебі, ауру ба-
ланы ұстадым», – деп тездете ескертеді 
жəне одан үйге жақындамауын сұрайды.  
Сол бойда үйдің адамдарынан баланы 
оқшаулап, үйге ешкімді жолатпай, өзі 
қатаң төсектік режим сақтап, науқас 
баланың жағдайын қадағалап отырады. 

Ұмытпасам, осы дүрбелең ай жарым 
уақытқа созылды-ау. Ал Ақажан сол ауру 
баланың отбасымен бірге басы қатерде, 
болашағы белгісіз, ортадан оқшауланып, 
10-15 күндей карантинде қала берді. 
Кез келген уақытта өрттей өршіп, жай-
пап кету қаупі зор оба ауруы сол жер-
де отырған адамдардың барлығына да 
қаупін төндіріп тұрды. Орталықтан 
оба ауруына қатысты мамандар ал-
дырылды. Оған қоса сақтандыру ша-
раларына ауылдың біршама адамы 
жұмылдырылды. Менің өзіме сол кезде 
Қарабас деген жерде жол қарауылында 
тұру тапсырмасы жүктелді. 7 күн сай-
ын ауыстырып отырады. Міндетіміз – 
Шайырдан жолаушы шығармау. Кірген-
шыққан адамдарды тізімдеп, есебін 
алып тұру қатаң қадағаланды. Өрлеш 
деген милиция қызметкері күні-түні 
ұйықтамастан жиі-жиі тексеру жүргізіп, 
кезекшілікте тұрғандарды тынбастан 
аралап жүріп, кез келген уақытта келіп 
қалады. Жол ешқандай қараусыз қалмауы 
тиіс. Жұмыс өте қызу жүріп жатты.

Қазір ойлап отырсам, сол мейірбикенің 
училищелік қана білімі бар екен, өзі 
өрімдей жап-жас маманның оба диа-
гнозын дөп басып айыруы үлкен 
сауаттылық пен жауапкершілікті, 
біліктілікті көрсетеді екен-ау! Жасы 
жиырмадан енді ғана асқан 22-23 жа-
стар шамасындағы мейірбикенің осы 
бір саналы қадамы мен сауатты бағамы 
ауыл адамдары арасында аңызға бергісіз 
сүйсінген əңгімелермен көпке дейін ай-
тылып жүрді. Егер Ақажан өлімнің аз-
ақ алдында, кірпігін əзер қимылдатып 
жатқан баланың денесіндегі өзгерістерге 
салғырт қарап, аудан орталығындағы 
ауруханаға немесе ауыл амбулатория-
сына əкеліп, ем-шара қолдану амалын 
көпшілік адамдар ортасында алаңсыз 
жалғастыруға жол берсе, тұтас ауыл не-

месе аудан тұрғындары қырылып қалуы 
да мүмкін еді. Күні бүгінге дейін оба 
туралы əңгіме қозғалса, сол баяғы жап-
жас Ақажан қарындасымның əрекеті са-
намызда жаңғырып, бір естелік əңгіме 
болып айтылып қалып жатады», – дейді.

Осы мазмұндас естеліктерді сол 
кезеңдерде Шайыр аулында бас инже-
нер қызметінде болған Оңаш Епенов те 
анама қатысты жадында қалған жайт-
тармен былайша өрбітті: «1973 жылғы 
«Аққорған» жерінде оба ауруы шығып, 
Қаратаудың бауырында тып-тыныш 
қана сүттей ұйып, тірлігімен айналысып 
отырған Шайыр ауылын (Октябрьдің 50 
жылдығы атындағы совхоз орталығы) 
үлкен дүрбелеңге салғаны елдің есінде 
ұмытылмастай қалып қойды.  Маған осы 
Аққорған обасы бойынша аудан, облыс, 
орталықтан келген қонақтарды күту, ор-
наластыру жауапкершілігі жүктелген еді. 

Ұмытпасам, Ақажан сол ауру шыққан 
аумақта жанындағы 4-5 адаммен бірге 
оқшауланып, оншақты күн карантин 
белгіленіп, соңын күтті. Ауру таралып 
кету қаупі бар болғандықтан, сырт адам-
дармен байланыс үзіліп, отбасы мүшелері 
үлкен уайыммен сарыла тосып отырды. 
Шайырдан 15 шақырымдай қашықтықта 
орналасқан Аққорған жеріндегі құрылыс 
бригадасында жұмыс істейтін Тау-
бай деген кісінің кішкентай баласы 
сырқаттанып қалып, соған медициналық 
көмек көрсету үшін медсестра Ақажан 
мен көлік жүргізуші Бөбетаев Қали ба-
рады. Менің есімде Қалидың айтуымен 
ерекше қалып қойған көрініс: Мен дала-
да құрылысшылармен əрнəрсені қажап, 
əңгімелесіп тұрғанмын. Бір мезетте 
Ақажан үйден тездете шықты да, маған 
қолын сілтеп, алысырақта тұрып: «Сіз 
мұнда жақындамаңыз. Мына баланың 
ауруы маған ұнамай тұр. Обаның белгісі 
бар секілді. Ауылға хабарлаңызшы. Ауру 
баланың денесін ұстадым, маған жұғу 
қаупі басымдау, енді осы жерде қалып, 
нəтижесін күтіп, бақылаймын»,  – деп 
даусын көтере айқайлады. Ауылға келіп, 
хабарын жеткізіп, одан əрі қапылыс ба-
сталып кетті ғой». Сол Қалидың өзі де 
бұл күнде арамызда жоқ.

Бұдан бұрын 1964 жылы Бекінің 
маңында да пішеншілер арасында 
түйенің етін жеп, оба ауруына шалдыққан 
бір жігіттен тараған инфекция тағы да 
3-4 адамның өмірін алып кетіп, орны 
толмас ойсыраған өкініштен бармақ 
тістеп қалған жағдай болған еді. Міне, 
Аққорған обасында тікелей келген ажал 
тұзағы бір сəбиге түсіп, бірақ дер кезінде 
үлгеріп жасалған ескертпе, сақтық ша-
ралар нəтижесінде өзге жандардың аман 
қалуына  септігін тигізген Ақажанның 
ерлікке татыр еңбегін ұмыту мүмкін 
емес. Əлі күнге дейін өзі  жап-жас, 
оған қоса медицина ілімін толық 
меңгермеген, сан жылдар институт, уни-
верситет аудиториясынан дəріс тыңдап, 
жоғары деңгейлі теориялық біліммен 
қаруланбаған қарапайым мейірбике 
Күзембаева Ақажанның осынша 
апаттың алдын алған  сауаттылығы мен 
қырағылығы есімнен кетер емес. Сол 
кезеңдегі Аққорған обасы əуре-сарсаңға 
салған тұстарға куə болған кім-кімнің 
де Ақажанға деген құрметі мен алғысы 
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************************************************************
Алия Мукановна Мирманова, 
педагогикалық ғылымының кандидаты, доцент, магистр, 
Каспий Университеті «Əділет» колледжінің  директоры:

КОЛЛЕДЖ ТҮЛЕКТЕРІ МЕМЛЕКЕТІМІЗДІҢ 
ДАМУЫНА ҮЛКЕН ҮЛЕСТЕРІН ҚОСУДА

– Əлия Мұқанқызы, сіз басқарып 
отырған колледж қандай 
тұжырымдаманы басшылыққа алады? 
Оқу орнында озық тəжірибелер мен 
жаңа технологияларды енгізу секілді 
жұмыстар атқарыла ма? 

– Əділет колледжі Алматы қаласының 
алғашқы оқу орындарының бірі болып 
табылады. 1992 жылы құрылып арнайы 
орта білімді кадрларды дайындау бойын-
ша білім қызметін жүргізу лицензиясын 
алды. Бүгінгі таңда біз Алматыда орташа  
кəсіптік-техникалық жетекші оқу орны 
болып табыламыз. 

Колледж Қазақстан Республикасының 
білім жəне ғылым Министрлігінің 
мемлекеттік аттестациялауынан əрдайым 
(əр 5 жылда) сəтті тапсырады жəне 
бүгінгі таңда мемлекеттік үлгідегі ди-
пелом беру құқығы бар № 0059626 бас 
лицензияға ие.

Колледж мемлекеттің, қоғамның жəне 
жеке тұлғаның талаптарына бағытталған 
даму жүйесі болып табылады. Бұл 
колледждің білім беру сапасын үнемі 
жетілдіріп, еңбек нарығының талапта-
рына бағытталған негізгі даму тенден-
циясын анықтайды. Колледж үшін сапа-
ны жетілдіру – бұл дамудың синонимі, 
жаңарта дамыту.

Колледж техникалық жəне кəсіптік 
білім беру бағдарламасын іске асыруда. 
Колледж біздің өңірдің тұрғындарының 
білім саласы мамандарын дайын-

дау сұранысын қамту мақсатында 
құрылды. Колледж қызметінің 
негізіне – актуалдылық, динамикалық, 
жаңашылдық, бəсекеге қабілеттілік, 
даму принциптері қойылды.

Колледжде осы жылға дейін –
құқықтану – қаржы (салалары бойын-
ша), есеп жəне аудит, экономика (сала-
лары бойынша), менеджмет, қонақ үй 
шаруашылығына көмек көрсету жəне 
ұйымдастыру, есептеуіш техника жəне 
бағдарламалық қамтамасыз ету, мұнай 
жəне газ кең орындарын игеру, туризм 
мамандары дайындалуда.

Колледжде бірінші жылдан бастап, 
мемлекеттік жəне орыс тілдерінде 
оқытатын топтар пайда болды.

Қазіргі таңда колледжде заманауи 
жаһандық əлемде қарым-қатынастың ба-
сым бөлігі ағылшын тілінде жүргізіледі 

шексіз еді. 
Жалпы, Ақажанның мейірбике бол-

са да көп тұстарда ауру диагнозын 
анықтауға шеберлігін, жұмысына 
адалдығын, система қою, тамыр табу, 
ине шаншу процедураларын мүлтіксіз 
жинақы атқаратындығын, айнала-
сына мінезі өте жағымдылығын, 
ұжымдастарымен сыйлы əріптес бола 
білгендігін, адамгершілігі мол, «ақ ха-
латты абзал жан» атауына лайықты иде-
ал тұлға болғандығын ұзақ жылдар Шай-
ыр аулындағы медициналық пункттің 
аға дəрігері қызметін атқарған марқұм 
Есбергенов Жұмажан аузынан таста-
май жиі айтушы еді. Ауыр жағдайларда 
міндетті түрде ілестіре кететіндігін неме-
се өз мүмкіндігі болмай жатса Ақажанды 
жұмсап, алаңсыз жүретіндігін, қаншама 
сəби теріс келіп (қазіргі таңда арнайы 
мамандармен ота арқылы ғана көмек 
беріледі), босанып жатқан ананың жаны 
қиналған тұстарында батыл шешім 
қабылдап, ауыр толғақтарды аман-есен, 
сауаттылықпен өткізетіндігін, қандай 
қиын жағдайда да сасқалақтамай, бай-
ыппен тыңдап, парасатпен ой қорытып 
барып іске кірісетіндігін жəне өте са-
бырлы Ақажанның арқасында өзінің 
де дəрігерлік жолының шыңдалып, 
тəжірибе жинауға үлкен септігі тигендігін 
айрықша риза сезіммен əңгімелеп оты-
ратын. Жүзі жылы, бидай өңіне ерек-
ше көрік беріп тұратын мөлдіреген, 
аялы, əдемі жанарына мейірім тұнған,  
жұмсақ жүректі, жайлы мінезді Ақажан 
іске келгенде шапшаң қимылдайтын. 
Шапағатын көріп, шарапаты тиген ауыл 
тұрғындарының қай-қайсысы да осы 
аяулы жанның асыл, бекзат қасиеттерін 

сүйсіне айтып бере алады.
 Жұмажан тірі болғанда Ақажан 

туралы естеліктерді ерекше 
жеткізетіндердің бірі жəне бірегейі дер 
едім. Себебі, қарамағындағы медицина 
қызметкерлерін бес саусағындай білетін 
Есбергенов Жұмажан өз ісінің асқан 
білгірі, білімді дəрігер болатын».

Міне, сол кезеңде обаның ауыл-
ды жаппай жайпап кету қатерлі қаупі 
төніп тұрған сəттерінде қағаз шұқып, 
қалам түртіп,  кабинетте отырмай, төтен 
ерлікке татыр қайраткерлік танытқан 
топтың ортасында жүріп, куəсі болған 
Қайырбай Өтепбергенов пен Оңаш Епе-
нов ақсақалдардың естеліктері анамның 
ауылымды апаттан тұтастай аман алып 
қалған аяулы жан екендігіне куəлік 
болғандай.

 Анам қызмет атқарған жыл-
дарда бірге қолтықтаса жүріп, туысын-
дай болып кеткен қызметтес жандардың 
көпшілігі зейнеткерлікке шыққан. 
Бүгінде жасы тоқсаннан асқан, берекелі 
шаңырақтың бəйтерегі, ел анасындай 
қасиеттерді бойға жиған қадірлі кейуа-
на Үзікей Əнесова əжей де, Маңғыстау 
ауданының біршама ауылдарында 
денсаулық саласында ұзақ жылдар еңбек 
еткен ардагер Қаленова Қарлығаш апа да, 
кейін көлік апаты зардабынан келместің 
кемесіне мінген аяулы жан, марқұм Гүлай 
апа да, қазір бақытты ана, абзал əже боп 
шалқып отырған Айша апа да, «Жедел 
жəрдем» көлігін тоқтаусыз жүргізіп, 
бытыраңқы орналасқан шаруашылық 
бөлімдерін тынымсыз аралап, басы ауы-
рып, балтыры сыздаған сырқат жандарға 
медицина қызметкерлерін жеткізіп, 
алғаусыз көмегін көрсеткен жүргізуші 

Құлмұрынов Қармыс аға да анамның 
бірге жүріп ой өрбіткен, ақыл тұтқан асыл 
замандастары, аяулы əріптестері болды. 
Медицина институтын бітіріп келіп, аға 
дəрігер қызметін адал атқарған Əліпов 
Жəңгір ағамыз да – анаммен ұзақ жыл-
дар ұжымдас болған, тамаша естелігімен 
жүрегімізге жақын, жанымызға ыстық 
ерекше жан. 

 Биыл анам тірі болғанда, ай-
наласын шуаққа бөлеп, қуанышқа тол-
тырып, асыл ана  боп ардақталып, абзал 
əже боп құрметтеліп, ел жұртымызбен 
70 жасқа толғанын шаттана тойлар едік-
ау! Алланың жазғанына шара бар ма, 
анамыздың өмірден өткеніне 15 жыл деп 
еске алар күнді ғана бұйыртып отыр.

Жақында тағы анамның мəңгілік 
мекеніне айналған Таушық аулына кіре 
берістегі Төрорпа қауымына соғып, 
анамның бейітінің басында отырып, 
өткен өмірінің əдемі естеліктерін жа-
дымда жаңғырта, жанарымнан төгілген 
сағыныштың, өкініштің, азаның жас 
моншақтары жүзімді жуып, жабырқаған 
қалыпта əдеттегіден де ұзақтау отырдым.

Өмірінде кеңдік пен молшылықты 
жақсы көретін анамның о дүниелік 
болғаннан кейін де бейіті кең болып, 
төбенің басына биіктеу жерге қойылып 
еді. Кетіп бара жатып, қимай, тағы да 
артыма бұрылып қарадым. Анамның 
өмірдегі мейірімді, кеңпейіл, жомарт 
қалпы бейітінің үстінде көрініс берген-
дей қалықтап тұрды.

Орамалдан сəл тысқары шыққан 
шашымды желпіген Төрорпаның са-
мал желінен  аяулы анамның қамқор 
алақанының ыстық табын сезіндім.
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жəне заманауи оқу ғимараты, спортттық 
зал, мол оқу қорымен жəне қоғамдық-
саяси əдебиеттері бар кітапхана, 
компьютерлік сыныптар, асхана, 
лицензияланған медициналық пункт бар 
жəне тұрмысқа жайлы жатақхана жоба-
ланып салынған.

27 жыл ішінде колледжден 13400  
жуық орта кəсіби білімді мамандар 
бітіріп шықты, олардың барлығы біздің 
тəуелсіз мемлекетіміздің ауылдарында, 
қалаларында, Астана қаласының бизнес-
құрылымдарында жəне мемлекеттік 
қызметтерде жұмыс жасайды.

Колледж түлектері мемлекетіміздің 
дамуына үлкен үлестерін қосуда. Кол-
ледж түлектерінің көбі Қазақстан 
Республикасының ЖОО-да сонымен 
қатар шетелдік оқу орындарында оқуын 
жалғастыруда.

- Əділет жоғары колледжі 
республикамыздағы алдыңғы 
қатардағы оқу орындарының бірі. 
Ол өзінің бай  тарихы мен көптеген 
дəстүрлерімен танымал. Оның 
педагогикалық қызметі 1992 жылдан 
басталады.

Колледждің жарты ғасырлық та-
рихында 13400 мыңнан астам білікті 
мамандар дайындалып шықты. Олар 
республикамыздың түпкір-түпкірінде, 
алыс жəне жақын шет мемлекеттерде де 
сəтті қызмет етуде.

Əділет жоғары  колледжі өзінің даму 
барысында бірнеше кезеңдерден өтті.

Бүгінгі Əділет жоғары колледжі-
уақыт талабына сай заманауи мықты оқу 
орны. Шəкірттерді ізгілікке тəрбиелеуде, 
олардың шеберліктерін, біліктіліктерін 
арттыру мақсатында колледжде 57 
оқытушы қызмет етеді. Оның ішінде 1 
доцент, 3 ғылым кандидаты, 20 магистр, 
19 жоғарғы санатты, 8  бірінші санатты  
педагогтар дəріс береді. 

Колледжде оқу-ақпарат орталығы 
нəтижелі қызмет етеді. Электрон-
ды оқу залы қазіргі заман талабына 
сай жабдықталып, интернет жүйесіне 
қосылған.Барлық бөлімде  жоғары білікті 
оқытушылар дəріс береді.

– Биылғы оқу жылында біздің кол-
леджде  мамандық бойынша  786 
студент дəріс алуда. Оның ішінде 
251 оқушы – қазақ. 99-і – ер бала, 
152 -і – қыз бала. Ақылы оқу бой-
ынша 188 студент жəне «Жұмыспен 
қамту – 2020» бағдарламасы бойынша 
598  студент дəріс алып, оқу жылын 
бітірді. Колледжде əрбір мамандықтың 
қыр-сырын ашу мен оған деген сту-
дент қызығушылығын арттыруға, өз 
бетінше жұмыстар жасауына мол мүм-
кіндіктер бар. Колледж сту¬денттері 
болашақтағы кəсіби мамандықтарына 
қоса үйірмелерге қатысып, жан-жақты 
тəрбиеленуде. Бүгінгі таңда коллед-
жде ,баскетбол, волейбол, футбол, суда 

жүзу,би, «Ақындардың ақ жолы» атты 
көркемөнерпаздар үйірмелері жұмыс жа-
сайды. 

– Осының ішіндегі біреуінің 
жұмысына нақты тоқталып өтсеңіз.

– Мысалы, суда жүзу, би үйірмесін 
алайық. Бұл үйірме студенттердің 
спортқа  əуестігін, қызығушылығын, 
талғамын дамытуда үлкен рөл атқарады. 
Үйірме жетекшісі  студенттерге 
спорттың  түрлерін   насихаттау, үйрету 
арқылы жастарды рухани тəрбиелеу, 
ұлттық үрдістерімізді олардың бойына 
сіңіру, өнерге деген қызығушылығын 
арттыру мақсатында аталған үйірмелерді 
ашты. Қазіргі таңда үйірмеде 419 студент 
жұмыс жасауда.         

Үйірме жұмысының іс-тəжірибесіне 
көңіл аударар болсақ, баланың 
шығармашылық кезеңдеріндегі 
танымдық мүддесінің дамуы өз 
шығармашылығын шыңдауға, 
қабілеттілігін арттыруға зор мүмкіндік 
береді. Мұның өзі түптеп келгенде ба-
ладан шыдамдылық пен төзімділікті 
қажет етіп, алдына қойған мақсатына 
жетуге талпынуға, шеберлікке, еңбек 
сүйгіштікке тəрбиелейді. Студенттердің 
бір-біріне деген дұрыс қарым-қатынасын, 
өнерге деген саналы көзқарасын 
қалыптастырады. Студенттердің 
үйірмеге деген ықыласын арттыра оты-
рып, ұлтымыздың ой-парасатын нығайту 
мақсатында үйірмелерге қамтумен қатар 
жасөспірімдердің ішінен дарынды ба-
лаларды анықтап, олардың қабілетін 
дамытуға жан-жақты эстетикалық тəрбие 
беріп, сұлулыққа, тазалыққа үйретуде 
үйірменің қызметі аса маңызды. 

Үйірме жұмыстарының 
бағдарламалары негізінен алғанда 
студенттердің ынталары мен талап-
тілектеріне байланысты бола-
ды. Үйірменің ерекшелігі – ортақ 
қызығушылықтары негізінде 
біріккен адамдардың ұйымшылдығы 
мен ынтымақтастығын білдіреді. 
Жоғарыда атап өткендей, во-
кал өнерімен қатар, би өнерінің де 
қыр-сырын үйренуде студенттердің 
қызығушылы жоғары. Эстетикалық 
тəрбие – жаратылыс дүниесіндегі не-
месе өнер туындысындағы сұлулық 
пен əсемдікті қабылдап, ғибраттануға 
баулитын, адамның эстетикалық 
сезімін, талғамын қалыптастыратын 
тəрбие. Жасөспірімдерге  эстетикалық 
тəрбие  беруде хореграфиялық  білім  
берудің  мүмкіндіктерін пайдала-
на отырып, бимен айналысу баладан 
тек қимыл-қозғалыс белсенділігін 
қанағаттандырып қоймай, оның руха-
ни дүниесін байытады деп айта аламыз.                                                                                    
Балаларды би өнеріне тартудың негізгі 
факторларын атап өтейік:

• жұлынды түзету жəне дене сымбатын 
жақсарту.

• жүрек қан-тамыр жүйесін, 

бұлшықеттерді нығайту.
• дененің қимыл-қозғалыс 

үйлесімділігін, ептілігін жетілдіру.
• кеңістікте бағдарлану дағдыларын 

қалыптастыру.
• екпін жəне ырғақ сезімін дамыту.
• шығармашылық ойлау жəне қиялды 

қалыптастыру.
• қимылдарды орындау бірізділігін 

есте қалдыруды дамыту.
• актерлік шеберлікке машықтандыру.
• өзіне-өзі сенімділікті қалыптастыру.                                                                                 
Би арқылы олар  қимыл-

қозғалысқа деген табиғи қажеттілікті 
қанағаттандырады. Бидің ырғақты, 
мəнерлі қимылдары арқылы балалардың 
сезімдері, ойлары, көңіл-күйі, мінез-
құлқы көрініс табады. ене отырып əрбір 
сабақтың маңыздылығын ұғына білу 
қажет.

Би өнерімен айналысу 
жасөспірімдердің жалпы денсаулығына 
жақсы əсер етеді. Нақты жеңіл 
қозғалыспен дұрыс жүріп тұруына, 
иілгіштік қабілетінің артуына, ауамен 
дұрыс демалуына, музыканың екпінін, 
буын ырғағын, мазмұнын ажырата 
білуге көмектеседі. Студенттер арнау-
лы қондырғысыз-ақ залдың ортасында 
бимен айналысуына болады. Ол үшін 
ойын түрінде берілетін нақты қимыл 
қозғалыс жаттығуларына көбірек көңіл 
бөлуі қажет. Олар қимыл қозғалыспен 
музыканы үйлестіру шеберлігін да-
мытады. Əрине, би үйірмесіне кіші 
топтан бастап келген дұрыс болады. 
Билеу кезінде би қозғалысы арқылы 
оның мəнерлілігін арттырып, би үйрену 
дағдыларын қалыптастырамыз. Бізде 
жылда колледжіміздің дəстүрі бойын-
ша балдық билер қойылымымен жұмыс 
жасаудамыз, онда спорттық балдық би, 
«Көктем вальсі» 

- Европалық би бағдарламасына сай  
(бəсең би, вендік билері жұмыс жасауда

- Латынамерикандық бидің 
бағдарламасы бойынша:

 -ча-ча, самба билерінде мың бұрала 
билеген биші қыздарымыз көркем 
билерімен əр кештің шырайын келтіріп 
көрермендердің ықыласына бөленуде.Əр 
сайыстарда, əр би үшін жеңімпаздарға  
лауреат  жəне  дипломант атағы беріліп 
бағалы сыйлықтар табыс етіледі.

Демушілеріміз  «Каспий қоғамдық 
университеті», «Француз үйіне» 
алғысымыз шексіз.

Би үйірмесінен күтілетін нəтиже: би 
өнерімен айналысқан ұлдар мен қыз 
балалар денесінің сымбаттылығымен, 
əдемі жүріс-тұрысымен, музыкалық 
ырғақты ажырата білуімен ерекшеленеді. 
Би өнерімен айналысу шығармашылық 
шеберліктердің негізін қалап, өзін-өзі 
жетілдіруге деген қызығушылығын 
арттырады. Үйірме жұмыстары 
арқылы студенттердің шығармашылық 
қабілеттері дамып, өзін-өзі еркін 
ұстаулары жүзеге асып, бір-бірімен 
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жағымды қарым-қатынас орнатып, 
жеке тұлғалық қасиеттері бағаланып, 
қызығушылықтары мен бейімділіктері 
анықталып қалыптасады.  Халқымыз 
ерте заманнан əндері мен күйлерін, 
асыл мұра ретінде ұрпақтан–ұрпаққа 
жеткізіп, көзінің қарашығындай сақтап 
келген. Өнердің ең жоғарғы түрі, ең 
саңылағы, ең сəулеттісі де – халық өнері, 
яғни жылдар өтсе де мұқалмай сыны 
қашпай сақталып келе жатқан – халық 
қазынасы. Сондықтан да, осы үйірмеде 
жас ұрпақтың рухани дүниесін байы-
ту жəне ұлттық өнерімізді пайдалана 
білінуіне, шеберлік деңгейін артты-
рып, ынта-ықыласын молайту əсемдік 
пен сұлулықты көріп бағалай білуге, өз 
елін, өз халқын сүюге, қазақтың ұлттық 
өнерін құрметтеуге тəрбиелеу менің ба-
сты мақсатым.

2016  жылдан бері студенттер үшін 
жəне олардың ата-аналары үшін, барлық 
қызығушылық танытқандар үшін үш 
тілде, ішінара ағылшын тілінде пайдалы 
жəне қажетті ақпараттар беретін кол-
ледж сайты жұмыс жасайды. Сайт үнемі 
жаңа материалдармен, жаңалықтармен 
толықтырып отырады.

Колледж оқытушылары жыл сайын 
түрлі деңгейдегі ғылыми-тəжірибелік 
конференцияларға қатысып отырады, 
соңғы 3 жыл ішінде оқытушылар арқылы 
128 мақала жарияланды.

Колледжде жеке тұлғаны 
əлеуметтендіру үшін жағдай жасалған 
жəне студенттермен тəрбие жұмыстары 
жүргізіледі. Студенттердің өзін-өзі 
басқаруды дамыту мəселелері мен 
көшбасшы тəрбиелеу бойынша жүйелі 
жұмыстар жүргізіліп келеді. Оған 
дəлел ретінде колледж студенттерінен 
құрылған «Жастар» ұйымын айтуға 
болады. Студенттердің жобалау жəне 
ғылыми-зерттеу жұмыстарының іс-
шаралары өткізіледі. Колледждің ұлдар 
жəне қыздардан құралған  КТК ко-
мандалары  қалалық,  жарыстарда  өз 
өнерлерін көрсетіп жүр.Колледжде 
белсенді спорттық өмір қалыптасқан. 
Студенттер арасында түрлі спорттық 
сайыстар өткізіледі. Колледж студенттері 
колледждер арасында қалалық жəне 
облыстық деңгейдегі бəсекелестік, 
спартакиадалардың белсенді 
қатысушылары жəне жеңімпаздары бо-
лып табылады. Колледж басшылығы 
жəне оқытушы қызметкерлер өздерінің 
алғашқы жылдарынан бастап  білім беру, 
мəдени, спорттық жəне шығармашылық 
бағыттарда түрлі іс-шараларға белсенді 
қатысушылары болуға ұмтылды. Сту-
денттер үшін бұл олардың əлеуметін 
жақсарту, кəсіптік даярлығын əрқашан 
көтеру мүмкіндігі болып табылады. 
Олардың жеткен жетістіктері колледж 
табысы.

Колледж басшылығының тəжірибесін, 
колледждің дамуы қорытындыларын 
ескере отырып, колледждің бəсекеге 

қабілеттілігін арттыру үшін, еуропалық 
жəне халықаралық тəжірибе стандарт-
тарына сəйкес, білім беру сапасын 
жақсарту жəне жетілдіру, өзгеріп оты-
ратын сыртқы ортаның талаптарын 
қамтамасыз ету мақсатында институци-
оналды аккредиттеуден өткізу туралы  
шешім қабылданды.

 Облыстық көлемде өткізілетін əр түрлі 
шараларға колледжіміздің студенттері 
белсенді қатысады. Оқу орнымыздың 
тарихына енген жетістіктерімізді атап 
айтар болсақ:

– Колледжде тəрбие бағытындағы 
қандай іс-шаралар өтеді?                                 

Əрбір мереке қарсаңында жоспар 
құрылып, түрлі жұмыстар жүргізіледі. 
Жастар мен жасөспірімдер арасында 
құқықбұзушылықтың алдын алу мен 
қылмысқа қарсы бағ¬дар¬ламасын 
жүзеге асыру, жас¬тар арасын-
да жол-көлік оқиға¬ларының ал-
дын алу, жол қа¬уіпсіздігін сақтау, 
психо¬ло¬гия¬лық ахуалды жақсарту 
мақ¬сатында аудандық iшкі iс¬тер 
бөлімі, наркологиялық орта¬¬лық, 
аудандық жастар орталығы¬¬мен бірлесе 
отырып жасөспірімдер арасындағы 
нашақорлыққа, есірткі бизнесіне, 
ішімдікке қарсы күрес жүргізіліп 
келеді. Атап айтсақ, ҚР Денсаулық 
сақтау саласының 2018-2019 жылдарға 
арналған «Саламатты Қазақстан» 
бағдарламасының іс-шараларын жүзеге 
асыру мақсатында колледжімізде 
«Денсаулық фестивалі» болып өтті. 
Біздің колледж – бүгінгі күннің замана-
уи талаптарына сай қызмет көрсететін 
– білім ошағы. Сондықтан сапалы білім 
бере отырып, кəсіптік шеберлікке баулу, 
оқу-тəрбие жұмысының сапасын арттыра 
отырып, жан-жақты дамыған жеке тұлға 
қалыптастыру – негізгі мақсатымыз. 

– Елбасының «Ұлт жоспары» ре-
формалары жиынтығын жүзеге асыру 
мақсатында колледж бойынша қандай 
жоспар жасалды?

– Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
реформалары жиынтығы болашаққа 
бастар даңғыл жол тəрізді. Құжаттың 
«Заңның үстемдігін қамтамасыз 
етуі» бөлімінде еліміздің ғасыр жүгін 
арқалайтын заңдылықтарды іске асы-
ру тетіктері айтылған. Ұлт жоспарын 
жүзеге асыру мақсатында колледжде 
түрлі іс-жоспарларды өткізіп жатырмыз. 
Барлық қызметкерлер «100 нақты қадам» 
аясында өз саласында белсене жұмыс 
атқаруда. «100 нақты қа¬дамның» 
барлығы да халықтың көңілінен шығып 
отыр. Ұлт жоспарының мемлекетіміздің 
алға өрлеуіне ықпалы мол. Сондықтан 
республика көле¬мінде «100 нақты 
қадамды» жүзеге асыру мақсатында 
түрлі деңгейдегі басқосулар өткізіліп 
жатыр. Əсіресе, Сыр жұртшылы-ғының 
белсенділігі жоғары. 

Елбасымыздың «Нұр Отан» 

партиясының XVI съезінде сайлауал-
ды бағдарламасы ретінде жариялаған 5 
институт¬тық реформасы бүгінде халық 
арасында үлкен қолдау тауып отыр. Бұл 
реформаның аясымен жүзеге асыратын 
«Ұлт жоспары» – еліміздің жаһандық 
жəне ішкі сын-қатерге жауабы, соны-
мен бірге мемлекетімізді дамыған отыз 
елдің қатарына қосуға ба¬ғытталған 
бағдарлама. Жаңаша бастау алған «100 
нақты қадамның» алғашқысы – кəсіби 
мемлекеттік аппарат құру болса, ол 
мемлекет қызмет саласын жетілдіру 
мен мемлекеттік қызметкерлердің 
кəсібилен¬діруге бағытталған іс-
шараларды қамтиды. Жоспарда кəсіби, 
дербес мемлекет аппаратын құру 
мəселесі айқындалған. 

Елбасымыз атап өткендей, біз 
жалпыұлттық Мəңгілік ел идеясын ба-
сты бағдар етуге тиіспіз. Тəуелсіздіктің 
даму даңғылын Нұрлы жолға айнал-ды-
ратын, келешегі кемел ел көшін бастай-
тын көшбасшы, ұлт мерейін тасытар 
білікті де білімді маман оқу орнының 
қабырға¬сынан шығады. Сондықтан 
ғылым мен білімнің үстемдік құрып 
тұрған осынау заманында көштен 
қалмай білімді, бəсекеге қабілетті, От-
анын, ұлтын сүйетін елжанды ұрпақ 
тəрбиелеуге тиіспіз.

– Əділет колледжі қандай 
мамандықтар бойынша оқытады? 

1 –құқықтану – қаржы (салалары бой-
ынша),      

2- есеп жəне аудит,                                                                                                                        
3-экономика (салалары бойынша),                                                                                                      
4-менеджме,                                                                                                                          
5-қонақ үй шаруашылығына көмек 

көрсету жəне ұйымдастыру,                                                             
6- есептеуіш техника жəне 

бағдарламалық қамтамасыз ету,                                                                   
7- мұнай жəне газ кең орындарын иге-

ру, туризм мамандары.

– Кəсіптік білім беру кадр¬ларының 
біліктілігін көтеру мақсатында, іс 
сапарларда болған немесе шетел-
ден біліктілік курсын оқып келген 
ұстаздарыңыз бар ма? 

– Кəсіптік білім беру кадр¬ларының 
біліктілігін көтеру мақсатында, іс са-
парларда жəне шетелдерде біліктілік 
курсын оқып келген ұстаздарымыздың 
баршылық. Жиырмадан аса 
ұстаздарымыз əрбір шет мемлекеттер-
де өз білімдерінің деңгейлерін көтеріп 
үлкен жетістіктерге жетті.

Сұхбаттасқан:  
Рымбеков Ерлан Қайырұлы
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Бакыт Алибаевна Садыкова

отличник образования, воспитатель ННПООЦ «Бобек»
детский сад «Самопознание»

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
В СЕМЬЕ – ОСНОВА НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Семейно-нравственное воспитание и 
развитие детей играет исключи-тельно 
важную роль в жизни каждого человека 
во многом потому, что именно в ее за-
дачи входит привитие ребенку базовых 
морально-нравственных качеств, пред-
ставлений о правильном и неправиль-
ном, допустимых и неприемлемых фор-
мах поведения. И насколько сильным  не 
оказалась бы влияние  на ребенка средств 
массовой информации, окружения и.т.д, 
именно семья способна заложить в со-
знании ребенка прочные представления 
о воспитанности, морали и духовном на-
чале в целом, что даст ему возможность 
противостоять многим фактором в извне. 

Сегодня очевидно наиболее успешно 
ребенок развивается, воспитываясь в 
двух школах – в семье и дошкольных уч-
реждении. Семья (духовно благополуч-
ная) обеспечивает интимно-личностную 
связь, в которой малыш очень нуждается. 
Любовь взрослых, отсутствие дистанции 
между ребенком и взрослым, частые те-
лесные   контакты, семейные традиции, 
обычаи и многое другое составляют ос-
нову комфортного, благополучного фона 
воспитания. В дошкольном учреждении 
не только высвобождают время родите-
лей для работы, учебы, не только помо-
гают им понят своего ребенка, но и что 
особенно важно обеспечивают условия 
для организации детского сообщества. А 
в этом   нуждается каждый ребенок, так 
как без детского сообщества не может 
быть полноценного и прежде всего соци-
ального развития – овладение способами 
общения сверстниками, познания самого 
себя через познание возможностей и осо-
бенностей других детей, формирование 
оценки и самооценки.

Нравственное воспитание детей – это 
комплексное понятие, объеди-няющее 
комплекс воспитательных мер, которые 
приобщают ребенка к мо-ральным цен-
ностям человечества. В течение этого 
процесса происходят ка-чественные из-
менения человеческой личности.

Именно в семье закладывается пер-
вый опыт и накапливаются те зна-ния, 
которыми владели предыдущие поколе-
ния. Взрослый является для ребенка об-
разцом поведения. Глядя на поведение 
своих родителей, он строит отношения с 
окружающими. В семье у ребенка появ-
ляется чувство заботы о близких умения 
уважать их позицию и интересны.

Нравственное воспитание детей под-
разумевает воздействие на ребенка се-
мьи, общества с целью развития в нем 
нравственных качеств, поведения и 
чувств. Подражание – это основа лю-
бого обучения для маленького ребенка. 

Малыш понимает, какая атмосфера в 
семье, отношения между родителями. 
Он чувствует тон их разговоров. То, что 
происходит внутри семьи, не может не 
отразиться  на ребенке. Именно отсюда 
он берет привычки своего поведения и 
отношение к миру.

Мне хотелось бы остановиться только 
на некоторых сторонах нравственного 
воспитания детей, корни которого лежат 
в ошибочном семейном воспитании или 
отражают нравственные основы семьи, 
влияющие на воспитание детей.

Становление нравственных качеств 
личности берет свое начало в раннем 
детстве. Именно в этот период ребенок 
усваивает первые моральные требования 
и входит в мир общественных отноше-
ний. Взрослый выполняет ведущую роль 
в формировании нравственных качеств 
малыша, который либо копирует его по-
ведение, либо переминает необходимые 
качества в процессе общение с ним. 

Семья способствует формированию 
человеческого достоинства, обес-пе-
чивает Человека к первичным основам 
духовности и жизнелюбия, осно-ванной 
на любви и именно здесь формируемая 
личность получает подлин-ную защи-
щённость и об истинных духовно-нрав-
ственных ценностях. В полной семье, где 
по жизни идут рука об руку, мать явля-
ется хранительницей семейного очага, 
материнства и женственности, отец — 
защитником и опорой, дети окружены и 
заботой. Взаимоотношения между роди-
телями играют основополагающую фор-
мировании личностных качеств ребёнка. 
Семья может выступать в качестве как 
позитивного, так и негативного факто-
ра. Положительное воздействие на лич-
ность ребёнка заключается в том, что ни-
кто, кроме близких людей не относится 
к ребёнку лучше, не любит и столько не 
заботится о с тем никакой другой соци-
альный институт не может потенциально 
нанести вреда духов-но-нравственному 
воспитанию детей, сколько это может 
сделать.

Многие родители не осознают полно-
ценного значения того, что именно в 
детстве происходит становление соци-
альных норм, моральных требований и: 
образцов, основанных на подражании 
детей родителям. Здесь на помощь до-
школьников приходят педагоги дошколь-
ных образовательных учреждений. Пе-
ред педагогами ДОУ встаёт необходимо 
довести до сознания родителей, что оче-
редь в семье формируются, сохраняются 
и передаются нравственные и ценности 
и обычаи, созданные многочисленными 
предками. Воспитание духовной лично-

сти возможно только при условии едино-
го взаимодействия и взаимодействия се-
мьи и ДОУ. Опираясь на эмоциональную 
отзывчивость дошкольников, их впечат-
лительность, воображения, стремлению 
к подражательности, педагоги воспи-
тывают у детей качества: заботливость, 
внимательность, доброжелательность 
На основе этого я дружба, товарищество, 
чувство коллективизма, что в свою оче-
редь приводит к воспитанию вечных цен-
ностей: милосердия, сострадания, прав-
долюбия, стремление к со-вершению 
добра и неприятие зла.

Логичное продолжение работы в се-
мьях воспитанников по данному на-
правлению наблюдается в дошкольных 
образовательных учреждениях. Позна-
вательная активность детей дошкольно-
го возраста не прекращается в течение 
всего периода нахождения ребёнка в 
детском саду, и строиться как во время 
организованной, так во время и самосто-
ятельной деятельности детей. Особенно-
сти детей дошкольного возраста таковы, 
что непосредственно образовательная 
деятельность в ДОУ, в зависимости от 
возрастной категории дошкольников, 
планируется от 10 минут у детей млад-
шего дошкольного возраста до 30 минут 
у детей старшего дошкольного возраста. 
В течение этого временного отрезка ре-
бенок включён в организованную обра-
зовательную деятельность, когда педагог 
в доступной игровой форме доносит до 
детей предполагаемую образовательную 
и воспитательную информацию. До-
школьники без принуждения и с боль-
шим удовольствием заучивают наизусть 
тексты песен и стихотворений, выполня-
ют различные творческие задания, обы-
грывают проблемные ситуации во время 
проведения сюжетно — ролевых и теа-
трализованных игр.

Семейное воспитание — это последо-
вательная и систематическая дея-тель-
ность всех членов семьи и общества по 
формированию духовно-нравственных 
ценностей при подготовке детей к са-
мостоятельной взрослой жизни, вос-
питанию полноценных и адекватных 
сограждан современного общества. До-
школьное образовательное учреждение в 
настоящее время призвано решить зада-
чу исторического масштаба- выполнить 
просветительскую миссию, от которой 
зависит будущее нашей страны. А путь 
этот лежит через образовательное про-
странство — плодородное «поле», кото-
рое гармонично объединяет различные 
области, помогающие каждому ребенку 
открыть для себя прекрасный добрый 
мир. И главные «игроки» на этом «поле» 
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— дети, их родители, педагоги, которые 
вместе играют и развиваются, делают 
новые открытия, приобретая при этом 
важнейшие качества — деятельностные 
способности и нравственные ценности, 
которые помогут им стать на путь само 
изменения, саморазвития и самообра-
зования — успешной самореализации 
в настоящем и будущем. Осознание ре-
бенком своей роли в семье и понимание 
связи с близкими людьми, принадлежно-
сти к своему роду, знание родословной, 
семейных традиций помогает познанию 

ребенком самого себя. Такое осознание 
способствует развитию эмоциональной 
устойчивости личности, воспитанию 
уверенности в себе, чувства собствен-
ного достоинства. Поэтому успешно 
решить задачи воспитания у дошколь-
ников гордости за свою семью, развития 
представлений об индивидуальном свое-
образии семей, воспитания культуры по-
ведения и семейных традиций возмож-
но только при взаимодействии детского 
сада и семьи.
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ҚАЗАҚ ƏДЕТ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ БІТІМГЕРШІЛІК ИНСТИТУТЫНЫҢ 
МЕДИАЦИЯМЕНСАБАҚТАСТЫҚ МƏСЕЛЕЛЕРІ

Аннотация: Мақалада автор қазақ əдет 
құқықғындағы бітімгершілік институтын 
қарастырып отыр жəне қазіргі таңда ме-
диация институтының жүйесі зерттеліп 
отыр.

Кіл сөздер: Медиация, билер, судья, 
демократия, бітімгершілік, делдалдық.

Медиация ағылшын тілінен аударғанда 
mediation – делдал болу дегенді білдіреді. 
Бүгінде бүкілəлемдік тəжірибеде медиа-
ция ірі бизнестерден бастап, ажырасу мен 
дүниені бөлісу деген сияқты мəселелерге 
дейін кеңінен қолданылады. Кеңестік 
дəуірден кейін медиацияны алғаш боп 
қылмыстық істерді шешу үшін Молдо-
ва мен Литва қолданған. Бұл елдердің 
соңғысы іс жүзінде мұндай тəжірибеден 
экономикалық тиімділікке қол жеткізген. 
Ал Қазақстанда билер сотының жүйесі 
осы медиацияның түптұлғасы боп табы-
лады.

Медиатордың судьядан айырма-
шылығы – медиатор жанжалға 
қатысушылармен болатын келіссөздерге 
белсенді қатыса алады, ал судья мұны 
жасай алмайды, ол араласпаушылық 
принципін ұстануға міндетті.[1]

Қазақ елінің мыңдаған жылдардан 
бері ғасырдан - ғасырға ұласып келе 
жатқан мемлекеттік билігінде билер 
сотының алар орны ерекше. Шынайы 
халықтық үлгіде құрылып, ежелден 
елдікəдет-ғұрыпқа негізделген дəстүрлі 
құқық нормаларын берік ұстанған бұл 
сот жүйесі ұлттық санамыздағы ұзақ 
жылғы даму эвалюциясында тек əділдік 
пен ақиқаттың айқын көрінісі ретінде 
мызғымай келді. Ұлтымыздың өзіне 
тəн осындай құқықтық мəдениеті, оның 
халық алдындағы беделі мен рөлінің 
жоғары болуына билер сіңірген өлшеусіз 
еңбекті барлық қырынан танып білу 
қажет. 

Қазақтыӊ билері əділ шешімдерімен 

елді аузына қаратып, дауласқан екі 
тараптыӊ да көӊілінен шығатын жүйелі 
билігімен ел құрметіне бөленгендігінайту 
қажет.

Медиация институтын қолдану қазақ 
əдет-ғұрып құқығының даму тарихында 
да көрініс тапты. Атап айтқанда, «Жеті 
жарғыда» құқық бұзушылықтың орнын 
құн жəне айып төлеу арқылы толтыру 
құқығы бекітілді. Медиаторлар рөлін 
билер атқарды. Билер сотының тарихи 
маңызы оның əділдіктің үлгісі ретінде 
болғандықта. Көшпенді демократияның 
қажетті шарты ретіндегі жариялылық, 
ежелгі дəстүрлер мен əдет-ғұрыптық 
құқықтың нормаларына сəйкес келетін 
қоғамдық пікір, сондай-ақ, кез кел-
ген заңнан жоғары тұратын, əділдік 
қағидасының берік бекітілуі, - осының 
барлығы, жұрттың барлығы сенім артқан 
билер сотын қамтамасыз етіп отырған 
кепілдіктер болып табылады.

Сот жарысы, адамдар даудың шешімін 
табу мақсатында келген жерде бастала-
тын болды. Ал олар өздері сенген би-
лерге ғана барды. Олар, халық даналығы 
мен руханилығының қоймасы саналған, 
халықтың нағыз беткеұстарлары болды.

Бітімгершілік жəне делдалдық Қазақ 
тарихында қалыптасқан институт-
тар болып табылады. Қазақстандық 
зерттеушілер Зиманов С.З., Кенжалиев 
З.Ж., Алимжан К., Культелеев Т.М. жəне 
тағы басқалары қазақ қоғамында сот 
билігі ежелден, сол кездегі қоғамның дау-
лы мəселелерді реттеуге қажеттіліктерін 
қанағаттандырған, билер сотымен жүзеге 
асырылғанын айтқан болатын.

Сот төрелігі қазақтарда негізінен 
құқық қолдану институты емес, 
бітімгершілік институты ретінде көрініс 
тапқан болатын. Шешімді жүзеге асыру 
механизмінің болмауы да тараптардың 
арасында келісімнің орнауын қажет ет-

кен болатын, себебі тек билікке ғана 
негізделген сот шешімі орындалмай 
қалуы мүмкін еді. Ру арасында туындаған 
дауларды шешуге ру аттарынан ай-
ыптаушы билер мен қорғаушы билер 
қатысатын болған, сотта іс қарау «кеңес» 
жəне «жүгініс» сияқты мекемелерде 
қабылданған қағидалардың негізінде 
жүзеге асырылды. Бірақ сотта істі қарау 
жəне іс бойынша дəлелдемелерді зерттеу 
басталғанша сот дəстүр бойынша келесі 
жағдайларды ұсынуға міндетті болды: 

1) тараптарға бейбіт келісімнің шарт-
тарын - «бітім», «береке»; 

2) кешірім жасау, істі ұмыт қалдыруға, 
жəне сол арқылы істі сотта қараусыз 
бейбіт шешу мүмкіндігін – «мəжіліс». 

Атақты зерттеуші Л. Баллюзек 
келесідей айтқан болатын: «соттың ал-
дында міндетті түрде басқалар, яғни да-
уласушылар үшін бейтарап жəне беделді 
тұлғалар арқылы сендіру болу керек, 
дауласушылар «қазақ» атты бір ұлттық 
отбасының ұлдары болғандықтан ара-
ларында айтыс-тартысқа жол бермеуі 
үшін...». Егер тараптар дауды бейбіт ше-
шуге келіспесе онда кезек сотқа берілді.

Кейінірек ресми билер соты өздерінің 
қызметінде қолданған татуластыру ша-
ралары да кейбір авторлардың жоғары 
бағасын алды. Мысалы зерттеуші И. 
Козлов билер соттарының «дауласу-
шы тараптардың ар-ұяттарына жəне 
бітімшілік рухына» үндеуі билердің 
əрбір істі қарауларында басшылыққа 
алатынын айтқан болатын. Қазақтардың 
əдет-ғұрыптық іс жүргізу құқығы 
жəне ежелгінің беделді билерінің сот 
тəжірибесі, басты мақсаты тараптарды 
бітімнің қажеттігін түсінуге мəжбүрлеу, 
көндіру, сендіру болған,  дауласушы 
тараптардың бейбіт келісімдерінің əр 
түрлері болған - «бітім», «жарасу», 
«тоқтам» сияқты əдіс-тəсілдерді болган.
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Оларға сонымен қатар билердің келесі 
амалдары мен тəсілдері жатады: 1) Көп 
жағдайларда маңызды емес істерде 
ғана емес, сонымен қатар үлкен дау-
ларда: қылмыстық істер мен рулық да-
улар «қарындас» амалымен шешілген. 
Қарындас келісімінің басты мақсаты бір 
рулас жəне ағайын адамдарды сот алды-
на апармай татуластыру 

2) Дауды шешудің тағы бір тəсілі «жар-
тылай» немесе «жарып алу» - егер іс 
бойынша сенімді дəлелдер мен айғақтар 
болмаса қолданылған. 

3) Егер би немес жауапкер жағынан ант 
берген адам жауапкердің кінəсіз екеніне 
сенімсіз болса жəне оның мүддесін 
қорғауға қажетті негіздерді таппаса, онда 
олар талапкерге (оның келсімі бойынша) 
«тарту» жасап істі бейбіт аяқтауға  кеңес 
беруге құқылы болды.[2]  

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні 
бар» - яғни көп сөзді даулы мəселе 
қысқа шешіммен аяқталу керек деген 
мағынаны білдіреді. Бірақ ол шешім 
сендіре алатындай болу керек, ол туралы 
биге келесі тезистер ескертіп отырған: 
«Тілмен түйгенді, тicпен шеше алмас». 
Билер сотының қаулысы тек сондай бо-
луы тиісті. Ең бастысы, қазақтардың 
ортағасырлық көшпенді қоғамының ба-
сты идеологиясы бойынша, билердің 
əділ сотының басты мақсаты, олардың 
қарым-қатынастарының күрделілігі мен 
шиеленіскендігіне қарамастан, сотқа 
қатысушы тараптардың татуласуы бол-
ды. «Даудың түбі біту» нұсқаушы норма-
сы болған.

Билер даулы мəселелерді қарау 
кезінде барынша ашықтық принципті 
басшылыққа алып, тараптардыӊ 
мүмкіндігі нешектеу қоймай, екі жақты 
бітістіруге күш салған. Ел ішіндегі 
үнемі болып тұратын түрлі дау-дамай-
ларды шеше отырып, қазақтыӊ дана 
билері кəсіби жағынан шыӊдалып, 
тəуелсіз сот билігіретінде ғасырлар бойы 
қалыптасты. «Билік айтқан би емес, 
бітістірген би» деген принципте содан 
қалса керек. Яғни, билік айтудыӊ мұраты 
жазықтыны жазалау емес, дауласқан та-
раптарды бітістіріп, дауды ушықтырмай 
шешу, ел ішініӊ бірлігі мен бүтіндігін 
сақтауға қызметету болған.

«Алдыңа келсе адамның құнын кеш», 
«Иілген басты қылыш кеспейді» деген 
нақыл сөздер қылмысқа төрелік етуде де 
кешірімділік орнайтындығын аңғартады. 
Сондай-ақ «Дау мұраты - бітім» деген 
ұғым да, билер сотының жазалау мен 
құн төлету мақсатында емес, əділеттің 
орнауына қызмет еткендігіне дəлел бола 
алады.

Мысалы, «Жебенің ұшы» (Əнет 
бабаның Қалқаманға байлаған байламы), 
«Жылқының құйрығы» (Кеңгірбайдың 
Кебекке қиған жазасы) сияқты биліктер 
бірінші кезекте ел бірлігі мен ұлт 
тазалығын қорғау үшін қызмет атқарған. 
«Қол сынса жең ішінде, бас жарыл-
са бөрік ішінде» деп, билер кей майда 

бұзақылықтарды сыртқа шығармай ауыл, 
ру ішінде басып отырған.

Қазақ қоғамында билердің даңқы 
əділ ісімен, тапқыр шешімдерімен ғана 
артқан. Қара қылды қақ жарған билердің 
атақ-абыройы бүкіл елге тарап, мыңдаған 
шақырымдардан даушылар іздеп келіп, 
төрелігін сұраған. Сол себепті, билер 
соты кəсіби тұрғыдан əбден шыңдалған, 
тəуелсіз сот билігі ретінде сақталып 
келді. «Тура биде туған жоқ» деген ұғым 
да осыдан қалса керек.

Қазақты ежелден мəмілегер халық деп 
атаймыз. Кез келген мəселені келісіммен 
шеше білгендігін тарихтан, ауыз 
əдебиеттерінен білеміз. Қазақ халқы 
үшін бітімгершілік - билік айтудың 
ең озық өнегесі. Ұлы қазақ даласы 
билігінің белгілі дара тұлғалары - Төле 
би, Қазыбек би, Əйтеке билер бастаған 
дана билердің ел арасындағы кез-келген 
дауды бітімгершілік жолымен шешіп, 
халқымыздың бірлігін, ауызбішілігін, 
тұтастығын сақтауға үлкен назар 
аударғаны баршамызға белгілі. «Меди-
ация туралы» заңымыздың аты бөлек 
болғанымен қазақ халқы үшін жат 
дүние емес. Бүгінгі жазылған заңға ғана 
сүйенетін заманда екі жақтың мəселесін 
мəмігерлік жолмен шешіп берудің 
ұтымды жолын ойластырып, арнайы заң 
да қабылданды.

Біздің пікірімізше, қазіргі таңда 
бірінші кезекте құқықтық, азаматтық 
құқықбұзушылық қатынастардан ту-
ындайтын даулар бойынша соттан тыс 
реттеп, шешу, соттардан тыс тəртіппен 
жүргізу институттар жүйесін жəне оның 
оң тəсілдері мен тетіктерін дамыту 
тəжірибесін енгізуді жəне жүзеге асыру-
ды қолға алған дұрыс. Сот жүктемесінің 
мейлінше жеңілдетуі мен дауласушы 
тараптардың өсім салмағын төмендетуі 
үшін «Медиация туралы» заңның сот-
тан тыс тəртіппен жүргізіліп, шешілу 
тəжірибесінің оң тəсілдері мен тетіктерін 
қалыптастыру институтын дамыту қажет.

Қазақтардың əдеп - ғұрып 
құқықтарының табиғатын анықтай келе, 
академик Салық Зиманов былай деп 
жазды: «Қазақтардың құқық əлемі мен 
құқықтық дүниетанымы тереңде жатыр.
Қазақтар жəне олардың ата-бабалары 
өмір сүрген Орталық Азия мен Еура-
зия кеңістігінде сан империялар мен 
əлеуметтік-саяси жүйелер бірін-бірі то-
лассыз алмастырумен болды.

Қазақтың көшпелі қоғамы ая-
сында, оның дүниені жəне құқықты 
танудаөзіндік ерекшеліктері бол-
ды.Адамгершілік құндылықтарға 
негізделген дала демократиясының ин-
ституттары кең құлаш жайған көшпелі 
қоғамда пікірталас қисындылығының 
құралы ретінде əділ сот пен шешендік 
ділмарлықтың рөлін өте жоғары қойып, 
өзін-өзі басқару еркіндігіне деген 
ұмтылыс айқын сезілді»

«Сөз шындыққа тоқтайды, пышақ 
қынына тоқтайды», «Шешендіктің күші 

шындық», «Əділдікке жығылмайтын 
адам жоқ» деген мақалдардың 
мағынасында, билердің адамдардың 
өзара қарым қатынастарында 
тəртіптілікті реттейтін дəстүр мен əдет-
ғұрып заңдарын негізге ала отырып 
шындықты шешуінің тарихи рөлі зор 
болды. Қазақтардың əдет-ғұрып дəстүрлі 
ережелері мен құқықтық күші бар əдет-
ғұрып заңдары арасында белгілі бір белгі 
болған жоқ. Қоғамның саяси өмірінде ел 
бірлігін сақтау мақсатында билер соты 
жариялығымен, əділдігі жəне шешендік 
данышпандылықтары арқылы екі жақты 
татуластырумен бітімгершілікке көп мəн 
беріп отырды.[3]

Медиация туралы заң бүгінгі күннің 
талабы ғана емес, ата-баба салтының 
жалғасы жəне дана бабаларымыздан 
қалған дəстүрден бастау алған, қазіргі 
қазақ қоғамына жат емес құбылыс деп 
түсінгеніміз жөн болар. Себебі, Абай 
атамыздың қара сөзіндей өрбіген, 
Əйтеке би, Төле би жəне Қазыбек би 
баларымыздың ауызекі шешіміндей 
пəрменді, адамзатқа ой салатын 
Жиреншенің саналы шешендік сөздеріне 
сүйеніп сөз саптау, сол арқылы қара 
халыққа басу айту исі қазақ баласының 
табиғатынан бойына сіңген қасиеті емес 
пе.

Тарихи тағылымнан көрі, 
батыстандырылған көзқарасқа көп иек 
артып кеткен қазіргі қазақи қоғамда 
«Медиация туралы» заңды қолдануға əлі 
де болса біздің қоғам дайын емес деген 
пікірлер ілуде болсада кездесіп қалатыны 
бар. Сондықтан да, бітімгершілік саяса-
ты сонау 16-18 ғасырлардан бері қазақи 
қоғамда кеңінен қолданылып келе жатқан 
салт-дəстүріміздің өзегі деп түсінгеніміз 
дұрыс болар еді. Ал, тарихтан бастау 
алған, тек қазіргі заман ағымын ескере 
отырып қабылданған «Медиация тура-
лы» заңның қоғамдық қатынастарды 
реттеудегі белсенділігін арттыру 
мəселесі, бүгінгі ұрпақ- біздердің пары-
зымыз болмақ, ендеше, қазіргі қоғамда 
«Медиация туралы» заң бүгінгі күннің 
талабы деп айтуға толық негіз бар.    

Татуластыру рəсімдерінің тарихи-
теориялық негіздері əдет-ғұрып 
құқығында орналасқан, жəне қазіргі 
таңда оларды, қазіргі таңдағы құқықтық 
материяға үйлесімді біріктіре отырып, 
жаңа сапалық деңгейде қолдануға уақыт 
келді деп есептейміз.

Əдебиеттер тізімі
1.Айнабекова  Ш.  «Медиация» 

сөзініңмəні //  Анатілі. 2015. №3. 13-15
2.Давыденко Д.Л. Мировое соглашение 

как средство внесудебного урегулиро-
вания частноправовых вопросов: дисс. 
канд. юрид. наук. - М., 2004. - С. 17-18;

3.  Ким О.В. Медиация в Казахста-
не: актуальные проблемы и перспекти-
вы развития. // Вестник Казгу. 2016.-
№9.С.3-6



15

« -

                             
- -

« -
-

–

-

              
:

-
-
- -

     

, .

-

-

-
-

- « ?

1. –
–

3. -
4. -

–
6. –
7. –
8. –

–
–

11. –
12. –

-
1 –

5-7
-

8-10
-

11-
-

7-
-

-



16

-

-
-

12. 
-

– –

1 –

-
.

-
2 –

3 –

- ?
4-

«
1

- -

-
-

- -

—

-

-
-

-
-

-
.

-

;
- 3

-

,



17
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ 

Бacтayыш мeктeп oқyшылaрының oқy 
ic-əрeкeтi мeн oқyдaн тыc yaқытындaғы 
ic-əрeкeтiндe шығaрмaшылық қaбiлeтiн 
дaмытy - өcкeлeң бyынғa тəлiм-тəрбиe 
бeрyдeгi күрдeлi пcихoлoгиялық əрeкeт 
бoлып тaбылaды. Шығaрмaшылық 
қaбiлeттiң дaмyы oқyшылaрдың 
интeллeктiciн дaмытyмeн бaйлaныcты 
eкeндiгiн нeгiзгe aлa oтырып, oқy үрдiciн 
тиiмдi ұйымдacтырyдың, ic-əрeкeттiң 
cyбъeктiciнiң твoрчecтвoлық caпaлық 
eрeкшeлiктeрiнiң, caбaқ кeзiндe жəнe 
caбaқтaн тыc кeздeрiндe диaгнocтикaлық 
жəнe твoрчecтвoлық тaпcырмaлaрды 
ұтымды қoлдaнyдың мəнi зoр.

Қaзiргi кeздe мeктeптeрдeгi бiлiмдeр 
жүйeciнeн бiр дaғдaрыc кeзeңдeрiн 
көрyгe бoлaды. Мұның мəнi – oқытy əдic-
тəciлдeрiнiң жeткiлiкciздiгi eмec нeмece 
мeктeп өмiрiн бacқaшa ұйымдacтырy 
eмec. Бүгiнгi күннiң нeгiзгi тaлaбы – 
бiлiмдi aдaмды əлeмнiң бүтiндeй бeйнeciн 
қaбылдaй aлaтын, шығaрмaшылық 
тaныммeн тiкeлeй қaтынac жacaй aлaтын 
жaңaшa oйлaй aлaтын шығaрмaшылық 
aдaмғa aйнaлдырy. 

Бaлaлaрғa əлeмнiң көп бeйнeлi 
жaқтaрын шығaрмaшылық тaным 
нeгiзiндe қaбылдaй aлy қaбiлeтiн дaмытy 
қaжeт. Ocының нeгiзiндe интeллeктyaлды, 
крeaтивтi (твoрчecтвoлық қaбiлeттi) 
ұрпaқты тəрбиeлeп oқытy, пeдaгoгикaлық 

пcихoлoгияның мaңызды мəceлeлeрiнiң 
бiрi дeп бiлeмiз. Пeдaгoгикaлық 
пcихoлoгия тұрғыcынaн шығaрмaшылық 
ic-əрeкeттi зeрттey, coның бiр тaрayы 
шығaрмaшылық қaбiлeт мəceлeci aca 
мaңызды cұрaқтaрдың бiрi.

Əрбiр жeкe aдaмның шығaрмaшылық 
қaбiлeтiнiң дaмyының жoғaры жeтicтiгi, 
тeк coл aдaмның ғaнa жeкe бacының дaмy 
көрceткiшi eмec, бұл қoғaм дaмyындa дa, 
өркeндeyiнe дe eдəyiр əceр eтeдi.

Бүгiнгi күнi мeмлeкeтiмiздiң 
өркeниeткe жeтy жoлындaғы өр тaлaбынa 
тұғыр бoлaрлықтaй ұрпaқ oқытy, 
тəрбиeлey iciн жaңa caпaлық өзгeрicтeр 
дeңгeйiнe көтeрyдi тaлaп eтiп oтыр. 
Мeктeп құрылымындa бoлып жaтқaн 
өзгeрicтeр, бiлiм бeрy мaқcaттaрының 
aлмacyы, oның дaмытyшылық 
cипaттaрының бeкiтiлyi, көпнұcқaлық 
oқытyғa көшy cияқты мəceлeлeр 
oрындayшылaрдaн шығaрмaшылық 
бacтaмaлық, жұмыcтың жoғaры caпacын 
жəнe кəciбилiктi тaлaп eтeдi.

Шығaрмaшылық - бұл aдaмның өмiр 
шындығындa өзiн-өзi тaнyғa ұмтылyы, 
iздeнyi. Өмiрдe дұрыc жoл тaбy үшiн aдaм 
дұрыc oй түйiп, өздiгiнeн caпaлы, дəлeлдi 
шeшiмдeр қaбылдaй бiлyгe үйрeнyi 
қaжeт. Aдaм бoйындaғы қaбiлeттeрiн 
дaмытып, oлaрдың өшyiнe жoл бeрмey, 
oның рyхaни күшiн нығaйтып, өмiрдeн 

өз oрнын тaбyғa көмeктeceдi. Өйткeнi 
aдaм тyынды ғaнa eмec жaрaтyшы дa.

Бұл үлкeн жayaпкeршiлiк aртaтын 
күрдeлi мaқcaт. Oны шeшy үшiн eң 
aлдымeн oқытy мaзмұны жaңaртылып, 
əдic-тəciлдiң oзығы өмiргe кeлyi, 
oлaр əрбiр aзaмaттың жeкe бacының 
қacиeттeрiн, қaбiлeттeрiн дaмытып, 
шығaрмaшылығын, тaлaнтын 
ұштaйтындaй бoлып ұйымдacтырылyы 
қaжeт. Coндa ғaнa мeктeптeрдeн өз 
өмiрiнe өзгeрic eнгiзe aлaтын, өз бeтiншe 
өмiр cүрy жoлдaрын тaңдaй aлaтын 
aзaмaттaр тəрбиeлeнiп шығaды.

Бaлaны бacтayыш cыныптaрдaн 
бacтaп шығaрмaшылық oйлayғa, 
қaлыптaн тыc шeшiмдeр қaбылдaй aлyғa, 
прaктикaлық əрeкeттeргe дaйын бoлyғa 
əкeлyдiң жoлдaрын көрceтy кeрeк. 
Шығaрмaшылық - бүкiл тiрiшiлiктiң 
көзi. Aдaм бaлacының cөйлeй бacтaғaн 
кeзiнeн бacтaп, бүгiнгi күнгe дeйiн 
жeткeн жeтicтiктeрi шығaрмaшылықтың 
нəтижeci. Бұғaн бүкiлхaлықтық, жaлпы 
жəнe жeкe aдaмның шығaрмaшылығы 
aрқылы кeлдiк. Əр жaңa ұрпaқ 
өзiнe дeйiнгi ұрпaқтың қoл жeткeн 
жeтicтiктeрiн мeңгeрiп қaнa қoймaй, өз 
ic-əрeкeтiндe coл жeтicтiктeрдi жaңa 
жaғдaйғa бeйiмдeй, жeтiлдiрe oтырып, 
бaрлық caлaдa тaңғaжaйып тaбыcтaрғa 
қoл жeткiзeдi.
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-

—

       
-

-
-

-
- -

-



18

Aл бүгiнгi күрдeлi əлeyмeттiк-
экoнoмикaлық жaңaрyлaр тұcындa 
шығaрмaшылық қaбiлeттeр бacты 
ныcaнa бoлып, кeрiciншe, oқyшыдa 
шығaрмaшылық қaбiлeттiң бoлмayы 
үлкeн прoблeмa caнaлып, oйлaндырyы 
тиicтi дeп oйлaймыз. Ceбeбi өмiрдeгi 
caн aлyaн қиыншылықтaрды шeшy тeк 
шығaрмaшыл aдaмдaр ғaнa қoлынaн 
кeлeдi. Тeк шығaрмaшылық қaнa қaндaй 
түрдe, қaндaй дeңгeйдe бoлмacын 
aдaмғa өмiрдiң мəнiн түciнyгe, бaқытын 
ceзiнyгe мүмкiндiк əпeрeдi. Мұндaй 
күрдeлi мəceлeнi шeшyдe үздiкciз бiлiм 
бeрy iciнiң aлғaшқы caтылaры бoлып 
caнaлaтын бacтayыш мeктeптiң oрны 
eрeкшe.

Бaлaның шығaрмaшылық қaбiлeттeрiн 
дaмытyдың жoлдaрын, құрaлдaрын 
aнықтay пcихoлoгия мeн пeдaгoгикa 
ғылымдaрындa өтe eртeдeн зeрттeлiп 
кeлeдi. Шығaрмaшылық əлeмдiк 
мəдeниeттiң бaрлық дəyiрiндeгi 
oйшылдaрдың нaзaрындa бoлғaндығын 
«шығaрмaшылық тeoрияcын» 
жacayғa дeгeн көптeгeн iздeнicтeрдiң 
бoлғaндығынaн бaйқayғa бoлaды. Бұл 
əрeкeттeр өзiнiң лoгикaлық шeгiнe 
жeткeн дeп aйтyғa бoлмaйды. Coндықтaн 
шығaрмaшылық пeдaгoгикacының нeгiзгi 
мaқcaты - бүгiнгi күн тaлaптaрынaн 
тyындaғaн, oзық қoғaмғa лaйықты 
жaңa caнa, рyхaни caпa қaлыптacтырy 
жəнe дaмытyдa тың жoлдaр мeн coны 
шeшiмдeр iздecтiрy бoлып тaбылaды. 
Бaлaның шығaрмaшылық қaбiлeтiн 
дaмытy мəceлeciн тaлдay eң aлдымeн 
«қaбiлeт» ұғымының мəнiн тeрeң 
түciнiп aлyды қaжeт eтeдi. Филocoфиядa 
«қaбiлeттeрдi» тұлғaның бeлгiлi бiр 
əрeкeтi oрындayғa жaғдaй жacaйтын 
жeкe eркeшeлiктeрi дeй кeлe, oлaр 
қoғaмдық -тaрихи ic-əрeкeттeрдiң 

нəтижeciндe қaлыптacып, əрi қaрaй 
дaмып oтырaтындығын aтaп көрceткeн.

Дeмeк, бacтayыш cынып 
oқyшылaрының тұлғaлылығын 
тəрбиeлey үшiн, eң aлдымeн oлaрдың 
қaбiлeттeрiн дaмытyдың мəнi зoр. 
Қaбiлeттeр мəceлeciн қoрытындылaй 
кeлe, пeдaгoгикaлық прaктикa үшiн мəнi 
eрeкшe мынa жaғдaйлaрғa aйрықшa 
тoқтaлy жөн. Бiрiншi - aдaмдaрдың 
қaбiлeттeр дeңгeйi жaғынaн тeң 
дəрeжeдe бoлмayы. Қaбiлeттeрдiң 
бiрдeй eмec eкeндiгiн cыныптa oтырғaн 
oқyшылaрдың əрқaйcыcының əр 
пəнгe жəнe əр дeңгeйдe қaбiлeттi 
бoлaтындығымeн дəлeлдeyгe бoлaды. 
Бiрi eceпкe жүйрiк бoлca, eкiншici тiлгe 
бaй, aл eндi бiрeyлeрi cyрeт caлғaнды 
тəyiр көрeдi. Oлaрдың қaбiлeттeрiнiң 
құрлымы дa, oны құрaйтын 
кoмпoнeнттeр дe əр түрлi бoлaды. 
Мəceлeн: мaтeмaтикaлық қaбiлeтi бacым 
бaлaлaрдa oйлay oпeрaциялaры тeз, дəл 
бoлaды дa, бeйнeлey өнeрiнe қaбiлeттi 
бaлaлaрдa нaқты зaттaрдың бөлiктeрiнiң 
aрaқaтынacын жылдaм aнықтaй 
бiлy cияқты бeлгiлeр бacым бoлaды. 
Мyзыкaғa қaбiлeттi бaлa ecтy, ритмдi 
түciнy, ceзiмтaлдық cияқты caпaлaрымeн 
eрeкшeлeнeдi.

Бacтayыш мeктeп oқyшылaрының 
қызығyлaры зaттық əлeммeн бaйлaныcты. 
Oлaрғa тəн жaғдaй үлкeндeргe бaғдaрлaнy, 
яғни oлaрғa eлiктey, үлкeндeрдi үлгi 
тұтy eрeкшeлiктeрi пeдaгoг үшiн күштi 
дaмытy құрaлы бoлып тaбылaды. Coның 
нeгiзiндe бaлaлaрдың шығaрмaшылық 
жəнe интeллeктyaлды дaмy дeңгeйлeрi 
жoғaрылaп қaнa қoймaйды, əрi oлaрдың 
мiнeз-құлқындaғы жaғымды өзгeрicтeр 
дe жүзeгe acырылaды.

Oқy прoцeciндe шығaрмaшылық 
түciнiгiн жeкe бacтың қacиeтi eмec, 

oқyшының oқy прoцeciндeгi ic-əрeкeт 
құрaлы жəнe тaбыcтың бeлгici дeп бiлy 
кeрeк. Oқy прoцeciндeгi нeгiзгi мəceлe   
oқyшылaрдың бeлceндi ic-əрeкeтiн 
дaмытy жəнe oл шығaрмaшылықтың 
дaмyынa нeгiз бoлaды. Oқyшылaрдың 
ic-əрeкeтi нeғұрлым үйлeciмдi, 
кeмeлдeнгeн, тиiмдi oқытy əдicтeрмeн 
ұйымдacтырылca, oндa oлaрдың 
бeлceндiлiгi дe coғұрлым жoғaры бoлып, 
шығaрмaшылықтың дaмyы қaрқынды 
түрдe көрiнeдi.

Бүгiнгi зaмaн тaлaбы  -  жaн-жaқты 
дaмығaн, өзiндiк «мeнi» қaлыптacқaн 
«тұлғa» тəрбиeлey. Oқyшы «тұлғa» бoлып 
қaлыптacyы үшiн oның бoйындa түрлi 
жaғдaяттaғы прoблeмaны aнықтayғa, 
өзiндiк тұжырым жacaй бiлyгe, өзiндiк 
бaғaлayғa, cыни aқпaрaттaрды өз 
бeтiмeн тaбyғa, тaлдayғa лoгикaлық 
oпeрaциялaрды қoлдaнa oтырып 
дəлeлдeyгe жaлпы aлғaндa жeкe aдaмның 
құзiрeттiлiктeрi қaлыптacyы  қaжeт.
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ
 ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ  

Бүгінде қазақстан мен қазақ елі та-
рихи күрделенген кезең жағдайында 
өмір сүруде. Республикамыз егенмендік 
алуына сай ол дүниежүзіндегі 
қоғамдастықтардыңбарлығына та-
нымал болды. Елдің əлеуметтік жəне 
экономикалық мəселелері сол елдегі 
əрбір адамның тұлғалық дамуы мен 
кəсіптік тұрғыдан қалыптасып жетілуіне      
байланысты. Жоғарыда аталған 
өзгерістер нəтижесінде еліміз нарықтық 
экономикаға көшіп, өз алдына құқықтық 
мемлекет құрды, білім  беру саласына 
жаңалықтар əкелді. Мемлекет білімді, са-
налы, жан-жақты дамып жетілген ұрпақ 
тəрбиелеуді маңызды міндет етіп қойып 
отыр, себебі,   XXI-ғасыр ғылым мен 
техниканың дамыған ғасыры, сондықтан 

осы уақытта білімсіз өмір сүру мүмкін 
емес.   Əр ұлттық кемелді келешегі білім 
беру жүйесін жаңа талаптарға сəйкес 
қалыптастырып, жолға қою. Елбасымыз 
айтқандай, жиырма бірінші ғасырда білім 
саласы капиталға айналып, маңызы арта 
түсуде. Білім кез-келген стратегиялық ре-
сурспен бəсекеге түсе алады жəне түсуге 
тиісті. Елдің дамығаны білімі арқылы 
бағаланады, -деген  [12].

Елдегі үздіксіз білім  беретін 
баспалдақтың алғашқы басқышы-
бастауыш мектеп. Оқушының тұлғалық 
сапасы мен санасы бүгінгі күннің талап-
тарына шынайылық сəйкестікпен дəл 
осы бастауышта қаланады. Ұрпағымызға 
берілетін білім негіздемелері Қазақстан 
Республикасының Конституциясын-

да  [13], «Білім беру туралы»Заңында 
[14],«Қазақстан-2030» стратегиялық 
бағдарламасында,  елбасының өз 
халқына арнаған жолдауларында, 
«Білім»мемлекеттік бағдарламасында 
көрсетілген.

Қазақстанның білім сала-
сында қабылданған  дамыту 
тұжырымдамасында, білім беру-
де дүниемен таныстыру барысында 
оны  тұтастай қабылдауды қамтамасыз 
ететін  мазмұнынды меңгерту  керектігі 
айтылған. Бастауышта білімнің 
негізі берілетіндіктен, оқыту аясын-
да білімнің сапасына, ұғым-түсініктер  
мен анықтамаларды жəне ережелерді 
меңгертуді педагогикалық əрекеттер 
арқылы іс жүзіне асырып   отырған дұрыс.   



19

Бала дамуының алғашқы іргетасы баста-
уыш мектепте қалануына байланысты, 
оқушылардың бірінші ұғым-түсініктері 
де осы мерзімде    қалыптасады. Қоғамдық 
өмірде өзіне тəн орынды иеленген, өзінің 
елінің қамы мен жаңаруы жөнінде ойла-
натын, үлкендерді құрметтейті, кішілерді 
қамқорлайтын, мемлекеттің болашағы, 
жан-жақты жетіліп, дамыған білімді 
тұлға қалыптастыру-қазіргі бастауыш 
мектептің алдына қойылып отырған 
алдыңғы қатарлы міндеттерінің бірі бо-
лып табылады.

Бастауыш сыныпта да оқушылардың 
оқу үлгерімін жетілдіру жолдарының 
бірі балалардың барлық еңбектерін: 
ойын іс-əрекеттері, еңбек іс-əрекеттері, 
оқу іс-əрекеттерін əділетті бағалау 
оқуға, оқу іс-əрекеттеріне деген ынта-
ықыласты арттыра түседі. Ең бастысы 
пəнге деген қызығушылық төмендемеу 
үшін шəкіртерді алдамауы қажет, сонда 
оқу процесі дұрыс өтеді, ықыласты еңбек 
орындарында оқыған оқушы дұрыс 
нəтижелерге жетеді. Сонымен қатар, 
бағалау арқылы оқушының берілген 
тақырыпты меңгерудегі кемшіліктерін 
жоюға мүмкіндік беріп, оның үлгерімінің 
нəтижелі болуына ықпал етуге болады. 
Бағалау- оқытудың маңызды құрамды 
бөлігі болып табылады.

Дəстүрлі бес баллдық жүйемен 
бағалау үрдісі жаңа заман талабына 
сəйкес келмегендіктен, бүгінгі күні мек-
теп мұғалімдері Кембридждік   бағалау 
жəне оқуды бағалау модулін тəжірибеге 
енгізіп отыр. Бұл модуль бағалауды 
екі түрде қарастырады: суммативті 
(жиынтық) бағалау жəне жəне 
формативті (қалыптастырушы) бағалау. 
Оқушылар алда тұрған мақсаттың мəнін 
түсініп, оған қол жеткізу үшін не істеу 
қажет екенін анықтай алған жағдайда 
ғана олар оқу мақсатына қол жеткізеді. 
Сондықтан оқу барысындаөзін-өзі 
бағалаудың маңызы зор. Осыған орай, 
бастауыш мектепте оқушылардың жас 
ерекшелігіне сай өзін-өзі бағалаудың 
түрлі əдістерін пайдалануға үйретуге 
болады. Мəселен, «Бағдаршам»,  
«Басбармақ», «Баспалдақ»,  «Ғажайып 
сызғыш», «Блоб ағашы», «Температура-
ны өлшеу», «Смайликтер» т.б.   əдістерді    
оқушылардың  өзін-өзі бағалауын 
қалыптастыруда пайдалануға болады.   

Енді осы əдістерег толығырақ тоқтала 
кетейік:

1. Баспалдақ əдісі. Баспалдақтың  
жоғарғы, төменгі, ортаңғы  сатыларына  
қарай,   оқушылар өздерінің оқу матери-
алын қаншалықты меңгергенін белгілеп, 
өздеріне баға береді. Мысалы, төменгі 
сатыны көрсетсе - түсінбеген, ортаңғы 
сатыны көрсетсе – оқушыға көмек керек, 
жоғарғы сатыны көрсетсе – материалды 
жақсы меңгерген.

2. «Бағдаршам» əдісі. Бағдаршам 
түстерін пайдаланып, (жақсы, ор-
таша, шамалы түсіндім) оқушылар 

өздеріне берген бағасын хабарлай-
ды. Мұғалім «жасыл» немесе «сары» 
түстер бірлесіп бір-біріне проблеманы 
шешуге көмектесуі үшін оларды жұпқа 
біріктіре алады. Ал «қызылдар» тобы 
өздерінің түсінбеушіліктерін жою үшін 
мұғаліммен топтасады.

3.Бағалау əдісінің ішіндегі 
оқушылардың қызыға қолданатын 
əдісі «Басбармақ» əдісі болып табыла-
ды. Оқушылар басбармақты жоғары, 
көлденең, төмен көрсету арқылы сол 
күнгі білім мазмұнын меңгергенін, не-
месе меңгермегенін мұғалімге жеткізе 
алады.  

Бастауыш - білім, дағды, іскерліктің 
қалыптасуының бастамасы болып табы-
лады. Біздің міндетіміз - жеке тұлғаны 
дамытып, білімге деген сенімін нығайту, 
оқуға қызығушылығын оятып, ынтасын 
арттыру. 

«Бағалау» термині «жақын оты-
ру» дегенді білдіретін латын сөзінен 
шыққандығы кездейсоқ емес, себебі 
бағалаудың негізгі сипаты бір адам 
басқа адамның не айтып не істегенін 
немесе өзін-өзі бақылау жағдайында 
өзінің дербес ойлауын, түсінігін не-
месе тəртібін мұқият бақылауы бо-
лып табылады. Бағалауды өткізу 
үшіноқушылардың нені білетіндігін 
жəне не істей алатындығын, сонымен 
қатар олар қандай қиындықтармен 
кездесуі мүмкін екендігін анықтау қажет. 
Бұрын дəстүрлі оқытуда оқушыларды 
тек мұғалім ғана бағалайтын. Тіпті 
оқушылардымадақтауымызда аз болды. 
Ал қазір оқушылардың жетістіктерін 
бүгінгі күннің талабына сай жаңаша 
бағалау жүйесі орын алуда.

Формативті бағалау оқушының 
сабақтағы іс-əрекетін бағалайды. Бұл жер-
де оқушының сабақтағы белсенділігін, 
өз ойын еркін білдіре алуы, сыныпта-
старына көмектесуі, бірлесіп жұмыс жа-
сауы ( топтық,жұптық) оған баға беруі. 
Сабақбарысында формативті бағалаудың 
мынандай түрлерін пайдалануға болады: 

- Мақтау, мадақтау;
- Жылы шырай таныту;
- Қолдау көрсету;
- Ынталандыру.
Ал жиынтық бағалауда: жоспар-

лау, оқыту жəне бағалау - біртұтас 
үдеріс, бағалау идеялары айқын бола-
ды, оқушыларды өзін-өзі жəне өзара 
бағалауға қатыстыру, оқушылардың 
жастарына қарай тақырыпты меңгерту 
деңгейін бағалау, кері байланыс 
орнату,оқушылар өздігінен оқу нəтижесін 
жақсартуға ықпалының маңызды екенін 
түсінеді.

Бағалау барысында баланы мақтап, 
мадақтап, көтермелеп отырудың да 
маңызы зор. Өйткені бала қашанда 
мақтағанды қалап, сол мақтауға лайық 
болуға тырысады. Сондықтан баланы 
мақтап, содан соң жасаған жұмысының 
дұрыс жерлеріне бірінші тоқталып 

жəне атап көрсетіп, соңынан қателік 
кеткентұстарына ұсыныс арқылы балаға 
жеткізіп отырсақ, онда балалардың 
сабаққа деген құлшыныстары арта 
түседі.

Сөйтіп, өзіндік бағалау білімді 
игерудің ғана емес, алған білімді пайда-
лана білу тұрғысынан да білім алудың 
процессуалдық қырының жетілуіне 
жағдай туғызады. Бұл жерде оқушы 
бұрынғы тəжірибелеріне сүйеніп оқуды 
əрі қарай нəтижелі жалғастыруға 
мүмкіндік беретін білім деңгейіне 
қойылатын талаптарды басшылыққа 
алып отырады.

Өзін-өзі бағалау оқушының оқу 
танымдық əрекетінің бағыттылығына 
қол жеткізеді, себебі оқу-танымдық 
əрекет кезінде оқушы өзіне қоятын 
талаптарды да реттеп отырады, оқу 
əрекеті барысындағы өзін-өзі бағалаудың 
құрылымы өзіндік əрекеттің мақсатын 
айқындау, оқыту нəтижелерімен оған 
қол жеткізу жолдарын анықтау, өзіндік 
іс-əрекетті жүзеге асырудан алынған 
нəтижелерді оқыту нəтижелерімен салы-
стыру, орындалатын іс-əрекет барысын 
бағалау жіберілген қателерді анықтау, 
оның себептерін ашу өзін-өзі бағалау 
негізінде жұмысты түзету, əрекет жоспа-
рын нақтылау, жетілдіру, қорытындылау 
деп аталатын бірнеше буыннан тұрады.

Өзін-өзі бағалау бойынша оқушылар 
жұмысының психологиялық мағынасы 
жөнінде ХХІ ғасырда француз филосо-
фы Мишель Монтень жасаған тұжырым 
бойынша «Кез-келген адам қандай 
да бір істі атқарудан бұрын ол алды-
мен өзінің кім жəне не нəрсеге бейім 
екенін білу қажет» деген. Ал оқушы 
өзінің білім шекарасының қайдан 
өтетінін біле бермейді. Өзінің нақты 
нені білмейтінін біліп алмай, нені білу 
керектігін түсінбейді жəне оны білу үшін 
ұмтылмайды да.
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Зияткерлік мектебі» ДББҰ, 2012 ж.
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3.Блум таксономиясын оқу үрдісінде 
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Айдағара Қарлығаш Амангелдіқызы 

Түркістан облысы Келес ауданы Ошақты а/ə  Сəмбет Саттаров ауылы
N 51. Ы .Алтынсарин атындағы жалпы орта мектебінің
Қазақ тілі мен əдебиеті пəн мұғалімі

ӨРКЕНИЕТТЕГІ ЖЕТІСТІКТЕРДІ ДЕ, ҚАЗАҚ ҰРПАҚТАРЫН ИГЕРУІН 
АРМАНДАҒАН АҒАРТУШЫЛАРЫМЫЗДЫҢ КӨРНЕКТІ ТҰЛҒАСЫ

Əлем өркениетіндегі көрнекті 
ойшылдардың ағартушы қайраткерлердің 
ғылыми – танымдық көзқарастары 
жүйесіндегі жаратылыстану, қоғамдық-
гуманитарлық пəндерді оқытудың 
əдістемелік тəсілдеріне арналған 
ұсыныстары, тұжырымдары – бұрынғы-
соңғы ағартушы қайраткерлерді дамыта 
жалғастырумен біздің дəуірімізге ұласып 
отырғаны мəлім. Əлем өркениетіндегі 
ғылыми-педагогикалық, оқу-əдістемелік 
көзқарастарымен танымал чек педагог-
ағартушысы Ян Амос Коменский «Ұлы 
дидактика» атты классикалық кітабының 
«Өнер пəндерін оқытудың əдістемесі» 
атты XXI тарауында Өнер пəндерінің 
ерекшеліктерінжəне сол ерекшелікті 
қалай меңгертудің жолдарын көрсеткен 
еді: «...өнер пəндерінің 3 ерекшелігі 
бар деп көрсеткен. 1. Оның жазушы 
суреттеуінде берілген өмірдің сыртқы 
бейнесінің үлгісі деуге болады. 2. Өнер 
сол жаңа формада берілген берілген 
материя. 3. Өнер – затты көрсетудің 
құралы. Бұл ерекшелік қалай жүрзіледі? 
Өнер – дегеніміз құрал, материя, үлгіде 
берілген құбылыс болса, оны оқытудың 
жолдары мынадай болмақ. 1. Матери-
алды дұрыс қолдана білу. 2. Белгілі бір 
бағыт, идеямен оқыту; 3. Жаттығуларды 
жиі қолдану; Мұның мəнінісі, бала-
ларды өнер сырына жеткізу үшін бұл 
талаптардың қайсысын, қашан, қалай 
қолданудың жолдарын білу керек. 
Қолданған кезде мұғалімөзін-өзі түзетіп, 
көп шатаспауға тиіс. [1]

ХХ ғасырдың 30 жылдарын 
Қазақстанның ұлттық сөз өнері сала-
лары бойынша классикалық деңгейдегі 

көркем туындылар жазған, қазақ 
журналистикасының қалыптасуы мен 
дамуына үлес қосқан Б.Майлиннің 
оқытуға арналған кітаптарын жазығанын 
да арнайы назарға алып қарастырудың 
өзектілігі анық. 

Өркениеттегі жетістіктерді де, 
қазақ ұрпақтарын игеруін армандаған 
ағартушыларымыздың көрнекті тұлғасы 
Ыбырай Алтынсарин өзі аштырған 
қазақ мектебі үшін «Қазақ хрестомати-
ясы» (1870ж.), «Мұсылманшылықтың 
тұтқасы» (Шарият ул ислам 1884ж.), 
«Махтубат» оқу құралдарын 1886 ж.[2,3] 
жазғаны қазақ балалның əлемдегі барлық 
озық мемлекеттер халықтары секілді 
оқу, білім, арқылы ғылыми техникалық 
даму жолына түсуін дидактикалық-
педагогикалық насихаттаған.  

Ұстаз ағартушы осы өлеңіндегі 
поэтикалық мағыналы тармақтарына 
ұлттық жəне жалпы адамзаттық гума-
низм ұлағатынын танимыз: «Оқымыстың 
байлығы күннен күнге көп болар, еш 
жұтамас жоқ болар», «Өнер-білім – 
бəрі де оқуменен табылған», «Білім 
деген қарымас», «Оқу білген адам-
дар», «Май тамызған қылыштан», 
«Ата-анаң қартайса, тіреу болар бұл 
оқу, қайтайғанда мал тайса сүйеу бо-
лар бұл оқу», «Оқу білген таниды бір 
жаратқан Құдайды, Танымаған Құдайды 
не қылғанды ұнайды». ағартушы ұстаз 
ақынның «Өнер-білім бар жұрттар» 
өлеңіндегі білім, ғылым игерген озық 
қазақ ұпрақтарының рухани серпілуі 
үшін қазірде де, болашақта да ықпалды 
қуатымен басты назарға алған. [2].

Қазақ ұрпақтарының əлем өркениеті 

кеңістігіндегі озық жетістіктерді игеруін 
жүзеге асырудың педагогикалық-
психологиялық негізі – мектептегі оқыту 
жүйесі. Оқыту үшін басты мəселе – 
балалардың жас ерекшеліктеріне сəйкес 
оқу құралдарын жазып, оқу үдерісінде 
қолданылуын жүзеге асыру. Оның та-
лабы біреу салып берген тар шеңбердің 
қыспағына сия алмайды. Ой-пікірі еркін, 
оның келешегі үшін оған тек сана-сезім 
жағынан жалпы біліммен пайдалы 
өнерді үйрену керек болып отыр.» [2].

Оқу-ағарту, білім беру бағдарламалары 
аясында ағартушы Ы.Алтынсариннің 
тұңғыш оқу құралының педагогикалық-
психологиялық бағдарлы оқу құралының 
құрылымдық жүйесі – бұдан кейінгі 
осы тектес кітаптардың негізі. 
Ы.Алтынсариннің осы Қазақ хресто-
матиясы (Киргизская хрестоматия) оқу 
құралының 4 тарауының əрқайсында 
Алаш аратушыларының кітаптарына 
да қазіргі заманғы кітаптарға да үлгі 
көрсеткіш бола алады. Атап айтқанда: 
1.«...Балалар өмірінен алынған 
əңгімелер»; «...Мысалдар мен халық 
əдебиеті»; «...Балалардың туғандарына 
жазған хаттары»; 2. Əр түрлі жастардағы 
адамдардың өмірінен алынған əңгімелер; 
3. Ең жақсы қазақ ақындарының өлең-
жарларынан үзінділер; 4. Қазақтың 
мақал-мəтелдері;  [2].

Ағартушының қазақ мектептеріне 
арналған осы тұңғыш оқу құралының 
үлгі дəстүрі ХХ ғасырдың 10-30 жыл-
дары Алаш оқымыстыларының, ақын-
жазушыларының шығармашылық 
еңбектерімен жалғасты. Ахмет 
Байтұрсынұлының оқулықтары (Оқу 
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құралы 1912ж., «Тіл құралы» 1914ж., 
«Əліпби» 1914ж., «Жаңа əліппе» 1926-
1928; «Əдебиет танытқыш» 1926., 
«Баяншы» 1926ж. «Оқу құралы» 
(Т.Шонанұлымен бірге) 1926-27жж.) 
– Қазақ ұлттық оқу-ағарту жүйесін 
қалыптасуындағы тұңғыш кітаптар 
болуымен құнды. Ы.Алтынсариннің 
А.Байтұрсынұлының ұлттық оқу-
ағарту жүйесін дамытуға арналған 
оқулықтар, оқу құралдарын жазу 
дəстүрін жалғастырғандардың бастама 
кітаптары да отандық педагогикалық, 
психологиялық ғылымдар аясын-
да қарастырылатын оқу-əдістемелік 
көрнекті еңбектер қатарын құрайды. 
Бұл орайда, Міржақып Дулатовтың 
«Қирағат кітабы» 1916ж., Жүсіпбек 
Аймауытовтың «Психология» 1928ж., 
Мағжан Жұмабеавтың «Педагогика» 
1927ж., Мұхтар Əуезовтің «Новый 
ауыл», «Русский букварь для казахских 
детей»  1929ж. Ə.Ермековтің Қазақтың 
тұңғыш «Есеп» оқулығын Ж.Ақбаевтың 
құқық саласына арналған тұңғыш 
ғылыми басылымдар жазғанын олар 
жарық көргеннен кейін қолданысқа 
түскендері мəлім. 

М.Əуезовтің «Əдебиет тарихы» 1927ж., 
С.Сейфуллинннің «Қазақ əдебиеті» 
1932ж. т.б. секілді айтулы еңбектерді 
саралай келе, əдебиеттанушы ғалым 
Айгүл Ісмақова «Алаш əдебиеттануы» 
атты зерттеу кітабының сөз арқауында 
Алаш зиялыларының оқу-ағарту, білім 
беру арқылы қазақ ұрпақтарын руха-
ни жетілдіру мұратындағы белсенді 
жұмыстарын жоғары бағалайды.Со-
нымен бірге, ағартушы ұлт ұстаздары 
Ы.Алтынсариннің, А.Байтұрсынұлының 
аталған кітаптарына дейін де қазақ ба-
лаларын орысша оқытуға арналған оқу 
құралдары болғанын атап көрсеткен: 
«...жазуға үйреткен кінеге» букварь для 
киргиз Қазан қ., 1892-1894жж. 1908ж.
қайта басылған. «Қазақша букварь» 
Нұрбаев Уфа., 1916ж., «Əліппе яки 
төте оқу» (И.Арабаев, Қ.СəрсекеевУфа 
қ., 1911ж.,) Қ.Қожықов «Əліппе», 
М.Кəшімов «Ақыл кітабы», «Əдеп», 
«Үгіт» 1907ж. М.Бибердиев Қазақша оқу 
кітабы 1902ж. Т.Жомартбаев «Балаларға 
жеміс»1912ж. С.Көбеев «Үлгілі бала» 
1912ж. «Қазақша ең жаңа əліппе» Мал-
дыбаев 1910ж. «Қазақ баласына жəрдем» 
қазақша əліппе кітабы Сырғалин 
1913ж. «Үлкендер үшін əліппе» жи-
наушылар: Ш.Сарыбаев, Е.Қожантаев 
Ташкент 1921ж. «Европалықтар үшін 
екі жылдық» оқу құралы К.Кемеңгер 
Қызылорда 1929ж. [5]. 

Қазіргі Тəуелсіз Қазақстан 
Республикасының жаңа тарихының арғы-
бергі тарихнамасын толыққанды бағалау 
мұратындағы іргелі энциклопедиялық 
«Алаш қозғалысы» анықтамалығы 
бойынша Б.Майлин туралы шынайы 
тарихи бағалауды басты назарға ала-
мыз: «Майлин Бейімбет (Бимұхамет) 

Жармұхамедұлы – жазушы, драма-
тург Алаш қозғалысына өлең арнаған 
ақындардың бірі. ...1917 жылы ақпан 
төңкерісін басқа қазақ ақындары сияқты 
Майлин де қуана қарсы алды. Оның: 
«Жарық сəуле ендіретін қазаққа мəңгі 
жылдар жасасын Алашордасы!» деген 
жолдарынан аңғарамыз» [6]

Бейімбет – сөз өнері мыңдаған, 
миллиондаған оқырмандардың адам-
гершілік, имандылық қасиеттерін, 
көркемдік-эстетикалық дүниетанымын 
дамыту мұратын ұстанған классик 
қаламгер. Б.Майлин əңгімелерінде 
терең шындық бар, адам бейнесі қарым-
қатысантары əрдайым нанымды боп 
шығады. Жəне бұл шыцғармалардың 
түр үлгісінде дөңгелек келген тұтастық 
айқын аңғарылады. [7] М.Əуезовтің осы 
ғылыми тұжырымы аясында Бейімбет 
Майлин шығармаларындағы мұғалім 
тұлғасының бейнеленуі көріністеріне 
тоқталуды жөн көреміз. Қазақ халқының 
жоқшылық, жетіспеушілік қысып тұрса 
да балаларын оқытатын ұлағатты ісіне 
«Мұқтаждық» өлеңінде баға берген. [8]. 

«Қазақ» туралы атты монголог 
өлеңінің құрылымындағы кейіпкерлер 
(Сопы, Шалдар, Молдалар, Ақсақалдар, 
Əкімдер, Қатындар, Қыздар, Ұлтшылдар, 
Мырқымбай) өздерінің əлеуметтік 
қызметтері туралы, монологтары 
арқылы олардың əлеуметтік ортадағы 
қызметтері бағаланған. Ал, жаңашылық 
білімді мұғалімдер, дүлбілез шала са-
уаттылар туралы да монологтары 
арқылы қазақ даласындағы оқу-ағарту 
қызметкерлерінің тұлғалары бағаланған. 
[8]

Б.Майлиннің «Су-оқу» атты оқиғалы 
өлеңінің құрылысында екі кейіпкердің 
(Кетпен шапқан диқан мен оның он үш 
жасар ұлы) диологтары менен авторлық 
лирикалық толғаныс бойынша шөлді 
жерлерді суландыру, атамекендерді абат-
тандыру, берекелі тұрмысқа жеткізудің 
негізгі көзі – оқу-білім алу екендігі 
дидактикалық-педагогикалық ұлағат 
ұстанымымен жырланған. 

Алаш қайраткерлеріне ортақ ұлттық-
отаншылдық рух мұраты жаңа толқын 
жас жеткіншектерді оқыту білім 
негіздерімен жан-жақты меңгерту. 
Өлеңнің идеялық, көркемдік желісі – 
өзін қоршаған əлеуметтік ортадағы Сан-
далбай серілерді де тұрмыстың жəне 
табиғаттың қолайсыздығына қарамай 
білім құмар қайсар, өжет  ұстанымынан 
айнымаған Жасұлан тұлғасы арқылы 
қазақтың ұлттық дүние таным 
қуаттылығы дəлелденген. [8]

Ағартушылық, эстетикалық 
ұстаным аясында өлеңнің лирикалық-
психологиялық сарындар тұтастығымен 
жел мен ұлан диологы берілген. 
Осы көркемдік тəсіл арқылы қазақ 
ұлты ұландарына ортақ азаматттық-
қайраткерлік көзқарас шынайылығы да-
ралана бағаланған... [8]

Қорыта айтқанда, жас ұрпақты 
оқыту білім, ғылым негіздерін 
меңгерту сол арқылы қазақ қазақ 
елін дамыған мемлекетте тұғырына 
жеткізу – Алаш ағартушыларының 
азаматтық, қайраткерлік мұраты. 
Алаш қозғалысының құрамында 
өзінің ағартушылық мұратын көркем 
шығармалары арқылы жүзеге асыруға 
үлес қосқан классик қаламгер Бейімбет 
Майлиннің мұрасы қазіргі – Тəуелсіз 
Қазақстанның Рухани жаңғыру 
бағдарында дамуы үдерісінде жаңаша 
бағаланады. 
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ИНФОРМАТИКАДАН ОҚУШЫЛАРДЫҢ ІС-ƏРЕКЕТІН 
БАҚЫЛАУ МЕН БАҒАЛАУ НЕГІЗДЕРІ

«Информатика - ғасыр талабы»
ХХІ ғасыр адамзаттың индустриялық 

кезеңнен ақпараттық кезеңге өтуімен 
ерекшеленеді. Осыған байланысты 
ақпаратты ала білу, оны өңдеу жəне 
күнделікті істе пайдалану өркениетті 
дамудың қажетті шарты болып табылады. 
Сондықтан да, оқушылардың ақпараттық 
қоғамдағы өмір талаптарына сай дайын-
дауда – мектептерде информатика пəні 
үлкен роль атқарып келеді. Алайда, 
жаңа ақпараттық технологиялардың өте 
шапшаң даму қарқыны бұл пəнге деген 
көзқарасты түбегейлі өзгертті. Қазіргі 
заман талабына сай оқушылардың 
компьютерлік технологиямен жұмыс 
істеуге деген ынтасы, талпынысы, ізденісі 
өте жоғары. Сондықтан да, информатика 
сабақтарына оқушылар құлшыныспен, 
бір нəрсені еркін меңгерсем деген ни-
етпен қатынасады. Бірақ, осындай 
оқушылардың көпшілігінде информа-
тика пəнінен білімді, яғни теориялық 
білімді меңгермей – ақ, компьютермен 
жұмыс істеуді үйренсем, болды деген 
пікір қалыптасқан. Ол үшін информатика 
пəнін оқытуда педагогика қолданылатын 
əртүрлі технологиялық тəсілдердің 
ішінен оқушылардың білім жетілдіру, 
олардың компьютерлік шеберліктерін 
арттыруда ұтымды болатын əдіс-
тəсілдерді таңдап сабақ өткізу – пəн 
оқытушыдеріне жүктелер міндет болып 
табылады.

Қазіргі уақытта білім беру аумағында 
əрбір оқушының білім алу қажеттілігін 
қамтамасыз ететін оқыту жүйесін құру 
мақсатында, ғылыми-зерттеушілік 
жəне инновациялық іс-əрекеттің даму-
ына ерекше көңіл бөлініп отыр. Жаңа 
білім беру жүйесінің қалыптасуы жеке 
тұлғаның дамуын қамтамасыз етіп қана 
қоймай, оқу іс-əрекетінің нəтижесін 
бақылау мəселелерін зерттеуді де 
қажет етеді. Сондықтан, оқушы іс-
əрекетін бақылау мен бағалаудың мəні 
білім стандартына сай оқушылардың 
білім деңгейін, практикалық 
дағдылары мен біліктіліктерін  дер 
кезінде анықтап, оған түзету енгізуге 
мүмкіндік береді. Бақылаудың негізгі 
міндеті – оқушының алған білімінің 
дұрыстығының, көлемінің, тереңдігінің 
жəне шындығының деңгейін анықтау 
жəне оқу іс-əрекеті туралы, дербестігінің 
деңгейі жəне оқушының оқу үдерісіндегі 
белсенділігі туралы ақпарат алу, 
олардың оқуының əдіс, тəсіл жəне 
формаларының тиімділігін анықтау бо-
лып табылады. Бақылау сонымен қатар 
білім беру үдерісінде үлкен тəрбиелік 
қызмет атқарады. Ол  тек оқушының 
ғана емес сонымен қатар мұғалімнің де  
орындалған жұмысқа жауапкершілікпен 
қарауын арттырады. Оқушыны оқу 

тапсырмаларын орындау барысын-
да ұқыптылық пен жүйелі еңбек ету-
ге үйретеді. Бағалау – бұл оқушының 
білімін балл жүзінде анықтау немесе 
көрсету. Бағалаудың міндеті – оқушының 
білім алу нəтижесінде жеткен жетістігін 
анықтау болып табылады. Бағалау 
қызметтерінің сандық көрсеткіші – баға, 
яғни баға оқушылардың білім, білік, 
дағдылар дəрежесінің шартты сан не 
ұпаймен белгіленуі. 

Оқу нəтижесі тек баға емес, басқа да 
жолдармен анықталуы мүмкін. Мысалы, 
ол ауызекі қолдау не қолдамау, алғыс жа-
риялау, мақтау қағазы не медальдармен 
мадақтау жəне т. б. 

Оқушылардың білімін бақылау 
бағалаумен тығыз байланысты. Со-
нымен қатар, бұл оқушының білімін 
бақылаудың қажетті элементі болып та-
былады. Бағаның дұрыс, əділ қойылуы 
оқушының болашақта сабаққа дайында-
луына əсер етеді, яғни алатын білімінің 
сапасына да əсер етеді.  

– оқушылардың дайындық деңгейіне 
қойылатын талаптарды;

– информатика курсы мазмұнының 
ерекшелігіне сəйкес бақылау түрі мен 
əдісін бөліп алу;

– бақылау тапсырмаларын жасағанда 
оқушының жеке тұлғалық ерекшеліктерін 
есепке алу; нормативті-технологиялық 
жəне жеке тұлғаға бағдарланған əдістің 
бірдейлігін қамтамасыз етуді есепке алу 
қажет

Соған сəйкес бағалауды 
ұйымдастырғанда: 

- пəндік білім-білік-дағдыны түсінудің 
сапасы, оның білім беру стандартында 
көрсетілген талаптарға сай болуы;

– мектеп оқушыларының оқу іс-
əрекетінің қалыптасу деңгейі;

– ойлау іс-əрекетінің негізгі сапасының 
даму деңгейі (бақылай білу қабілеті, тал-
дай білу, салыстыра білу, оқу міндеттерін 
шығармашылық түрде шешу жəне т.б.); 

– танымдық белсенділігінің, 
қызығушылығының жəне оқу іс-
əрекетіне деген қатынасының даму 
деңгейін есепке алған жөн. 

Менің жұмысымның негізгі міндетінің 
бірі ол оқушы білімін бақылауды 
ұйымдастыру, оның мазмұнын, форма-
сын жəне оны жүргізу əдістерін талдау, 
осы бақылаудың нəтижесін, методикалық 
əдістерді, сабақ барысында жəне сабақтан 
тыс уақыттағы оқушылардың іс-əрекетін 
ұйымдастыруды  талдау болып табы-
лады. Осы бағытта оқушыларға сабақ 
процесі кезінде, жалпы сабақ құрған 
кезде белсенді əдістерді тиімді пайда-
лана отырып, сабақтың əр кезеңдерінде 
оқушының жас ерекшеліктеріне қарай 
деңгейлік бақылау тапсырмаларын 
қандай да бір жаңа технологиялар-

ды пайдалана отырып өткізсе сабақ 
нəтижелі болмақ. Соның бірі, өзім 
сабақта пайдаланған Блокчейн техно-
логиясы- жаңа сабақты түсіндіру, жаңа 
ұғымды қалыптастыру кезінде тиімді 
болды. Оқушылардың бақылау тапсыр-
маларын ұқыпты əрі жүйелі орындауына 
оң əсерін берді.  

Жаңа технология арқылы құрылған 
сабақ кезеңдері бойынша жаңа ұғымды 
қалай оқу керектігін үйренді. Сыни 
тұрғыдан ойлап, өз идеяларын сынақтан 
өткізді. Оқу үшін өзін – өзі бағалай алды 
жəне бағаланды Жас ерекшеліктеріне 
сай бақылау тапсырмаларды орындап, 
нəтижесін көрсете де, көре де білді. 
Сабақ барысында көшбасшы талантты 
жəне дарынды оқушыларды ізденіске, 
бірлесіп оқуға бағыттады. Болашақта  
білім алуда табысты болу үшін Блокчейн 
технологиясының маңызы өте зор.

Ұсыныс-пікір:
 - Жалпы оқушы білімін бағалау үшін 

бақылаудың түрлі əдістерін пайдаланған 
дұрыс екеніне көз жеткіздім. Мұғалім 
əр сабақта əртүрлі жаңа технология-
лармен қатар, бақылау əдістерін пай-
далана отырса, оқушының пəнге деген 
қызығушылығы артып, білім деңгейі ар-
тады.

 -  Оқушының білімін бағалауда белгілі 
бір критерийлерді пайдаланған жөн. Тек 
сол кезде ғана оқушының білімі əділ 
бағаланады. 

    - Берілген жаңа технология түрі сабақ 
үрдісінде  кең көлемде қолданылса; 

- Бұл əдістің жаңашылығы оқытудың 
нəтижесін бақылау үшін пайдаланылса;
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Əлия Қожаққызы Байсариева 

Алматы облысы Кеген ауданы Алғабас ауылы 
"Ұ.Бағаев атындағы орта мектебі 
мектепке дейінгі шағын орталығымен жəне 
Алғабас бастауыш мектебімен"КММ
Қазақ тілі мен əдебиеті пəнінің мұғалімі

ОҚУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМДІ БОЛУЫ ҚАЙ ЗАМАНДА ДА МАҢЫЗДЫ

Таным – адам табиғатына негізделген, 
қоршаған əлем заңдылықтарынан 
нəр ала қалыптасқан, күрделі, ең 
маңызды құбылыс. Когнитивтер тілдік 
зерттеулерді əлемдік бейнемен,жанды-
жансыз құбылыстармен, нақтылы-
абстрактылы құбылыстармен, ұғымдар-
мен байланыстыра дəйектеуіміз қажет 
екендігін айта кеткен.Бұған ф.ғ.д. про-
фессор белгілі ғалым Рабиға Сыздық 
«танымдық» таңдауларын да «карти-
на», «əлем», «қалып» секілді сөздердің 
идеялық мазмұнын басшылыққа алып, 
«Заманының əлеуметтік картинасы», 
«нақты картинаны беру», «ісемдік 
əлемі» секілді тіркестерді қолданғанын 
білеміз.Қолдана отырып, өзінің өмірлік 
тəжірибесін адамның танымдық 
қабылдауымен, тілдік қорымен, ойлау 
əрекетімен байланыстырған болатын.
Байланыстыру арқылы танымның өзекті 
мəселелерін дəйектеген.

Тіл мен таным негіздерін жеке 
тұлғалардың психологиялық əлемі, 
қоршаған ортаны ықабылдау 
өзгешелігі тұрғысынан сипаттаған 
тілші зерттеулерінің көлемді бөлігі 
ақын-жазушылардың шығармаларын 
талдауға бағытталғандықтан, ғылыми 
тұжырымдар  көп жағдайда жеке 
қаламгерлер мен тіл мамандарының 
танымдық əрекеттерін сабақтастыра 
дəлелдеуге  негізделген.Қазақстан Ре-
спубликасы Үкіметінің өкімімен 1998 
жылдан бастап орыс мектептерінде 
қазақ тілі мен қазақ əдебиетінің пəндік 
деңгейде қазақ тілінде оқыту қолға 
алынғаны белгілі. Осыған орай орыс 
мектептері үшін стандарттар, оқу 
бағдарламалары, оқулықтар, оқу-
əдістемелік кешендер дайындалуда.
Қазіргі таңда орыстілді оқушыларға 
қазақ тілін оқыту əдістемесіне біршама 
жаңа талаптар қойылды. Бұл кезге дейін 
орыс тілінде ұсынылып келген қазақ 
тілін оқыту əдістемесінде  танымдық 
компонент басты дидактикалық 
негізге алынатын болады. Қазақ тілі 
жəне қазақ əдебиеті туралы орыстілді 
оқушылардың түсінігі ұсынылатын 
көркем шығармалардың аударылу-ау-
дарылмауына, аудару сапасына оңай-ақ 
шолу мəтіннің қуаттылығына тəуелді 
еді.Білім мазмұнында қазақша сөйлеу 
əрекетіне жетелейтін коммуникативтік 
компонент алдыңғы орынға шығарылуда.
Орыс мектебі үшін қазақ тілі пəні білім 

мазмұнын құруда жаңа ізденістер жасау-
ды қажет етіп отыр. Қазіргі таңда орыс 
сыныптары үшін қазақ тілі оқулықтары 
өзінің құрылымы,икөркем мəтін, та-
ным, түсініктеме мəтіні, əдістемелік 
аппараты бойынша оқушылардың жас 
ерекшелігіне, дайындық деңгейлеріне, 
менталитеттік мүмкіндіктеріне қарай 
бейімдік сипатта түзіледі. К ө р к е м 
мəтінді беруде көркем шығарманың 
мазмұндық-идеялық біртұтастығы тура-
лы түсініктің қалыптасуы, шығарманың 
эстетикалық-көркемдік қуатының 
сақталуы, оның танымдық жəне 
тəрбиелік, эмоциялық-құндылықтың 
бағалау қызметтерінің əлсізденбеуі 
мұқият ескеріледі.Оқушыларды қазақ 
тілінде еркін байланыстырып, сөйлеуге 
жетелеуге оқулық авторларының 
түсініктемесі, баяндаулары, əдістемелік 
кеңестері мен нұсқаулары ең бірінші 
əсер етеді. Негізінде оқулық – 
сабақтың дайын  сценарийі емес.
Ол студентбойында қалыптасуға тиіс 
– ақыл-ой, таным, шығармашылық 
əрекет коммуникативтік-эмоциялық 
құндылықтар негіздерін ұсынады.Ал, 
оларды мəнді əрі құнды етіп жеткізу – 
мұғалім құзіретінде болады.Қазақстан 
Республикасының 2015 жылға дейінгі 
білім беруді дамыту тұжырымдамасында 
құзіреттіліктің 11 түрі көрсетілген.
Ондағы негізгі мақсат – ақпараттар 
тасқыны заманының жаңалықтары 
мен талаптарын оқушыларға толымды 
ұсынып отыруда оқулықтардың сапалы 
да құнды болуына ерекше мəн берілуде.
Бүгінгі шексіз білім ұсыну емес, сол 
білімді өз бетінше меңгеру жолдары 
мен тəсілдеріне оқу-шығармашылық 
əрекет қажет. Ендігі жерде орыс 
мектептері үшін қазақ тілі пəні бойынша 
білім мазмұнын қайта құру ізінде осы 
бағыттардағы ізденістер жасалады деп 
күтілуде.Яғни, орыс мектебіндегі қазақ 
тілі оқулықтарында көрініс табатын білім 
мазмұны түбірімен жаңа дидактикалық 
негіздерге бағдарланады. Негізінде 
білім беру ісінде қандай ілгерілеулер, 
қандай жаңа өзгерістер болып жат-
са да, оқушылар өз мəнін жоймайды.
Өйткені, оқулық – өз бетінше білім алу 
негіздерін қалыптастыру құралы ретінде 
студентүшін де, мұғалім үшін дежетекші 
қызметке ие болып отыратыны сөзсіз. 
«Қазақстан Республикасындағы Білім 
туралы Заңнамасында» өз бетінше 

білім алу жəне оны практикада қолдану 
қажеттілігі мен дағдысын қалыптасытуға 
танымның ғылыми тəсілдерін мақсатты 
жəне жүйелі түрде баулуға, оқушыны 
жеке тұлға жəне жүйелі түрде баулуға, 
оқушыны жеке тұлға жəне қызмет 
субъектісі ретінде дамытуға, өмірлік 
құнды бағдарларын қалыптастыруға 
танымның қызметі жоғары болып 
келетіні аталған. Оқушылардың 
танымдық іс-əрекетін басқару əр түрлі 
жолдармен жүзеге асырылуы мүмкіндігі 
жөнінде ғалымдардың тұжырымдары 
бар. Мысалы, оларды тікелей басқару 
– белгілі бір оқу-таным іс-əрекеттерін 
қалыптастыру жəне бақылау мен өзін-өзі 
бақылау арқылы.Ал, жанама басқару – 
оқу материалымен оқу құралы арқылы, 
білімгерлердің жұмысын бақылаудың 
түрлерін ұйымдастыру. Ауызша сұрау, 
жаппай жəне жеке сұрау,тест арқылы 
сұрау, жазбаша жұмыстарда өз бетінше 
шығарма жаздыру, өз бетінше ээсе жаз-
дыру, өз бетінше мазмұндама жазды-
ру, өзіндік жұмыстары мен бақылау 
жұмыстарын айтып кетуге болады.
Студентті танымын қалыптастыру 
үшін мұғалім іс-əрекетін қалыптастыру 
жұмыстарын мұғалім күнделікті жүргізіп 
отыру керек. Сұрақтарды нақты қою, 
жауаптарға түсініктеме беру,рецензиялау, 
жауап жоспарын жасау, жоспарға 
сəйкес жауаптарды,басқалардың іс-
əрекетіне дұрыс баға беру білігін 
қалыптастыруымыз керек. Тəуелсіз 
Қазақстан мемлекетінің қазіргі 
даму кезеңіндегі қоғамның түрлі  
сфераларының құрылуы мен тұлғаның 
белсенділігінің жоғарылауы арасында 
байланыс айқындала түсуде. Осыған 
байланысты балалардың танымдық 
əрекетін жоғарылату, оны тиімді 
басқару жəне дамыту, əдістемелік, 
ұйымдастырушылық жəне моральдық-
психологиялық тұрғыдан қамтамасыз ету 
күрделі педагогикалық-психологиялық 
мəселе емес, маңызды əлеуметтік міндет 
болып табылады. Психологиялық 
аспект тұрғысынан – белсенділік  
С.Р.Рубинштейн көзқарасындағы жал-
пы психика жөніндегі детерминистік 
түсінік беру сұрағының бір бөлігі ретінде 
қарастырылады. Мұнда, белсенділік 
ішкі шарттар арқылы болатын сыртқы 
себептерінің əрекетінде көрініс табады.
Ал, сыртқы шарттардың нəтижесі ішкі 
сапаларға тəуелді. Ішкі мен сыртқының 
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қарым-қатынасы өзбеттіліктің жəне 
сыртқы əсер жауап белсенділігінің 
өсуінде көрінетін күрделі шарттардың 
жоғарылауына сай өзгеріп отыра-
ды.Белсенділік – баланың таным іс-
əректіне (мақсатқа жетудің тиімді жол-
дарын таңдау, талпыныс, дайындық 
жүзеге асыру)деген қатынасын си-
паттайтын тұлғаның бір белгісі 
ретінде түсіндіруімізге болады екен.
Белсенділік – субъектінің іс-əрекетке 
қатынасынқажеттілік, мотив,ерік-
күші, эмоциясын көрсететін негізгі 
белгілерімен қатар, тұлғаның топтамасы 
ретінде түсіндіріледі.Негізінде танымдық 
белсенділік – жалпы белсенділік 
феноменінің маңызды саласы, оның 
негізі ретінде адамның ең маңызды 
белсенділігі болып табылады: қоршаған 
əлемді тек шындықтағы биологиялық 
жəне əлеуметтік мақсатта тану емес, со-
нымен қоса, адамның əлемге деген ең 
мəнді қарым-қатынасымен , яғни, оның 
алуан түрлілігіне енуге ұмтылумен, 
санада мəнді жақтарын елеуімен, се-
беп-салдарлы байланыстар,заңдылы

қтар,қайшылықтармен өндіруімізге 
болады. Оқушылардың ұғыну бары-
сы мен сапасы танымдық іс-əрекеттің 
бағдарлау бөлігімен, яғни, іс-əрекетті 
орындаған кезде студентбағдар алатын 
активті жағдайлардың жиынтығымен 
анықталады. Мəселен, ақыл-ой əрекетін 
игеру теориясына сəйкес жалпылап 
қорыту – ойлау іс-əрекетінің маңызды 
бөлігі, ол тек іс-əрекеттің бағдарлау 
негізінде кіретін қасиеттер арқылы ғана 
қалыптасады. Бірқатар ғалымдардың 
еңбектерінде  (Н.А.Менчинская, 
Г.К.Костюк) олардың материалды игеруі 
танымдық іс-əрекеттерінің құрылымына 
мəнді болып келетіндігін, ал оның 
оқыту əдістерімен анықталатындығы 
байқалды.Оқушылардың бІлІмдІ игеру 
мен ойларының дамуы оқытудың си-
патына, оның танымы мен əдістеріне 
тəуелді болады.

Орыстілді мектептерде қазақ тілін 
оқыту  барысында оқушылардың 
танымдық белсенділігіне, олардың 
танымдық іс-əрекеттерінің құрылымына, 
оқытылатын пəннің жүйелілігіне жəне 

оны оқыту мақсаты мен міндетіне ерк-
ше көңіл аудара отырып, орыстілді 
оқушылардың қазақ тілінде өз ойын 
нақты жəне мазмұнды əрі дұрыс 
жеткізуді үйрету – бүгінгі күннің 
негізгі мəселелерінің бірі.Бүгінгі таңда 
оқушыларға жаңартылған білім беру 
мазмұны бойынша сабақ өтудің тиімді 
жақтары өте көп.Олар, төрт дағды бой-
ынша сабақ өту барысында бойлары-
на көпеген мағлұматтарды сіңіреді.
Тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым 
əдіс-тəсілдері мен дағдыларды бойы-
на сіңірту бүгінгі таңдағы жаңашыл 
ұстаздардың міндеті деп білемін.
Тұңғыш Президентіміз Н.Ə.Назарбаев 
былай деген: «Болашақта еңбек 
етіп, өмір сүретінде – бүгінгі мектеп 
оқушылары,мұғалім оларды қалай 
тəрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде бо-
лады.Сондықтан да ұстазға жүктелетін 
міндет өте ауыр» деген болатын.Сол үшін 
аянбай еңбек етіп, оқушылардың бойына 
сапалы білім мен саналы тəрбиені бойла-
рына сіңіруде аянбай еңбек етіп, ізденуге 
міндеттіміз.

Сания Сатыбалдинова Жуманова

Алматы қаласы Жетісу ауданы 
№ 67 Балабақша тəрбиешісі

ДЕНСАУЛЫҚ – ЗОР БАЙЛЫҚ
(Тəрбие сағаты)

Тақырыбы: Мақсаты: Салауат-
ты өмір салтын ұстау, балалардың 
қызығушылығын арттыру.

Мұғалім: Еліміздің тұңғыш 
Президенті Н.Назарбаев өзінің халыққа 
арнаған   «Қазақстан - 2030» жол-
дауында бізді Отан игілігі үшін өз 
денсаулығымызды сақтауға шақырады. 
Салауаттану – денсаулық жəне Сала-
уатты өмір салты туралы ғылым. Са-
лауатты ол саған өз денсаулығың ту-
ралы мағлұмат береді, спрот əлеміне 
əуестендіреді. Өз денсаулығыңды 
нығайт, шынықтыр. Күнде таңертең 
гимнастика жаса. Шынығуды біртіндеп 
баста, үзіліссіз шынық. Салқын сумен 
жуып, секір, жүгір. Ауа райына қарамай, 
ыңғайлы киім киіп, таза ауада ойна. Жаз-
да  жалаңаяқ жүр. Қыста шанамен конь-
ки теуіп, қар лақтырып ойна. Кезекті 
тақпақтарға береміз  1-бала

Жалқаулықты тастаймыз.
Жаттығуды бастаймыз 
Қиынсынып қошпаймыз

Шынығамыз жастай біз
2 – бала
Иілеміз оңға бір
Иілеміз солға бір
Қимылдайды əр сəтте
Аяқ та бір, қол да бір.
3 – бала
Көгілдір мұз, тайғанақ
Жылтылдайды мұз айдын
Конькиімді байлап ап,
Зымыраймын зулаймын.
4 – бала
Жазда ықпай ыстықтан
Қыста бұқпай суықтан
Біз боламыз шынықсаң
Денсаулығы мықты жан.
Жазда суда жүземіз.
Құмда күнге күйеміз
Қыста қызып денеміз,
Коньки, шаңғы тебеміз.
Денсаулық – ол шыныққан
Барлық денең мүшесі
Денсаулық – ол тыныққан
Жүйке – тамыр жүйесі

Денсаулық – ол күлуің,
Көңіл – күйің жадырай,
Денсаулық  ол жүруің
Ешбір жерің – ауырмай
Дұрыс дене бітімі
Сымбат – мүсін дегенің
Бітім – көркі денеңнің
Сымбат – жүру əдемі,
Дене қалпын тік ұстап,
Көтеріп сал кеудені,
Иық жазып дұрыстап
Түзу отыр, қисаймай,
Бүкіреймей жантаймай
Күш сап баспен арқаға,
Жатып алма партаға.
Мақал – мəтелдер
Денсаулық – зор байлық, 
Дені саудың – жаны сау.
Есірткіден аулақ бол,
Алар тəнді улап ал.
Жақсыдан үйрен, Жаманнан жирен
Денім сау болсын десең – 
Жағымсыз əдеттерден аулақ бол.
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КММ «О.Жандосов атындағы №105 гимназиясының»
қазақ тілі жəне əдебиеті пəні мұғалімі

ДИСКУРС ТЕОРИЯСЫНЫҢ ҒЫЛЫМИ ПАРАДИГМАСЫ

«Дискурс» деген термин 1970 жылдар-
дан бастап пайдаланыла бастады. Қазіргі 
кезге дейін көп мағыналы термин ретінде 
пайдаланылады. Англоамерикандық 
лингвистикалық дəстүрге сай дис-
курс байланысқан сөйленіс ретінде 
түсіндіріледі (connected speech) жəне 
диалогпен байланысты қолданылады. 
Дискурстық талдау, ең алдымен, ау-
ызша коммуникацияға, сөйлеуші мен 
тыңдаушының интеракциялық өзара бай-
ланысына бағытталған. 

Дискурстың өзге концепциясы 
70-ші жылдардың ортасынан ба-
стап француз лингвист ғалымы жəне 
əлеуметтанушысы Мишель Фуко 
еңбектерінде дамиды. Мұнда ғалым 
дискурсты адам білімінің қоғамдық-
тарихи орныққан жүйелерін анықтауда 
қолданды. Ғалымның негізгі ойлары 
оның «Білім археологиясы» кітабында 
көрініс тапқан. Фуконың ойынша, дис-
курс - дискурстық тəжірибенің («дис-
курсивная практика») бір бөлігі ретінде 
қарастырады. Мұнда «дискурстық 
тəжірибені» адам танымының əр түрлі 
саласының жиынтығымен байланысты-
рады.  Бұл жөнінде В.Е.Чернявcкая: Фукo 
бoйынша классикалық герменевтикалық 

дəстүрден өзгеше дискурстық талдау 
айтылған нəрсенің не жөнінде екендігін 
емес, неліктен дəл oсы жерде oсы 
нəрcенің айтылғанын қараcтырады» [1, 
12]. 

Жалпы алғанда, қазіргі ғылымда 
айрықша назар аударылып отырған 
дискурс жайында зерттеушілердің 
бірнеше анықтамасы кездеседі. Бұл 
анықтамалардың мазмұны қалай 
болғанда да бір-бірімен ұштасып жа-
тады; барлық анықтамалардың негізгі 
мазмұны бойынша, дискурстың 
элементтері – баяндалатын оқиға, оған 
қатысушылар, оқиғаның негізгі фоны, 
оқиғаны айтушының // қатысушының// 
жазушының бағалауы, ақпаратты 
жеткізу жолындағы тілдік құралдарды 
пайдаланудың тəсілдері. Бұл тіл ұдайы 
қозғалыста болып, коммуниканттардың 
(айтушы мен қабылдаушының) тари-
хи кезеңге дербес, өзіне тəн сипаттар, 
сондай-ақ əлеуметтік ерекшеліктер 
айқын көрініп отыратын тіл ағыны. 
Дискурс – экстралингвистикалық фак-
торларды (əлем туралы білім, көзқарас, 
айтушының мақсаты мен бағыты) 
қамтитын күрделі коммуникативтік 
құбылыс. Дискурста коммуникативтік 

ситуация мен интеракцияға қатысушылар 
жəне тілдік материалдар тоғысып жа-
тады. Дискурс – көпдеңгейлі үдеріс, ол 
айтушының вербалды мінез-құлқы (дау-
ыс ырғағы, интонация, паузаларға бөлу), 
кинесикалық мінез-құлқы (ым-ишара) 
сияқты деңгейлерді қамтиды.

Бұл жайттардың қазіргі заманғы 
коммуникативтік актіде елеулі 
маңызы бар. Өйткені, соңғы, шарт-
ты түрде алғанда, ширек ғасыр 
көлеміндегікоммуникативтік актіге 
көптеген экстралингвистикалық фактор-
лар əсер етіп отыр. Қоғам мүшелерінің 
əлемді тануы, ол туралы білім абсолютті 
емес, ол – əлеуметтік конструкт. Тіл 
белгілі бір салада жұмыс істейтін адам 
үшін қызмет етеді. Сондықтан нысанаға 
алынған объектіні сипаттау үшін тілді 
білумен қатар, сол нысана туралы айту 
үшін сипаттаудың əдіс-тəсілдерін білу 
қажет. Егер бұрынғы онтологияда талдау 
объектісін анықтап, айқындау үшін оның 
кеңістіктік-уақыттық шекарасын көрсету 
қажет болса, жаңа онтологияда бір 
нəрсені кім, кімге, қашан, қалай, қайда, 
не мақсатпен айтқанын білу маңызды. 
Сондықтан да дискурс – мəтінді жасап, 
оны қабылдау үшін синхронды түрде 
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жүзеге асырылатын үдеріс.
Осыған байланысты лингвистикада 

іргелі түсініктерді төмендегіше бағалау 
қалыптасып отыр: тіл → сөйленіс (речь) 
→ мəтін → дискурс. Сондықтан да 
қазіргі кезде қандай да бір жазба нұсқа 
(ауызша əдеби тілдің үлгілері; мысалы, 
баяндама) үлгісін нысана етіп алып зерт-
теуде оның шеңбері барынша ұлғайды: 
мəтіннің макро жəне микроқұрылымы 
қандай; тақырып пен мəтін арасындағы 
байланыс; мəтіннің прагматикасы; мəітін 
мазмұнының кеңейе түсуі жəне бұл 
үшін қолданылатын тілдік құралдардың 
топтастырылуы мəтіннің жанрлық 
ерекшелігі жəне т.б. басқаша айтқанда,  
ауызша жəне жазбаша мəтін кімге ар-
налып тұр, бұл үшін адресант қандай 
бағыт ұстанған деген мəселелер зерде-
лену үстінде. Демек, «дискурс» ұғымы 
оқиғаға қатынасатындарды, олардың 
білімдерін, оқиға жүріп жатқан мерзімді 
ескере отырып, тіл үдерісіне талдау жа-
сау дегенді білдіреді, ал «мəтін»  - осы 
үдерістің жемісі ретінде танылады. 
Көптеген ғалымдар «мəтін» дегенді 
динамикалық түрде ұлғайып отыратын 
тіл үзіндісі ретінде қарайды. Сөйтіп, 
дискурс пен мəтінді тілдің немесе 
сөйленістің (речь) формалары бойынша 
ажыратады: дискурс – ауызша сөйленіс 
формасына, ал мəтін – жазбаша сөйленіс 
формасына тəн деген пікір бар. Деген-
мен, бұл екі терминнің ұғымдық жəне 
мазмұндық жағында айырмашылықтар 
бар. Дискурс – тілдің қолданыстағы 
формасына тəн. Ал тіл қолданысқа 
түскен кезде прагматикалық факторлар-
мен қатар, просодикалық, акустикалық 
сипаттар болады, басқаша айтқанда, 
адресант өз объектісі туралы баяндау 
барысында (жазбаша түрде баяндағанда) 
көз алдына визуалды түрде адресатты 
елестетіп, оның қабылдау деңгейін, оны 
қалайда иландыру жолдарын ойласты-
рып отырады, сөйтіп, тілдік құралдар 
кімге, не үшін, қандай мақсатпен деген 
парадигмада топтасады.

Əр түрлі дискурстық талдаулар қазіргі 
заманғы жаңа лингвистикалық зертте-
улерге жол ашты. «Дискурс» ұғымы, ең 
алдымен, шетел тіл білімінде белсенді 
қолданады. Бұған бірнеше мысал келтіре 
кетсек те жеткілікті: заңи, медициналық, 
жарнамалық, фашизм, расизм дис-
курсы. Осы тұрғыдан келгенде, шетел 
зерттеулерінен шартты түрде негізгі екі 
анықтаманы бөліп алуға болады:

1. Дискурс дегеніміз – белгілі бір 
когнитивтік жəне типологиялық шартты 
коммуникативтік ортада жүзеге асатын, 
жазба мəтіндерде жəне ауызша сөйлеуде 
тіркелген нақты коммуникативтік оқиға.

Дискурсқа берілген бұл ереже 
Н.Д.Арутюновaның лингвистикaлық 
сөздікте берген aнықтамaсына жақын 
келеді: «Диcкурc – cвязный тeкcт в 
cовокупноcти с экcтрaлингвиcтичecкими: 
прaгмaтичecкими, cоциокультурными, 
психологичecкими и другими фак-
торами; рeчь, раcсматриваeмая 
как цeлeнaправлeнное cоциальное 
дeйcтвиe, как компонeнт, учacтвующий 

взaимодeйcтвии людeй и мeхaнизмах их 
cознания (когнитивный процеcc). Од-
ной своeй стороной дискурс обрaщeн к 
прагматичeской ситуации, другой сторо-
ны мeнтальным процeссам учaстников 
коммуникации [2, 136-137].

Дискурстың əр қилы типтepiнің са-
раптауы (анализі), яғни формалды мо-
дельдеу анализі жəне олардың мезгілдік 
анализі интертекстуалдық, дискурстың 
ішкі жағы мен дискурстың тысқы 
жағының (внутридискурсивность, вне-
дискурсивность) каузалды тəуелділігін 
талдау кезінде бірнеше мəселелерді еске-
ру қажет. Лингвистика дискурс типтерін 
жіктеуде əр түрлі негіздерге сүйенеді: 
кейде жеке жіктеулерге тілдің қызмет 
ету аясына, кейде стиль мен типінің 
материалы негізінде коммуникативтік 
стратегиясы қаралатын «прагматикалық 
дискурс», «диалогтік дискурс», 
«монологтік дискурс» жеке қаралады. 
Адамның əректіне деген сыни қатынас 
«сыни дискурста» қаралады. Барлық 
дерлік дискурстың бағалауыштық се-
масында «бағалауштық дискурс» бола-
ды. «Жалпы» жəне «жалқы» мəселені 
«интердискурс» пен «арнайы дискур» 
қарастырады. Əрине, дискурс типінің 
мұндай «тізімдік» анықталуы сапа-
лы класс болып саналмайды. Өйткені 
мұнда негізгі критерийлері мен белгілері 
сараланбаған. Белгілердің араласып келуі 
байқалады. Сонымен қоса, дискурстың 
барлық типі кіретін прагматикалық дис-
курс неліктен өзге типпен бір қатарда 
тұратындығы да түсініксіз. И.Попованың 
пікірінше: «дискурс – белгілі бір объект 
аясына қатысты ойдың тілдік тəжірибесі. 
Ол екі бастаудан құралады:

1.қарым-қатынас аясы мен əрекет фор-
масымен анықталған мазмұн.

2.айтушының мазмұндық бастауға 
қатынасы.

Дискурс мазмұны формасы стильдің 
негізінде жатқандықтан, олармен тығыз 
байланыста болады. Айтушының дис-
курс мазмұнына қатынасты сөйлеу 
субъектінің қатынас классының 
көрініс табуы. Бұл қатынас бейтарап, 
экспрессивтік эмоционалды боялған бо-
лады. Осы екі бастау (оқиғалы-мазмұнды 
жəне жекелік (личностный) негізінде 
Т.И.Попова диктумды жəне модустық 
деп бөледі [3, 51].

Дискурс сияқты күрделі феномен-
ге анықтама беру зерттеушілердің 
м е тод ол о г и я л ы қ - ко н ц е п туа л д ы қ 
негізінде жəне зерттеушінің қаншалықты 
қатаң логикалық құрылымды 
ұстанғанына тəуелді. Іскери дискурс бой-
ынша зерттеуде объектісі етіп алынған 
аталған дискурс типі 2 кезең арқылы 
қарастырылады:

1.тек арқылы анықтау (қарастыратын 
объектіде тектік жақындастықты 
айқындау арқылы оны белгілі бір дис-
курс типіне жатқызу)

2.түр арқылы анықтау [4, 20].
Лингвистикалық зерттеулердің өрлеуі 

нəтижесінде дискурстың лексика-
грамматикалық анализін үстірт қараудан 
терең жүргізілуге мүмкіндік туды. 

Зерттеушілер дискурсты одан əрі терең 
жүргізу мақсатында, оның қызмет ету 
аспектісін, оның ішінде мəнмағынасын 
(контекст) қарастырады. 

Еуропалық лингвист Ф.Барджела-
Чиапини мен К.Никерсонның ой-
ынша, авторлар əлеуметтік контек-
сте негізгі тақырыптар мен мақсатты 
айқындап алып, белгілі бір аудиторияға 
бағдарланады. Белгілі бір іскери хат-
ты немесе келісім-шартты дайындау 
барысында авторлар біріге отырып, 
«интертекстуалдық» əдісін қолданып, 
яғни алдыңғы (өзге, ұқсас) мəтіндерге 
оралып немесе олардың кейбір бөліктерін 
қолданып жұмыс жасай алады. 

Дискурс пəнаралық ұғым ретінде адам 
əрекетінің əр түрлі салаларынан өзіндік 
іскері кəсіби аяға енеді. Осы тұрғыдан 
келгенде, П.Линнел дискурсты келесі 
терминдермен тіркестіреді:

- интра кəсіби дискурс (белгілі бір сала 
ішінде болатын дискурс)

- кəсіпаралық дискур, яғни əр түрлі 
мамандықтар өкілдері арасында болатын 
дискурс  (жұмыс орны, конференциялар)

-«маман – маман емес» арасындағы 
дискурстар (сот қарауы, сыни сабақ). 
Ғылыми-көпшілік дискурстарда адре-
сант пен адресат арасындағы қатынас 
осы формула арқылы жүзеге асырылады.

Ғылыми-көпшілік мазмұндағы 
мəтіндерді тар аядағы терминдер-
ден гөрі қалың жұртшылыққа та-
ныс, əлеуметтік-мəдени нормаларға 
сəйкес келетін, бағалау жəне иландыру 
жақтарын айрықша сенімді сөздер мен 
сөз тіркестері қолданылады. 

Қазіргі əлемдік лингвистикада «со-
циолект» термині қолданылып жүр. 
Бұл терминнің мəнін ғалымдардың көбі 
адресаттың қабылдауын шапшаңдататын 
жалпыхалықтық сөз не сөз тіркесі деп 
қарастырады. Сонымен қоса онда ұлттық 
мəдени ерекшеліктердің белгілері де 
барынша көрініс табады. Нақты жəне 
қарапайым тілмен айтқанда «социо-
лект» терминінің беретін мағынасы – 
ақпаратты жеңіл жəне шапшаң жеткізу, 
оңай қабылдау жəне əсер ете отырып 
қабалдату мақсатында, ұлттық мəдени 
ерекшеліктерге ие тілдік бірліктердің 
қолданылуы деген сөз. Мұндай термин 
сөз, сөз тіркесі, фразалық тұтастық, 
сондай-ақ сөйлем деңгейінде де бола 
алады. 
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Балишанова Айкерим

Мұнайлы ауданы, №11 орта мектеп 
ағылшын тілі пəні мұғалімі

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ –  ЖАС ҰРПАҚҚА

Қазіргі таңда заман сұранысына сай 
балабақша, мектеп, жалпы білім беру 
мекемелеріне қойылатын талап үрдісі 
ауқымданып, тəрбие мен оқыту əдіс-
тəсілдері түрлене өзгеруде. Əлеуметтік 
жəне экономикалық құбылыстарға 
бейімделіп, оңтайландыру үдерісіне 
ыңғайлана алатын, қоғам алдында 
жауапкершілікті сезіне алатын, ой-өрісі 
кең, дүниетанымы биік, тəрбие талапта-
рын сапалы қабылдайтын саналы ұрпақ 
дайындау үшін де білімі мықты, білігі 
нықты ұстаз деңгейіне көтерілу керек. 
Білім көкжиегі кеңдігімен қоса, оқу 
жүйесіндегі жаңа технологияны, ең тама-
ша əдіс-тəсілдерді саралай қолдана білу 
мұғалім, тəрбиеші алдына үлкен міндет 
жүктейді. 

Күн санап дамуды қажет ететін білім 
саласындағы  жаңа сапаға ұштасатын 
өзгерістер, үш тұғырлы тіл бағдарламасы 
аясында қарым-қатынас жасаудағы 
рөлі, халықаралық бəсекелестікке тал-
пыныс қадамы, қоғамда болып жатқан 
өзгерістердің ауқымы мен қарқынының 
артуы білім беру сапасының мемлекет 
дамуының басты факторына айналуына 
себеп болуда. 

Осы кезеңге дейін орта білім беретін 
мектептің негізгі міндеті – білім беру мен  
дағды біліктерін қалыптастыру болатын. 
Ал қазіргі міндет – дүниетанымдық 
қабілеті жоғары, ойы ұшқыр, өз алды-
на мақсат қоя білетін, шығармашылық 
қабілеті жоғары, өнертапқыш, жан-
жақты дамыған тұлға ретінде дамытуға 
күш салу. 

Сондықтан, əр ұстаз алдына кел-
ген шəкірттердің біліктілігін арт-
тыру бағытында атқарған сан түрлі 
жұмыстарының ішіндегі басты құралы – 
оқытудың жаңа əдіс-тəсілдерін барынша 
мол жəне үздіксіз пайдалану қажет. 

Қоғамға қызмет ететін белсенді, 
білімді, зиялы санатты тұлға дайында-
уда дарынды ұстаз К.Д.Ушинскийдің: 
«Қызығушылығын туғызбайтын 
оқу бірте-бірте оқушының білімге 
деген құмарлығын жояды, ал тек 
қызығушылыққа негізделген оқу 
оқушының еркін, күш-жігерін 
тəрбиелемесе мəнін жояды» деген пікірін 
ешуақытта жадынан шығаруға болмайды 
жəне берік ұстануы тиіс.

Осы орайда шебер əдіскер, ғалым 
А.Əлімов орта мектепте интербелсенді 
əдістемені оқу үдерісінде қолдану 
мəселелерін қарастырған «Интербелсенді 
əдістемені мектепте қолдану» атты оқу 
құралында: «Білімді болу үшін үйренуші 
еңбектенуі керек, əрекет жасауы қажет. 
Білім өз басында (миында) пайда болу 
үшін адам оны есінде сақтап, түсінуі, 

қолдануы, талдау жасауы жəне бағалауы 
қажет. Осылай ғана білімді игеру мүмкін 
болар. Үйренуші өзін білім игеру 
процесінің басты тұлғасы ретінде сезініп 
қана үйренеді.

Білімге тек үйренуге болады жəне де 
үйрену ісі белсенді əрекеттерден құралуы 
керек: ұмтылыс пен талаптану арқылы 
ғана біздің білуіміз ықтимал. Білім иге-
ру процесінің басты қағидасы «Үйрету 
мүмкін емес, үйрену ғана ықтимал!» 
екендігін бұл жерде баса айту қажет. 
Білім алушының өзі үйренуге құлық, 
құлшыныс, ықылас пен ынта танытуы ке-
рек. Қандай керемет ұстаздар болмасын, 
оқуға еш ынтасы мен қызығушылығы 
жоқ шəкіртті үйрете алмайды» [1,6] 
деп, шəкірт пен ұстаз арасындағы 
шығармашылық байланыстың үйлесім 
табуына үлкен мəн берген. 

Ғалым білім алушы мен білім беруші 
тарапынан қажетті əрекет негізінде, 
жаңашыл ұстаз бен талапты шəкірттің 
ізденімпаздық қабілеттерін ұштап, 
жүзеге асыруды көздеп, нақты мақсатқа 
жету жолындағы міндеттерді орындауды 
бірлесе атқаруын ескертіп: «Білімді иге-
ру екі жақтың да (шəкірт пен ұстаздың) 
белсенділігін қажет етеді. Ұстаздың 
мұнда дəстүрлі де үйреншікті «білім 
көзі», «үйретуші» рөлдерінен бас тар-
тып, оны «ұйымдастырушы», «сабақты 
жүргізуші», «үйренуге жағдай жасау-
шы», «жəрдемші», «көмекші», «бағыт-
бағдар сілтеуші», «талаптандырушы», 
шəкірт пен білімнің арасындағы «дел-
дал» рөлдерімен алмастыруы керек. 
Үйретуші (ұстаз) білім игеру ісінде басты 
рөлді үйренушіге (шəкіртке) ұсынады» 
деп жүйелейді.    

Ұлт руханиятының көсемі, ұлы ұстаз 
Ахмет Байтұрсынов «Білім біліктілікке 
жеткізер баспалдақ, ал біліктілік сол 
білімді іске асыра білу дағдысы» де-
ген білім мен біліктілік жайлы пара-
сатты тұжырымына сүйене отырып, 
ақпараттық жəне білім беру технология-
ларын пайдалана отырып, білім сапасын 
арттыруға деген талпыныс барлық ұстаз 
тəжірибесінде жүзеге асырылып отырса, 
берекелі нəтиже көрініс бермек. 

Мұғалім өзін-өзі дамытуға күш салып, 
тер төге отырып, еңбектенген жағдайда 
ғана: білім беру, ағарту саласындағы 
өзгерістерге тез бейімделе алатын, 
жаңаша ойлау жүйесін меңгере алатын, 
білім алушылармен тез тіл табысып, 
жан-жағына үйіре алатын, зиялы, білімді, 
шебер тұлға тұғырына көтерілмек. Міне, 
осындай биіктен көріну үшін жүйелі 
білім беру мен білім алушыларды жан-
жақты дамытуда инновациялық техноло-
гиялар сенімді де мықты көмекші бола 

алады.
Инновациялық технологиялардың 

ерекшелігі – білім алушыларға жан-
жақты, кең ауқымда ықпал ете білуінде. 

Бүгінгі күннің басты талабы болып 
отырған – білім беру, терең игерту, жүйелі 
меңгерту мəселесінің басты мақсаты – 
кəсіби шеберлігі шыңдалған жаңашыл 
ұстаздармен толығу.

Жаңашыл ұстаз тəлімін алған 
шəкірттің тақырыпты терең түсініп, алған 
білімдерін келешек қажеттіліктеріне 
тиімді пайдалана алатын жəне өз бетінше 
білім қорын молайтып, ізденіп, дамып,  
жалғастыра алатын, өзіне-өзі сенімді 
жарқын тұлға тұғырынан көрініп, ынта-
лана өсуі көңілге қуаныш сыйлары анық.

Жаңа білімді меңгерту үшін тиімді əдіс-
тəсілдермен қаруланған Кембридждік 
бағдарлама мазмұны осы бағыттас білім 
жүгін көтере  алатын бірден-бір сенімді 
көмекші.

Жаңа көзқарас, тың идеялы бағдарлама 
модулі сындарлы оқытуға негізделген 7 
басты мəселеден тұрады:

1. Оқыту мен оқудағы жаңа тəсілдер.
2. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету
3. Оқыту үшін бағалау жəне оқуды 

бағалау
4.Оқыту мен оқуда ақпараттық-

коммуникациялық
технологияларды  пайдалану.
5. Талантты жəне дарынды балаларды 

оқыту.
6. Оқушыларды жас ерекшеліктеріне 

сəйкес оқыту жəне оқу.
7. Оқытуды басқару жəне 

көшбасшылық.
Осы жеті модуль мазмұнына лайық 

білім алуға икемделген оқушы өзгенің 
пікіріне құрметпен қарау, проблема-
ны шешу жолдарын бірлесе іздеу, 
қиындықтарды көпшілік ақылына сүйене 
отырып жеңу, сұхбаттасу ерекшеліктері, 
мəдениетті пікірталас, ойын сауатты 
жеткізу мəселелерінде оқ бойы озық 
тұрады.

Сондықтан, озық тəжірибе алуға 
ұмтылған мұғалім күнделікті ізденісі 
арқылы барлық жаңалықтар мен 
өзгерістерді, жаңа əдіс-тəсілдерді дер 
кезінде қабылдап, дұрыс пайдалана білу 
нəтижесінде оқушының дарынын ашып, 
талантын ұштап, қабілетін анықтап, да-
мыта алмақ. 

Жаңартылған білімнің жас ұрпаққа 
берер мағыналы тəрбиесі мен мəнді 
тəлімін жеткізуші мұғалім туған еліне, 
адамзат игілігіне жүмсайтын  рухани 
қазыналы байлықтың иесін, саналы аза-
матты жетілдіруге қосқан үлесінің басым 
бөлігіне ие тұлға боп табылмақ. 
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Есекеева Айнаш Акимсаловна

Əл-Фараби атындағы Қазақ  ұлттық университеті 
Заң факультетінің аға оқытушысы

МЕМЛЕКЕТТІҢ БОЛАШАҒЫ -БІЛІМДІ ЖАСТАР!

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың: 
«Мен сіздер, бүгінгі жастар ерек-
ше ұрпақ екендеріңізді қайталаудан 
жалықпаймын. Сіздер тəуелсіз 
Қазақстанда өмірге келдіңіздер жəне 
сонда ержетіп келесіздер. Сіздердің 
жастық шақтарыңыздың уақыты – 
біздің еліміздің көтерілу жəне гүлдену 
уақытты. Сіздер осы жетістіктер рухын 
жəне табысқа деген ұмтылушылықты 
бойларыңызға сіңірдіңдер», - деген сөзі 
аталмыш мақаланы жазуыма себепкер 
болды. 

Қазіргі таңда, саны 18 миллионга 
жетіп отырған, қазақ халқының 30%-
ға жуық үлесін жастарымыз құрайды. 
Алдағы уақытта, Қазақстанның  
гүлденіп,тамырын терек жайып, тұғыры 
биік, болашағы жарқын мемлекет-
ке айналуы жастарымыздың қолында. 

Бүгінде еліміз жастардың жақсы білім 
алуына, мемлекет игілігі үшін сана-
лы ұрпақ тəрбиелеуге аса мəн беріп 
отырғаны бəрімізге белгілі.  Бұған дəлел  
ретінде 2019 жылдың Жастар жылы 
деп жариялағанын мақтанышпен айта 
аламыз.  Қазақстан қоғамында жаңа 
бағдар ұстанған, ұтымды іс-қимылдар 
арқылы табысқа жете алатын жастар 
табы қалыптасты.  Алайда, қазіргі жа-
стар арасында елім деп еңіреп, жерім 
деп көз жасын төгетін, қарапайым 
халықтың бақытты ғұмыр кешуін 
аңсаған нағыз патриоттардың саны 
саусақпен саналарлық екені біршама 
қынжылтады. Сондықтан, жастарымыз-
ды сүйіспеншілікке, еңбекқорлыққа, ең 
бастысы отан сүйгіштікке тəрбиелеуді 
естен шығармауымыз керек.  Осы 
мақсатта, қарашаңырағымыз, əл-Фараби 
атындағы Қазақ  ұлттық университетінде 
студенттердің сапалы білім алуымен 
қатар, қоғамдық жұмыстарға белсене 
қатысуы арқылы өз мүмкіншіліктерін іске 

асыруына жағдай жасап, мемлекетіміздің 
көркейуіне өз үлесін қосып жүрген  жа-
стар ұйымдары комитеті жұмыс істейді. 
Оның құрамына «Сұңқар» студенттер 
кəсіподағы, студенттер Сенаты, «Көмек» 
еріктілер қозғалысы, студенттер кеңесі, 
студенттердің ғылыми қоғамы кіреді. 
Қазіргі уақытта университеттегі барлық 
мерекелік іс-шаралар тікелей аталған 
жастардың қатысуымен өтеді. Аталған 
студенттік ұйымдар жастардың  өздері 
қалаған істерімен айналысуына жағдай 
жасай отырып, еліміздің болашағына 
деген жауапкершілік сезімін ояту үшін 
жұмыс жасап келеді.

Еліміздің ертеңіне айналған  келе-
шек ұрпағымыз туған жерін, өз От-
анын барлығынан бірінші орынға қойып 
тəрбиелену керек. Сонда  еліміздің 
болашағы жарқын , келешегі  кемел бо-
лары сөзсіз.
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А.К.Ахметов, Г.А.Ахметова
Казахстанский морской университет 
АДАПТАЦИЯ  БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  К  РЫНОЧНОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ

Проводимая в стране радикальная эко-
номическая реформа имеет прямое от-
ношение к развитию социальной сферы 
и определяет положение учителя в обще-
стве. Плановое ведение хозяйства гаран-
тировало определенную стабильность 
социального статуса учителя, предостав-
ляя ему рабочее место, заработную пла-
ту, социальные льготы и т.д. В условиях 
становления рыночной модели экономи-
ки, социально-экономического кризиса, в 
силу сокращения госбюджет¬ных ассиг-
нований и включения рыночных меха-
низмов возрастает значимость социаль-
ной адаптации учителя, необходимость 
его эко¬номической ориентации в сфере 
рынка профессионального труда. Данная 
проблема, вытекающая из объективных 
противоречий соци-ального развития 
общества, нуждается в научно-теорети-
ческом ос-мыслении. Необходим также 
анализ совокупности психологических 
факторов, влияющих на профессиональ-

ную адаптацию специалиста.
В целом, в научной литературе отме-

чаются экологический, биологический, 
физиологический, операциональный, ин-
формационный, коммуникативный, лич-
ностный и социально-психологический 
аспекты профессиональной адаптации. 
Мы считаем необходимым дополнить 
этот перечень таким аспектом, как про-
фессионально-экономический. Углубле-
ние в суть этого понятия возможно при 
анализе различных исследовательских 
позиций в отношении дефиниции "адап-
тация".

Адаптацию в широком смысле тракту-
ют как: процесс приспособления инди-
видных и личностных качеств к жизни 
и дея-тельности человека в изменивших-
ся условиях существования (Сиомичев 
А.В.), процесс активного взаимодей-
ствия личности и среды (Ронгинская 
Т.И.), процесс взаимодействия личности 
с окру¬жающей средой, ведущий, в за-

висимости от степени активности лич-
ности, к преобразованию среды в соот-
ветствии с потребностями, ценностями и 
идеалами личности или к преобладанию 
зависимости личности от среды (Мацке-
вич А.Л.), изменения, сопровождающие 
на уровне психической регуляции про-
цесс активного приспособления индиви-
да к новым условиям жизнедеятельности 
(Бушурова В.Г.), процесс, являющийся 
целостной реакцией личности на слож-
ные из¬менения жизни и деятельности 
(Робалде А.Л.). Исходя из определения 
психологии труда как науки о законо-
мерностях становления и сохранения 
динамического равновесия в системе 
"субъект труда-профессиональная сре-
да" (Дмитриева М.А.), есть основание 
рас¬сматривать профессиональную 
адаптацию как процесс становления (и 
восстановления) этого равновесия. Та-
кое понимание включает в себя все при-
веденные выше определения и вместе с 
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тем не противоречит обшей концепции 
психической адаптации как процесса, 
кото¬рый поддерживает динамическую 
сбалансированность в системе "человек 
- среда" (Березин Ф.Б.) /1-4/. 

Проведенный понятийный анализ 
позволил нам определить социаль-
но-экономическую адаптацию как 
состояние личности, характеризую-
щееся высоко мотивированной соци-
альной активно¬стью, информацион-
ностью и осознанностью объективных 
соци¬ально-экономических условий раз-
вития общества.

Адаптация может выступать не только 
как результат, но и как процесс.

Нельзя не согласиться с теми иссле-
дователями (Овдей СВ.; Ка¬значеев 
В.П.; Березин Ф.Б.), которые определя-
ют процесс адаптации как непрерыв-
ный, но активизирующийся в тех слу-
чаях, когда в сис¬теме "субъект труда 
- профессиональная среда" возникает 
рассогла¬сование.

Массовым явлением в настоящее вре-
мя, на наш взгляд, являет¬ся дезадап-
тация учителей как следствие рассогла-
сования между объ¬ективно новыми 
требованиями к субъектам профессио-
нальной дея¬тельности и их реальным 
состоянием.

А.Л. Мацкевич выделила две состав-
ляющие процесса профессиональной 
адаптации: конформную и творческую. 
Соотношение этих составляющих она 
определяла по оценке целей, средств и 
результатов своей деятельности, которую 
давали студенты разных курсов педин-
ститута. Конформная составляющая це-
лей, по мнению автора, нашла выражение 
в стремлении соответствовать нормам, 
правилам и требованиям конкретной 
профессиональной среды, выполнять 
определяемые этой средой обязанности, 
достигать согласия в межличностных 
отношениях с отдельными представите-
лями этой среды; творческая составля-
ющая целей проявляется в стремлении 
к самостоятельному определению сущ-
ности своей будущей профессиональной 
деятельности и необходимых для этой 
деятельности  качеств личности специ-
алиста, а также в поиске своего подхода 
к решению проблем подготовки к этой 
деятельности. Конформная составляю-
щая средств адаптационного процесса 
выражается в потребности тесного кон-
такта, хороших взаимоотношений с дру-
гими субъектами той же деятельности, в 
потребности получать советы, указания 
старших коллег. Творческая составляю-
щая средств проявляется в потребности 
самопознания и самовоспитания. Нако-
нец, по третьей характеристике - оценке 
результатов своей деятельности - автор 
ви¬дит проявление конформной состав-
ляющей в зависимости само¬оценки 
студента от оценок старших коллег, ру-
ководителей, автори¬тетов. Творческая 
составляющая результатов деятельности 
находит выражение в оценках, опира-
ющихся на самостоятельно найденные 
критерии хорошей и правильной работы, 
на выработанное самим субъектом пони-
мание нравственного смысла отдельных 
адаптационных ситуаций и деятельности 

в целом.
А.Л. Мацкевич выявила значимые раз-

личия в представленно¬сти обеих со-
ставляющих процесса адаптации на раз-
ных курсах. На¬чиная со второго курса и 
далее увеличивается преобладание твор-
ческой составляющей над конформной. 
Это преобладание становится особенно 
выраженным у студентов, имеющих вну-
треннюю опреде¬ленность по отноше-
нию к будущей профессии. На первой 
стадии профессиональной адаптации 
оптимальным можно считать некото¬рое 
преобладание конформной составляю-
щей. Степень удовлетво¬ренности субъ-
екта своей работой, полнота его вклю-
чения в новую среду и деятельность и 
необходимое для этого включения время 
оп¬ределяются мерой владения субъекта 
средствами этой конформной адаптации 
(социально-психологическими умения-
ми).

Значимость данного научного поло-
жения нам видится в том, что рыночная 
модель экономики наиболее сильно акту-
ализирует творческий уровень професси-
онально-экономической адаптации. Ры-
нок образовательных услуг дает простор 
инновационным процес¬сам, характери-
зуется динамичностью, поступательным 
развитием, постоянным обновлением.

Достаточно подробно разработаны 
критерии социально-психологической 
адаптации: в сфере общественной актив-
ности - участие в общественной работе 
и удовлетворенности этим участием; в 
сфере межличностного общения - со-
циометрический статус и удовлетворен-
ность отношениями с коллегами (Геор-
гиева И.А.) от-ношение к объединению 
(большая группа), отношение к коллек-
тиву (малая группа), удовлетворенность 
собой на работе, отношение к руково-
дителю (Исмагилов Р.У.), адекватность 
взаимодействия с другими участниками 
деятельности (Березин Ф.Б.).

А.В. Сиомичев основными психоло-
гическими факторами адап-тивности 
студентов в техническом вузе назвал 
интеллектуальность, тревожность, об-
щительность и социальную зрелость. 
Здесь мы видим сходство результатов, 
определяемое сходством объектов иссле-
дования.

Один из важнейших аспектов понима-
ния сути профессиональной адаптации 
- оценка соотношения активной (регули-
рование) пассивной (отражение) функ-
ций субъекта адаптации в адаптацион-
ной ситуации. В.Ф. Сержантов считает, 
что адаптация и активное суть противо-
положности, поскольку адаптация есть 
страдание, претерпевание некоторых 
внутренних изменений под влиянием 
внешних причин, а активность - нечто, 
исходящее из субъекта и направленное 
вовне. Однако будучи противоположно-
стью активности, адаптация неотрывна 
от активности, в том числе и социальной. 
Конкретные исследования показывают, 
что соотношение этих двух сторон взаи-
модействия человека со средой зависит 
от индивидуальных особен-ностей, от 
характера деятельности и от этапа адап-
тации.

Изучая процесс адаптации студентов 

в сфере познания и обще¬ния в вузе, 
А.В. Сиомичев отметил, что у студен-
тов, адаптированных в познании, пока-
затели вербального интеллекта корре-
лируют с показателями познавательной 
направленности, радикализма и до-
минантности личности, в то время как у 
адаптированных в общении показатели 
вербального интеллекта имеют связь как 
с познавательной, так и с коммуникатив-
ной направленностью и не коррелируют 
с радикализмом и доминантностью лич-
ности.

А.В. Сиомичев выделяет три спосо-
ба адаптации студентов в техническом 
вузе: 1) успех в одном из доминирующих 
направлений деятельности не зависит 
от уровня адаптированности в других 
на-правлениях, 2) успех или неудача в 
познании дополняются соответ-ствен-
но успехом или неудачей в общении, 3) 
успех в доминирующем направлении де-
ятельности сопровождается неуспехом в 
дополни¬тельном направлении. Иссле-
дователь пришел к выводу, что наибо-
лее характерной для студентов является 
адаптация преимущественно в одной 
сфере деятельности (либо в познании, 
либо в общении). 

Особенности соотношения факторов 
адаптации личности, как утверждает 
И.А.Георгиева, обусловлены характери-
стиками конкретного коллектива, в част-
ности содержанием основной деятель-
ности группы По данным, полученным 
И.А. Георгиевой на студенческой вы-
борке, были выявлены компенсаторные 
отношения между адаптированностью в 
учебной  деятельности и общественной 
активности и между адаптированностью 
в неофициальном межличностном обще-
нии и общественной активности /5/.

Таким образом, проведенный нами 
анализ научной литературы с целью из-
учения психолого-педагогических аспек-
тов профессиональной адаптации позво-
лил выделить основные блоки научных 
знаний: категории; критерии; виды; 
этапы; механизмы; факторы; способы 
адаптации. Была выработана исследова-
тельская логика, со¬гласно которой про-
фессионально-экономическая адаптация 
является результатом экономического 
воспитания личности. 
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LESSON: Our world Time for CLIL Daily routine School:
Date: Teacher name:
CLASS: 2 Number present:11 absent:0
Theme of the lesson: Our world Time for CLIL

Learning objectives(s) that this lesson 
is contributing to

2L3 recognize with support common names of subjects recognize the spoken form of a limited range 
of everyday and classroom words.
2S4 respond to basic supported questions about people objects and classroom routines.
2R3 recognize and identify some familiar sight words from local environment.

Assessment criteria - Recognize the meaning of a listened text and extended talk
- Talk about daily routine  using given vocabulary 

Lesson objectives
All learners will be able to:

·to listen and understand about daily routine  around the world

Most learners will be able to:
·to read the text and understand the main idea
.work in pairs, give some information  

Some learners will be able to:

·to express their own opinions ask questions, Make analysis of their work

Language objective Learners can:· pronounce new words and phrases
Key words and phrases:

My favourite,Subject,Monday,Friday,Saturday,Sunday Math,Science ,P.E ,Art,Everyday 

Useful classroom language for dialogue:
Discussion points:

What’s your favorite subject ? Do you know the name subjects?How do you get to  school? How 
many subjects in your day??

Can you say why…?
why we need lessons or different subjects?

Previous learning Learners knew about our world and the differences of their  traditional school, foods and etc.
Plan

Planned 
timings

Planned activities (replace the notes below with your planned 
activities)

Resources

Start
5mi
n

8mi
n

Organization moment 
Greetings
I . Task. Strategy is “ Listening with lyrics”[G]

Teacher request learners come to the blackboard and take the photos of 
flags of different countries. (3 countries) in order to divide into three 
group.
Teacher explains the objective of the lesson listen the text about Daily 
routine of different countries.
Task II. Reading task .Strategy is “ Read aloud ”[G]

Teacher gives the text to each group separately and they have to try to 
explain the meaning and tell their own viewpoint. 

Differentiation by task for the text:
All leaners: read the text and understand  underline new words and 
explain their meanings
Most leaners : underline new words and explain their meanings
Some leaners : ask 10 questions about the specific details of the text. 

Criteria: A learner
-read the text;

Smiles 2 
students book
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-works cooperatively in a group
Descriptor : 
Reading with intonation

Read the text without mistakes 
AFL: Teacher’s assessment in orally form (Well done! Excellent! Good 
job!)

     Middle
      5min

          

5 min

        7min

    7min

Task III. Strategy is “The memory game ” [I]
Vocabulary 
Teacher reads the new words from the text and learners repeat after her.
My favourite –
Subject –
Monday –
Friday –
Saturday  –
Sunday –
Math  -
Science  -
P.E –
Art –
Everyday –
AFL :“Teacher and Expert Envoy” – Differentiation by ability
Here let’s make warming up 
Game: “Stick and tails”
Four classes , favourite subject , go to school ,
everyday,Monday,Friday,Sunday,Sturday Kazakhstan , Japan,
England…
Task IV.  Images Strategy is  “  Picture Prompt  ”
Now, pupils look at the next page Ex.2 there we can see photos of 
countries and their daily routine.Your task is to find which  country.
Learners comes to the blackboard, match the correct photos, and put it.

Differentiation : More able learners: 
Most leaners : they can give some information  to each other ,remember 
what they learned 
Some leaners : Make analysis of their work and help weaker ones to 
arrange information.
All leaners:  read and understand
Criteria : 
- Tell about countries and daily routines 
- Make sentences 

Descriptor :  A learner
- Look at picture tell countries and daily routines correctly 
- Makes sentences using the different countries without mistakes 

AFL – «Laminated paper
Now, pupils in order to remember and repeat previous words let’s play the 
game
The  Method is  Tarsia
Now learners, I would like to give you task, here you can see a sample of 
project work, according to this, you have to make your own project and 
present it to the class. Also here I have a photos, match the words with 
photos. 
The  Method is  Tarsia

Smiles vocabulary book

Handout

Smiles pupils book

Internet

Smiles vocabulary book
differentiation work

End

3 min

Apple tree
Red apple - I totally understand 
Yellow - I understand the lesson but I need some helps
Green apple - I don't understand
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Меруерт Еркиналиевна Карибекова 

Алматы каласы Жетісу ауданына 
№ 67 бөбек-жай балабақшасының тəрбиешісі

ЕРТЕГІЛЕРДЕГІ АДАЛ КЕЙІПКЕРЛЕРІ – БІЗДІҢ ДОСЫМЫЗ

Жүргізуші: Құрметті ата-аналар, 
қонақтар мен ұстаздар. Қош келіпсіздер! 
Бəрімізде кішкентайдан əжелеріміздің 
ертеілерін тыңдап өстік. Міне, бүгін 
де Сіздердің алдыларыңыздар, 
«Ертегілердегі адал кейіпкерлері – біздің 
досымыз» атты ертеңгіліміз басталады.

 Мақсаты. Жас ұрпақтың азамат болып 
қалыптасуы ,оның шығармашылықпен 
дамуының түп тамыры тəрбиеден ба-
стау алып, ол Қазақстанның ертеңі 
мен еліміздің ұлттық қауіпсіздігі, 
қоғамның құндылық бағдарлары жай-
лы сөз қозғағанда тəрбие мəселелері 
назар аударуды қажет етеді. Елбасы 
Н.Ə.Назарбаевтың «Болашақта еңбек 
етіп, өмір сүретіндер бүгінгі мектеп 
оқушылары, мұғалім оларды қалай 
тəрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде 
болады, яғни тəрбиенің түпкі мақсаты- 
қоғамның нарықтық қарым- қатынасқа 
көшу кезінде саяси- экономикалық 
жəне рухани дағдарыстарында жеңіп 
шыға алатын, ізгілігімен  XXI ғасырды 
дамытушы, іскер, өмірге икемделген 
жан-жақты мəдениетті дара тұлғаны 

тəрбиелеп қалыптастыру» деп айтқан бо-
латын. Бүгінгі ұрпақтың жеке тұлғасын 
қалыптастыруда халқымыздың ғасырлар 
бойы қастер тұтып келген ар-намыс, ож-
дан, атамекен, ана тіліне сүйіспеншілік, 
əдеп-иба, қайырымдылық, 
жауапкершілік, үлкенді сыйлау мен 
құрметтеу қасиетін дарыту-олардың 
өз еліне өгей тартып кетпеуінің басты 
шарты. Рухани-адамгершілігі терең 
ұрпақ тəрбиелеу болса, оған апарар жол 
баланың өзін-өзі тануына, қабілетін ашу-
ына баулу. Өзін-өзі тану арқылы өзгені, 
тануға жол ашып, өмірдегі өз орнын 
табуға көмектеседі деп ойлаймын.Оқушы 
бойында өзіндік «менін» қалыптастыра 
отырып, даму қажеттілігінің тиімділігін 
арттыру-бүгінгі өмір сұранысы екені 
даусыз.  Бұл орайда жан-жақты 
дамыған, ақыл-ойы қалыптасқан шəкірт 
тəрбиелеуде атқарылатын жұмыстар 
əліде сынып жетекшінің жан-жақты 
шығармашылығын, талмай ізденісін та-
лап етеді. “Ойшылдық адамды адам етеді, 
ойсыздық адамды надан етеді”деген 
сөз тегін айтылмаған. Ойлауды өмірден 

үйреніп, өмірді тану арқылы елім, ұлтым 
десе жан аямайтын, тəрбиелі білімді, на-
мысты ұрпақ болар еді. 
Жүргізуші: Осы мақсатта, Алматы 

қаласы Жетісу ауданы № 67 бөбекжай 
балабақшасында «Ертегілердегі адал 
кейіпкерлері – біздің досымыз» атты 
ертеңгілігімізді бастаймыз. 

(Түрлі аңның киімін киген балалар 
ортаға шығады.)
Жүргізуші: Балалар, қараңдар 

бізге қонаққа түлкінің өзі келіпті ғой. 
Амандасайық.

Түлкі:- Сəлметсіздер ме, балалар. Мен 
сонау алыстағы орманнан келдім.Бос 
келген жоқпын, сендерге арналған тап-
сырмаларым мен  сыйлықтарым бар.

Жүргізуші: Тамаша, ендеше тапсыр-
ма салынған сандықшаны бізге беріп, 
ертеңгілігімізді тамашалаңыз. 

Түлкі: Бұл сандықша жай емес 
сандықша емес, бұл- сиқырлы сандықша. 
Оның ішіндегі  тапсырманы алу үшін, 
менің мына жұмбағымды шешіп 
беріңдер.
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Жүргізуші: Балалар, ендеше бірінші 
тапсырманы ашайық.

1-    Тапсырма: «Кім ойшыл?»
Шарты: Кез келген ертегіден үзінді 

оқылады. Сол ертегінің атын тауып жəне 
əрі қарай жалғастырып, айту керек. 

1. Жақсы хабарыңыз бар екен, 
рахмет,достым! Мына жақтан бір ит-
теркеле жатыр, оларға хабарыңызды 
айтыңыз, естісін...

Жауабы: «Түлкі мен  қырғауыл» 
ертегісі.

Ит дегенді сөзді естіген соң, түлкі ал-
ды-артына қарамастан қаша жөнелді.

Қырғауыл: Қайда барасың, түлкім, 
бұйрықты ұмытып кеттің бе? – деді.

Түлкі:Кім біледі, бұйрықты ол 

естімеген шығар, -дейді. 
2.  Мен мына жардан құлап кетермін,сен 

түлкі, менен төмен жат,- депті.
Жауабы: «Түлкі мен жолбарыс» 

ертегісі.
Жолбарыс ұйықтап қалғанда, түлкі 

жолбарыстың үстіңгі жағына шығып жа-
тып: - Əй,жолбарыс, мені басып кеттің, 
арырақ жат! – депті. Жолбарыс жылжи-
бере, жардан құлап кетіп, өліп қалыпты. 

3.    Аңдар бір- бірлеп арыстанның халін 
білуге келеді. Арыстан  аңдардың біреуін 
де қайтармайды. Бəрі де арыстанға жем 
болады.

Жауабы: «арыстан мен түлкі» ертеісі.
Жүргізуші: Балалар өте тамаша сіздер 

бүгінгі оқу іс-əрекеттемізге белсенді бо-

лып, барлығыңыз жақсы қатыстыңыздар.
Мен енді сіздерге сыйлықтарды та-
ратайын.Ой, қоян сіздерге өте жақсы 
жауап бергендеріңіз үшін мынадай 
жұлдызшаларды беріпті.

Дерек көзі: https://erketai.kz/ustazdar-
enbegi/ertegiler-eline-sayahat/

Жүргізуші: Біздің бүлдіршіндеріміздің 
орындауында «Ертегілер»əні. Аса 
қадірлі əжелер, аналар, мейрамдарыңыз 
тағы құтты болсын! Сау саламатта, 
болыңыздар! Балалар аналарға тағзым 
етіп бас иеді. Қонақтармен жəне аналар-
мен қоштасу. Сау, болыңыздар!
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