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АЛҒЫ СӨЗ 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаев "Қазақстандық  жол – 
2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ" Жолдауында "ХХІ ғасырдағы дамыған ел 
дегеніміз – белсенді, білімді, денсаулығы мықты азаматтар", – деп атап көрсетеді. Елбасының 
сарабдал саясатын жалғастырушы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы «Семей 
тезистерінде» қазақ топырағында Абай дананың ақыл, жүрек, қайрат қайнауынан шыққан 
«Толық адам» тұжырымын әлемге таныта отырып, елдік даму траекториямызды осыған сай 
құру керектігі туралы сөз қозғады. Сонымен қатар, туған тіліміз бен әдебиетіміздің қадірін 
балаларға мектеп жасынан сіңірту, Абай атындағы Республикалық мамандандырылған 
дарынды балаларға арналған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектепке 
айрықша көңіл бөліп, келешекте «Абай мектебі» желісін қалыптастыру туралы тапсырма 
берді.  Осы мақсатта Абай атындағы Республикалық мектеп-интернаттың мүмкіндігін толық 
пайдаланған жөн екенін атап айтты.  

Осы орайда, білім беру саласында үздік нәтижелер көрсетіп, елдің даму жолында қызмет 
етіп жүрген ұлт азаматтарын тәрбиелеуші, 60 жылдан аса тарихы бар оқу ордасы 
болғандықтан, жаңартылған оқу бағдарламасын жүзеге асыру аясында мұғалімдерге қолдау 
көрсету мақсатында ғылыми-тәжірибелік конференция ұйымдастырып, мектеп-интернат 
тәжірибесімен бөліскенді жөн көрдік.   

Белсенді әрі білімді ұрпақ тәрбиелеудің басты көзі – мектеп қабырғасы.  Білім жүйесінің 
сапасын арттыру үшін ұстаздардың өзін-өзі үнемі дамытып, жетілдіріп отыруы абзал. Білім 
сапасы тәжірибе тарату мен тәжірибе жинақтаудың әсерімен артып отыратындықтан, БАҚ 
беттеріне оқу үдерісі жайында мақала жариялау және оның педагог-ұстаздардың ортасында 
талқыланып отыруы шарт.   

Сондықтан да мектеп-интернат тығыз қарым-қатынаста, шығармашылық байланыста 
жұмыс атқарып келе жатқан ЖОО ғалымдарымен бірлесе «Білім берудегі 4К моделі: теория 
мен әдістеме» тақырыбында ғылыми-тәжірибелік конференция ұйымдастырып, ғалымдар мен 
мектеп-интернат ұстаздары оқу үдерісінде қалыптасқан тәжірибелері туралы ой-толғамдарын 
мақала етіп жазып, сіздерге ұсынды. Мақалаларда ғалым-ұстаздар жаңартылған білім беру 
мазмұнының артықшылықтары, оқыту мен оқуда кездесетін кедергілер және оны жеңу 
жолдарын көрсетіп, жаңартылған білім беру жағдайында оқушыларды психологиялық-
педагогикалық қолдау әдіс-тәсілдерін ұсынды.    

Жинақта теориялық жаңалықтарды қамтитын 1-2-секция жұмыстары «Ғалымның хаты 
өлмейді» бөлімінде берілсе, Абай шығармашылығын оқытудағы жаңа көзқарас туралы 3-
секция жұмысы «Абайды білмек парыз ойлы жасқа» бөлімінде, қазақ тілі мен әдебиетін 
оқытудың практикалық жұмыстарына арналған 4-секция жұмысы «Оқу ой қазығы» бөлімінде 
топтастырылды.  

Жаңа серпінмен тың бастау алған желілік «Абай мектептері» үшін құрастырылған бұл 
конференция жинағы өз тәжірибелеріңізде қажеттеріңізге жарайды деген ниетпен сіздерге жол 
тартты.  

Мектеп-интернат директоры 
Роза Ербозымқызы Сексенова 



 «ҒАЛЫМНЫҢ ХАТЫ ӨЛМЕЙДІ» 
1-СЕКЦИЯ 

Орта мектепте қазақ тілі мен әдебиетін 
тереңдете оқыту мәселелері 



Адамзат ақыл-ойы талай ғажайыптарды 
ойлап тауып жатыр ғой. 

Алда да небір ғаламат жаңалық ашылар. 
Бәрібір ең ұлы жаңалық – жазу. 

 Одан асқан жаңалық болған емес. 

Әбіш Кекілбаев 
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ҚҰНДЫЛЫҚ ҚАЙНАРЫ – МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ 
 

Ф.Ш. Оразбаева  
ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, педогогика 

ғылымдарының докторы, профессор 
 

Білім беру жүйесіндегі басты мақсат – Қазақстан Республикасының бүгінгі білім 
сапасының деңгейі мен болашақ бағытын анықтай отырып, әлемдік өркениетке жетудің 
жолын іске асыратын білімді де мәдениетті, білікті де саналы дара тұлға тәрбиелеу. Бұл – 
ұлттық мұраны жете меңгерген; ана тілінің сөздік қорын жетік игерген; адамзатқа ортақ 
рухани құндылықтарды білетін; өз ұлты мен тілін қастерлейтін, жері мен елін қадірлейтін; 
Отанын сүйетін, дүниетанымы кең, ізденгіш, іскер, еңбекқор, білімді де білікті зиялы ұрпақ 
қалыптастыру деген сөз. Мұндай тәрбиелі ұрпақтың негізі – бүгін, қазіргі білім беру мен оқу 
үрдісінде қаланады. 

Сапалы білім беру жүйесінің нәтижесінде қалыптасатын дара тұлға – қазіргі заман 
талабына жауап беретін, халықаралық стандартқа сай білімді меңгерген, өз ана тілі мен өзінің 
тарихын жетік білетін, коммуникациялық қарым-қатынасты емін-еркін жүзеге асыра алатын, 
Қазақстандық полиэтномәдениеттің ең асылын бойына сіңірген, әлеуметтік және кәсіби 
тұрғыдан жан-жақты қалыптасқан ұрпақ. Осындай тұлға қалыптастыру – мәдениетаралық 
қарым-қатынасты іс жүзіне асырудың, әлемдік өркениетті игерудің, өзің мен өзгені танудың 
да жолы.  

 Жалпы білімді де білікті дара тұлға қалыптастырудың көзі, арнасы адам мен адамды, ұлт 
пен ұлысты түсінісуге, пікірлесуге жетелейтін тіл болып табылады.  

Тіл – адамзат баласына жаратылыстан берілген ерекше сый, өзгеше қасиет, айрықша 
мүмкіндік. Сый болатын себебі: тілсіз адамзат өмірін көзге елестету қиын. Өйткені адам 
өмірінің мәні оның әлеуметтік, қоғамдық қызметімен тығыз байланысты. Адамның 
жаратылысына дара тіршілік ету жат. Олай болса, оны осы табиғи қажеттігіне сай қоғамдық 
ортаға енгізетін де, сол ортада өзінің орнын табуы мен әлеуметтік мәнге ие болуына бірден-
бір ықпал ететін де – тіл. 

 Бірақ адам үшін маңыздысы – жай ғана дайын қор түріндегі тіл емес, өзінің мүмкіндігіне 
сай сол қорды жұмсауға бейімділігі арқасында үнемі даму, жетілу үстінде болатын тілдік 
қатынас жасау қабілеті, сөз жұмсау қасиеті. Осы айрықша қабілеті мен қасиетінің көмегімен 
адамға тіл арқылы өзінің өмірдегі арман мақсатына қол жеткізуге, тіл арқылы өзгені түсінуге, 
өзі түсінікті болуға, сөйтіп, өзара түсіністік арқылы бірлесіп өмір сүруге мүмкіндік беріледі. 
Сондықтан адам баласы үшін барлық мәдени құндылықтардың бастауында тіл тұрады.  

Кез келген тіл қатынас құралы ретінде қызмет етіп, қоғамдағы адамдардың бірлесуінің 
факторына, ұлттың өмір сүруінің негізгі шартына айналғанда оның өмір сүру мүмкіндігі мен 
қуаттылығы арта түседі. Тіл заман талабына жауап беріп, жаңарып, жаңғырып, дамып 
отырады. Ол мемлекет қауіпсіздігінің, ұлттың сақталуының, ұлттық ділдің қалыптасуының 
тетігіне айналады. Кез келген тілдің әлеуметтік мәнге ие болуы мен қатынас құралы ретіндегі 
әлеуетінің кеңеюіне мемлекет азаматтарының патриоттық сана-сезімдері, мемлекетшілдік 
рухы, отбасынан және өз ортасынан алған тәлім-тәрбиесі маңызды рөл атқарады.  

Тілдің сақталуы әр адамның, әсіресе, жас ұрпақтың тілді рухани құндылықтардың (тарих, 
салт-дәстүр және т.б.) ұйытқысы, ел тәуелсіздігінің кепілі екенін шынайы ұғынуына, оның 
мәні мен маңызын терең түйсінуіне байланысты. Себебі тіл – адамдардың өзара пікір 
алмасуының, ой бөлісуінің ғана құралы емес, тіл – адамдардың бірлесіп өмір сүруінің өзегі 
болып саналатын, қоғамдық мәні зор, әлеуметтік коммуникативтік құбылыс. 

Бұл мәселе, әсіресе, ХХІ ғасырда әлемдік руханият таразыға түсіп, ерекшеленіп, екшеліп 
жатқан тұста айрықша маңызды екені ақиқат. Олай болса, Ту, Елтаңба, Әнұран секілді нышан 
болып табылатын Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілін біліп қана қоймай, оны 



 
7 

 

ұлттың, елдің, этностың болмысын, бай рухани құндылықтарын танудың тамыры деп 
қабылдау – бүгінгі ұрпақ парызы.  

 Сондықтан жиырма бірінші ғасыр төріндегі Ұлы Дала Елін сақтау мен қорғау, тіл арқылы 
жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарды меңгеру, жас ұрпақты өркениетке жеткізу 
жолдарын зерделеу Елбасы Н. Ә. Назарбаев атап өткен «Білім беру ісіндегі 4К моделімен» 
тығыз бірлікте жүзеге асады. 

 Білім беру жүйесіне байланысты дара тұлға қалыптастырудың 4К моделі мынадай басты 
мәселелерді қамтиды: сыни ойтаным, креативтілік, коммуникативтік, бірлестік пен 
үйлесім. 

 Сыни ойтаным – дара тұлғаның кез келген мәселеге байланысты өз пікір-көзқарасының 
болуы, өмірде ұшырасатын түрлі жағдайларды бағалай біліп, өзінің дара жолын дұрыс тауып, 
жетістікке жетуі. 

 Креативтілік – дара тұлғаның өз бетімен ойлау дағдысын қалыптастыра отырып, өмірде 
өз шешімін білімімен, білігімен дәлелдей алуы. Креативтілік әр түрлі жағдаятқа байланысты 
адамның шығармашылық қабілетін дамытуды көздейді. 

 Коммуникативтік – қоғамдық-әлеуметтік ортада белгілі бір өмірлік жағдаяттарға сай 
адамдардың немесе дара тұлғаның бір-бірімен тез тіл табысуы, пікірлесуі, олардың тілдесім 
мәдениеті, әсерлі сөйлеу дағдылары. 

 Үйлесімді бірлестік – ортақ мақсат барысында дара тұлға мен адамдардың табысқа 
жетудің жолын дұрыс таңдап, бір-бірімен түсіністік, сыйластық арқылы түпкі нәтижеге, 
жетістікке жетуі.  

 Білім беру ісіндегі 4К моделінің қай талабы болсын мемлекеттік тілдің қоғамдық-
әлеуметтік қызметімен, тілдің коммуникативтік негізімен байланысты екенін аңғаруға 
болады. 

 Тілдің коммуникативтік негізі тіл мен сөйлеудің ерекшеліктерін, сөйлесім үдерісінің 
сипатын, тіл мен ойлаудың байланысын, лингвистикалық бірліктердің сөйлеу процесіндегі 
орнын, сараптап – талдау арқылы ашылады. 

 Қазақ лингвистикасында тіл мен сөйлеуге қатысты мәселелерді ғылыми тұрғыдан 
анықтап, олардың айырмашылықтарын көрсетуге тырысқан тілші-ғалымдар шоғырын ұлт 
ұстазы Ахмет Байтұрсынов бастайды. Ғалымдардың пікірі мен ойын тоғыстыратын мәселе: 
тіл – қор болса, қарым-қатынас (коммуникация) – сол қорды пайдалану үдерісі, ал, сөйлеу 
мәдениеті – осы үдерісті жүзеге асырудың қағидалары болып шығады.  

Атақты ойшыл-ғалым, ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының адамзат жаратылысындағы 
ерекше сыры мен жұмбағы мол құбылыс – тіл табиғатын, оның адам мен адамның, ұлт пен 
ұлттың түсінісуіндегі әлеуметтік сипаты мен қоғамдық қызметін жоғары қоюы тілдік қарым-
қатынас үдерісінің маңыздылығын дәйектей түседі. 

Білім беру ісіндегі 4К моделінің басты көрсеткіштері ретінде біліктілік пен құзыреттілік 
талаптары мен оқыту әдістері белгіленген. 

 Осы тұрғыдан келгенде, мемлекеттік тілді оқытудың түпкі нәтижесі ‒ білімалушылардың 
сөйлеу тілін дамыту, яғни олардың коммуникативтік құзіреттілігін қалыптастыру және 
өрістету болып табылады. Коммуникативтік құзіреттілік тілдік, танымдық, проблемалық, 
ақпараттық, лингвомәдени және т.б. біліктіліктерден тұрады. Ғалым-әдіскерлер коммуни-
кативтік құзіреттілікті дамытуда басымдықты мәтінмен орындалатын жұмыстарға береді. 
Өйткені мәтін ең басты қатысымдық бірлік болып табылады. Сондықтан білім берудің 4К 
жүйесінде көрсетілген оқыту әдістерінің мәтінмен жұмыс арқылы тиімді жүзеге асатыны 
даусыз. 

Мәтіндік жұмыстардың оқушының сөйлеу тілін дамытуға ықпалын зерттеген орыс әдіскері 
Р.А.Дощинский: “Коммуникативность ‒ это и цель текста, и способы ее эффективной 
реализации для получения конечного результата. Коммуникативность ‒ это диалоговый обмен 
текстами, которые лишь в процессе коммуникации приобретают свою подлинную жизнь, что 
и требует необходимости рассматривать текст исключительно с позиций коммуникативной 
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пригодности. Таким образом, коммуникативно ориентированная работа над текстом – 
многоплановое понятие. Это такой текст, который, во-первых, содержит образцовые факты 
коммуникации вообще или указания на процессы коммуникации относительно самого себя, 
во-вторых, вокруг которого может строиться процесс общения, в-третьих, который сам 
становится основой, средством общения (текст выступает посредником в процессе 
полилогических высказываний, на него ссылаются, им оперируют»[1.207.] деп, 
коммуникациядағы мәтіннің рөлін айырықша бағалайды.  

 Мәтінмен жұмыстың креативтік ойлауға жетелейтін ерекшелігін филология ғылымда-
рының докторы Эльмира Оразалиева төмендегідей оймен түйіндейді: “Белгілі бір лингвис-
тикалық тұжырымды түсіну, ішкі идеялық мазмұнды ұғыну, ең алдымен, мәтінмен жұмыстың 
дұрыс жолға қойылуынан басталады. Оның ерекшелігі – автордың пікірлеріне саналы 
түрде баға беру, айтылар ойға тереңірек үңілу, сол арқылы ғылыми-практикалық 
тұжырымға жол ашу”. [2.34.] 

 Мәтін арқылы орындалатын жұмыстар сөйлесім әрекетінің барлық түрін қолдануға 
мүмкіндік берді. Қазақша сөйлеу тілін жан-жақты дамыту үшін жүргізілетін коммуникативтік 
тапсырмалар мәтіналды жұмыс, мәтінмен жұмыс, мәтінсоңы жұмыс деп берілгені тиімді. 
Осы жұмыстардың аясында барлық әдістер: қатысымдық, интерактивті, креативті, танымдық, 
сұрақ-жауап, т.б. толық іске асады.  

Мәтіналды жұмыс аясында ұйымдастыру кезеңнің міндетіне сай, білімалушының моти-
вациясын туғызуға бағытталған, ұсынылып отырған лексикалық тақырыпты коммуникативтік 
тұрғыдан меңгертуге тиімді, тілүйренушінің деңгейіне қарай сөйлеуге жетелейтін тапсыр-
малар (мәтін мазмұны бойынша иллюстрациялаған фондық суреттер немесе фотосуреттермен 
жұмыс, тірек сөздерді пайдаланып, сөйлем құрау, сызба толтыру, диалогті толықтыру, мәтін-
нің тақырыбын талқылау және т.б. тапсырмалар мен грамматикалық материалдар) беріледі. 

Мәтінмен жұмыс аясында лексика – грамматикалық минимумды меңгеруге бағытталған 
мәтіндік тапсырмалар жүйесі ұсынылады. Мұнда мәтін мазмұны бойынша сұрақ-жауап 
тапсырмалары (бірнеше жауаптың ішінен дұрысын таңдау, «иә»/«жоқ», «дұрыс»/«дұрыс 
емес», еркін жауапты қажет ететін сұрақтар); мазмұнды түсінген-түсінбегенін тексеретін 
тапсырмалар (кім, не, қайда, қашан, не үшін және т.б. сұрақтар арқылы мәтінді түсін-
ген/түсінбегенін тексеру, кілт сөздерді анықтау/таңдау, мәтін типін анықтау); сәйкестікті 
анықтауға арналған тапсырмалар (суреттер мен сөйлемдерді, ауызша және жазбаша 
мәтіндерді, қысқа мәтін мен диалогті, сөз тіркестері мен сөйлем сыңарларын сәйкестендіру, 
суреттерді мәтін мазмұнымен үйлестіріп, орналастыру); нұсқауларды орындау (сурет салу, 
сызу, сызбадан бағытты анықтау, сызбаны не суретті толықтыру, суреттің не сызбаның бөлігін 
қосу, суреттегі (сызбадағы) бөлектерді белгілеу, естіген/оқыған ақпаратты сызбаға жазу, бланк 
толтыру, тірек сөздердің көмегімен жазбаны толықтыру) жұмыстары; мәтінді оқу 
сауаттылығын қалыптастыру (мәнерлеп оқу, кідіріс жасау, тыныс белгілерін, екпін мен 
дауыс ырғағын сақтау); тыңдаған материалды қабылдап, түсінуге (негізгі ойды анықтау, 
кейіпкерлердің әрекетін бағалау; идеяны, көзқарасты анықтау; сипаттау, баяндау, суреттеу 
және т.б.) бағытталған жұмыстар; айтылған пікірлерді, сөздерді толықтыру (айтылған не 
жазылған сөйлесім түрлерін аяқтау, толықтыру, қайта қалпына келтіру, диалогтегі репликаны 
толықтыру, кеңейту, оқиғаны не әңгімені аяқтау) т. б. осы сияқты шығармашылық жұмыс-
тардың ұсынылғаны жақсы нәтиже береді. Мұндай тәсілдер мен тапсырмалар оқушылардың 
пәнге қызығушылығын арттырумен қатар қазақ тілінде тыңдап, оқығанын дұрыс түсінуге, 
ойын сауатты жеткізуге үйретеді.  

Мәтінсоңы жұмыстар өтілген лексикалық және грамматикалық материалдар бойынша 
тілүйренушінің алған білімін ұқсас немесе бейтаныс жағдайларда қолдану дағдыларын 
шыңдауға арналады: тақырып бойынша сұрақтар ойластыру, мәтінді жалғастыру, мәтіндегі 
ойға өз көзқарасын білдіру, жаңа мәтін дайындау, талдау, алған білімін өмірлік жағдаяттарда 
қолдана білу. Мәтінсоңы жұмыстар оқушынының алған білімін оқу жағдаятынан шынайы 
өмір жағдаятына аударып, әлеуметтенуіне жол ашатын тілдесімдік тапсырма түрлерінің 
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(жағдаяттық тапсырма, рөлдік ойын тапсырмалары, ойын тапсырмалары, ойталқы, пікірталас 
ұйымдастыру) ұтымдылығымен ерекшеленеді. 

 Тілдесімдік тапсырмаларды орындау арқылы білімалушы тілдік қатынас барысында әр 
түрлі ситуациялардан шығудың жолын іздестіріп, өз пікірін айтуға, көзқарасын дәйектеуге – 
креативтік ойтанымға үйренеді. Аталған жұмыс түрлері мәселені бірлесіп талқылау, шешім 
ұсыну, проблемалар мен міндеттерді айқындау, өзара және өзін-өзі бағалау, мәтін мазмұ-
нының аясынан шығып, өз білімін өмірлік дағдыларға ұластыру сияқты коммуникативтік 
мақсаттардың жүзеге асуына жол ашады. Мәтінсоңы тапсырмаларынан кейін тілүйренуші 
білімді бекітуге арналған жарнама, хабарландыру, танымдық, ізденімдік сипаттағы 
жұмыстарға негізделген жаңа жазбаша мәтін түрлерін дайындайды. Жазбаша сөйлеуге үйрету 
мен жазба жұмыстарын орындату «мәтін – үлгі – жаттығу – шығармашылық жұмыс – кері 
байланыс (бағалау) – қатемен жұмыс» тізбегімен жұмыс істеу арқылы іске асады.  

 Мұғалім бір сабақтың бойында оқулықта берілген бірнеше әдістерді ұтымды пайдалану 
арқылы тақырыпты терең меңгертеді. Мәтіналды жұмыс, мәтінмен жұмыс, мәтінсоңы 
жұмыстар аясында ұсынылған тапсырмалар қазақ тілін коммуникативтік тұрғыдан жан-жақты 
игертіп, оқушыны ойын дұрыс, түсінікті, сауатты сөйлеуге үйретеді. 

 Қазақ тілін оқыту барысында орталық нысана етіп алынатын тілдік коммуникация 
процесі ойлау мен сөйлеудің бірлігі нәтижесінде қатысымдық бірліктердің байланысу 
заңдылықтары арқылы беріліп, адамдардың өзара түсінісуін қамтамасыз ететін, адамзатқа тән 
күрделі қоғамдық-әлеуметтік үдеріске айналады.  
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207 c.  

2. Оразалиева. Э. Танымдық казак тілі. -Алматы, “Мұрагер”, 2005, -176,  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10 

 

ОРТА МЕКТЕПТЕГІ ҚАЗАҚ ГРАММАТИКАСЫН  
ОҚЫТУДЫҢ НЕГІЗДЕРІ 

 
Б.С. Қапалбек 

Мемлекеттік тілді дамыту институтының атқарушы директоры, 
филология ғылымдарының кандидаты 

 
Тілдік құзірет пен коммуникативтік құзіретті қатар алып жүру – қазірде дамыған Батыс 

елдерінің білім жүйесіндегі басты мақсаттардың бірі. Бұл жазбаша және ауызша 
сөйленімдердің мәнін түсінуді, коммуникативті сәтсіздіктердің негізгі себептерін анықтап, 
түсіндіре білуді, өзінің және басқалардың сөйлеуін дәл, орынды бағалауды, болашақта өз ойын 
айқын да анық жеткізе білетін ауызша да, жазбаша да сауатты ұрпақ қалыптастыру 
мүмкіндігін береді. Бұл мақсатқа жету үшін,ең алдымен, тілдің бірліктері мен категориялары 
туралы ғылыми білімді қалыптастырып, кеңейтіп, қатаң орнықтырып алу қажет. Тіл 
деңгейлері мен бірліктерінің өзара байланысын, тіл білімінің негізгі ұғымдарын игеру арқылы 
тілдің грамматикалық негізі мен коммуникативтік мақсатын ұштастыру мүмкіндігі туады. 
Сөздердің лексикалық мағынасымен қоса, грамматикалық мағынасымен танысып, оларды 
ажырата білу, олардың грамматикалық (морфологиялық, синтаксистік) сипаттамаларын тану 
сөзді, тілді барлық қырынан тануға мүмкіндік береді. Қазіргі типтік бағдарламаларда 
талдауларға (лексикалық, фонетикалық, морфологиялық, синтаксистік), сөздердің қызметін, 
пайда болу көздерін, дұрыс орналасу тәртібін, орналасу себебі мен мақсатын түсіну жағына 
мән берілмей жүр. Қазіргі типтік бағдарлама бойынша бала мәтін талдайды, яғни мәтіннің 
негізгі белгілерін таниды, тақырыпты, негізгі идеяны, кілт сөздерді, микротақырыптарды 
бөліп көрсетеді, мәтінді абзацтарға бөліп, мәтіннің композициялық элементтерін біледі. 
Себебі, бағдарламада мәтінді логикалық жағынан тану жан-жақты қарастырылған. Алайда, 
осы логикалық талдауды жасаған бала берілген мәтіннің үлгісі бойынша өзі мәтін тудыра алуы 
керек, мәтінге лингвистикалық талдау жасай алуы керек. Бүгінде «мұндай талдаулар мен 
анықтамаларды берудің қажеті жоқ» деген ұғым қалыптасып кеткен. Дублет, синоним сөздер 
мен көпмағыналы, омоним сөздердің қолдану реті мен жүйесін үйрету, белсенді және 
потенциалды лексиканы байыту, сөйлеу не жазу кезінде стильдік нормаларды дұрыс қолдану 
бағдарламаның негізгі мақсаты болуы керек. Сонымен қатар, жаңа бағдарлама жасау кезінде 
ұлттық этикет, ұлттық код, ұлттық сана, ұлттық мәдениет дегенді ұмытпай, қатар алып жүру 
керек. Ол үшін мәтіндердің мазмұны мен тәрбиелік мәні ұлттық ерекшелігімізді даралауға 
қызмет ету керек.  

“Баланың ойы сөйлеу процесі негізінде жарыққа шығады. Ол ауызша сөйлеу не жазбаша 
сөйлеу арқылы іске асады” [1, 97]. Осы жолда 3 мақсат негізге алынады: мәтінтану, мәтін 
тудыру және әдеби тіл нормалары. Мәтінтану мақсаты оқылған не тыңдалған мәтінмен жұмыс 
кезінде жүзеге асады. Сәйкесінше, мәтінтану мәтін мазмұнын түсіну, ондағы негізгі және 
қосымша ойды таба білу, мәтін бойынша сұрақтар құрастыра білумен қоса оның стилі мен 
жанрын, мәтіннің типтерін және әр типке тиісті қолданылатын тілдік құралдарын ажырата 
білуден тұрады. 

Мәтінтану мен мәтінтудыру лексика-грамматикалық, орфография-орфоэпиялық, 
пунктуациялық нормалаға, ал, дыбыстарды, сөздер мен сөз тіркестерін дұрыс айту үндестік 
заңына бағынады. Осы нормалар мен принциптерді жақсы меңгерген бала қай жағынан болса 
да сауатты болары анық. Сондықтан бағдарламада міндетті түрде әдеби тіл нормалары 
барынша толық берілуі тиіс. Әдеби тіл нормалары лексика-грамматикалық, орфографиялық, 
пунктуациялық, орфоэпиялық деп жіктеліп беріледі. Бұл нормалардың әрқайсысы мәтінтану 
мен мәтін тудырумен тығыз байланысты. Яғни, бағдарламада функционалдық білім негізге 
алынады. Себебі, норманы меңгерген бала ғана барлық жағынан сауатты (орфографиялық, 
пунктуациялық, стильдік, т.б. қателері жоқ) мәтін тудыра алады және кез келген мәтінді 
логикалық жағынан да, стильдік, жанрлық тұрғыдан да талдай алады. Қазіргі жаңартылған 
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бағдарламада берілген грамматиканы жүйелеп, бірізге салу және мәтінтудыру мен 
мәтінтанумен байланыстыра сабақтастыру керек. 

Бағдарламада ауызша мәтін тудыруға ерекше мән берілу керек. Төменгі сыныптарда 
қарапайым орфоэпиялық нормалар үйретілсе, әрі қарай баланың деңгейіне байланысты тіл 
мәдениеті, сөйлеу мәдениеті меңгеріле келе, балаға сауатты, таза, шешен сөйлеуді үйрету 
негізге алынады. Сөйлеу мәдениетінің жоғарғы формасы шешендік болса, баланы осы 
дәрежеге жеткізе білу – бағдарлама мен оқулықтарды, ұстаз бен мектептің алдында тұрған 
міндет. Яғни, тіл дамыту әрекетінің нәтижесінде оқушыны ана тілінің сөз байлығын толық 
игеруге, тілдің фонетикалық және сөзжасам жүйесін жақсы меңгеруге, морфологиялық, 
синтаксистік тәсілдерді жақсы біліп, оларды практикада ұтымды, дұрыс пайдалануға үйрете 
білу керек. Жаңа бағдарламаның міндеті – балаға лексика-грамматикалық білім берумен қатар, 
мектепте алған білімін өмірде пайдалана білуге дағдыландыру. Оқушы лексика-
грамматикалық тұлғаларды тек жаттап қоймай, олардың мағынасы мен жұмсалымына қанық 
болуы тиіс, сонда ғана олар тілдегі заңдылықтар мен ережелерді біліп, оларды күнделікті 
өмірде дұрыс пайдаланумен қатар, олардың стильдік, экспрессивтік, эмоциялық, көріктеу, 
көркемдеу қызметтерін де түсініп пайдалана алады. Бұл қазір функционалды білім зерттеу 
нәтижесінде әзірленетін жаңа бағдарлама сол коммуникативтік дағдыларды жетілдіруге 
көмектеседі. Мектеп бітіргеннің бәрі филолог болмасы анық. Дегенмен, мәтін тудыру – 
өмірдің салты. Одан ешкім құтыла алмайды. 

Көптеген жылдар бойы мектептерде үйретіліп келген дәстүрлі грамматикада тілді зерттеу 
оны сипаттап және жүйелеумен ғана шектелген болатын. Ал тіл білімі үшін бұл жеткіліксіз. 
Тілдің табиғатын толық ашу үшін оны сипаттап, жүйелеумен қоса, оның әрекет ету, жұмсалу 
құрылымын да қарастыру қажет. Жаттанды ережелер мен жаттанды мысалдар балаға ана 
тілінің жүйесін, нормаларын толық тануға мүмкіндік бере алмайды. Ал, бұрынғы дәстүрлі 
грамматиканы да, сонымен қатар, тілдің қарым-қатынастағы әрекетін, күшін, формасы мен 
нормасын жұмсалымды грамматика үйретеді. Себебі, жұмсалымды грамматика сөйлеуді 
зерттеу нысаны етіп алады да, оны адамның ойлау әрекетімен бір ғылыми кең астастықта 
қарастырады. Балаға мектепте алған білімін басқа кез келген ортада қолдануға жетелейді. 
Мектепте коммуникативтік дағды қалыптастыру дегеніміз осы. Бұл мақсатты жүзеге асыру 
үшін коммуникативтік синтаксистің бүгінгі жетістіктеріне сүйенбеске болмайды. Мәселен, 
адамдар сөйлеу кезінде тілдегі, жүйедегі бар сөздермен, морфемалармен, фонемалармен ғана 
шектеліп, осы деңгейдегі тіл бірліктерін жаңадан ойлап, тауып қолданбайды. Керісінше, олар 
сөйлеу әрекетінде бұрын айтылмаған, жазылмаған мыңдаған жаңа сөйлемдерді қолдануы 
мүмкін. Бұдан тілдің шығармашылығы осы синтаксистегі сөйлемдерден көрінетіндігі 
байқалады [2, 20]. 

Енді оқулық жазу барасында лексикалық тақырыптарға негіз болатын семантикалық 
категорияларға тоқталып өтсек. Категория тіл білімінде грамматикалық және семантикалық 
(ұғымдық) болып екіге бөлініп қарастырылады. Грамматикалық категорияның құрамына 
морфологиялық және синтаксистік категориялар енеді. Ал семантикалық категориялар 
логикамен, ұғыммен байланысты. Н.А.Кобринаның айтуынша, жалпы алғанда, ұғымдық 
категориялар тіл жүйесінің өмір сүруінің, оны үйреніп, білудің кілті болып табылады [3, 46]. 
Сондықтан болар семантикаға табан тірейтін концепциялар көп жағдайда оқулық жазуға негіз 
болып келеді.  

Жаңартылған бағдарламада оқулыққа енгізу үшін қоршаған орта, әлеуметтік теңсіздік, 
ғылым, жастар, экология, ғарыш, биоалуантүрлілік, мамандық түрлері т.б. тақырыптар 
берілген. Бұл қате. Бұндай тақырыптардың шегі жоқ. Ал егер мәтін талдауға семантикалық 
категорияларды, ұғымдарды басты тақырып етіп алатын болсақ, мәселен, заттар: адамзат және 
ғаламзат; бар және жоқ; себеп пен салдар, оқиғаның мезгілдестігі, сын мен сан, субьект пен 
нысан және т.б. Онда мұндай тақырыптар мен мәтіндердің мазмұны да, құрылымы да, ондағы 
тілдік бірліктер де бір-бірімен және грамматикалық тақырыппен тығыз байланысты болар еді. 
Лексика мен грамматика бір толқында, қатар жүру керек. Себебі, олар бірін-бірі толықтырады, 
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бір-бірінің меңгерілуіне тірек болады. Логикалық категориялар жалпы адамзат баласына тән 
болғандықтан бір тәртіппен түзіледі. Олар типологиялық ерекшеліктеріне қарай әр деңгейде 
көрінетін, яғни түрлі тәртіппен түзілген тіл категорияларына сәйкес келеді. Мәселен, көптік 
және жекелік ұғымын алайық. Ол көптік жалғауы арқылы зат есімнің көпше және жекеше 
түрімен морфология деңгейінде ғана көрінбейді. Көптік мағынаны лексика деңгейінен де (көп 
– аз, бәрі – біреуі), синтаксис деңгейінен де (кеше келдім – кеше келдік, ол барсын – олар 
барсын және т.б.) көруге болады.  

У.О.Есперсен еңбектерінен мағынадан формаға қарай бағытталған зерттеулердің алғашқы 
нышандарын кездестіреміз. Оның ұғымдық категориялар – әмбебеп мағыналар (универсаль-
ные значения) туралы айтқан идеясы кейінірек И.И.Мещаниновтың еңбектерінде жалғасын 
тапты. Бірақ И.И.Мещанинов (логикадағы және философиядағы) ұғымдық категориялардың 
бәрі бірдей ұғымдық категорияға жата бермейді, тек тіл құрылымында өзінің тілдік көрініс 
тапқандары ғана, яғни лексикалық, морфологиялық немесе синтаксистік жүйеде көрінгендерін 
ғана ұғымдық категорияға жатқызуға болады. Ұғымдық категориялар санадағы нормалардың 
тілде тілдік құралдармен берілуімен анықталатынын айтқан болатын [4, 7]. Философия мен 
логикада семантикаға тіл білімінен әлдеқайда бұрын көңіл аудара бастаса да, логикалық 
категориялардың өзі о баста тілдік категориялардың негізінде танылғандығы белгілі. Алайда 
логикалық категориялар мен логикалық ұғымдар лингвистикалық семантиканың, референция, 
прагматика теорияларының, сондай-ақ тіл біліміндегі зерттеулердің формальді аппаратын 
жасауға негіз болғандығы белгілі.  

Грамматикалық категориялар өз бастауын логикадан алады. Логикалық пайымдаулар 
адамзат баласына ортақ деп қарайтын болсақ, онда бір тілде бар категориялар екінші бір тілде 
жоқ болуы мүмкін емес. Тек бір тілде бар категориялар екінші бір тілде толық 
грамматикаланбаған (мәселен, орыс тілінде вид категориясы бар, қазақ және неміс т.б. 
тілдерде вид категориясы жоқ) болуы мүмкін. Яғни тілдерді салыстыра-салғастыра 
зерттегенде, бір тілдерде грамматикаланбаған категорияларды жоғарылау тұрған деңгейден 
іздеу керек. Анықталған тұжырым бойынша, тілдердің арасында төмендегі деңгейлерден гөрі 
(фонетика, морфология) жоғарғы деңгейде (синтаксис) ерекшелік аздау болып келеді. Тіл 
білімінде көбіне морфология таза тілдің жүйесі, ал синтаксис сөйлеудің (речь) жүйесі деп 
қаралады. Тілдің жүйесі (морфология) неғұрлым бай болған сайын мағынаның түрлі реңктері 
соғұрлым көп болады. Соған байланысты сөйлеу жүйесі (синтаксис) қарапайым, оңай 
құрылады. Керісінше, тіл жүйесінің мүмкіндігі шектеулі болса, барлық мағыналық реңктерді 
беру жүгі сөйлеу жүйесіне түседі де, оның құрылымы күрделенеді [5]. Яғни морфология 
деңгейінде толық көрінбеген, жүйеге түспеген мағыналық категориялар синтаксис деңгейінде 
сөздердің тіркесуі арқылы беріледі. Өйткені жалпы адамзат баласына тән әмбебап қырыққа 
жуық ұғымдық категорияның ұлт тілдеріндегі көрінісі біркелкі емес. Мәселен, грамматикалық 
категориялардың берілуі барлық тілде бірдей болмайды. Оның үстіне жалпы адамзат баласына 
тән ұғымдық категориялардың бір тілдерде нақты, бір тілдерде көп, бір тілдерде аз болып 
көрінуі де жеке ұлт тілдерінің әлемді өзінше танитындығына дәлел бола алады.  
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«ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ» ОҚУЛЫҚТАРЫНЫҢ ЖАЗЫЛУ ТАРИХЫНАН 
 

Г.Ж. Орда 
М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының  

бас ғылыми қызметкері, ф.ғ.д., проф. 
 

Қазіргі таңда мектеп оқушыларына арналған «Қазақ тілі» мен «Қазақ әдебиеті» оқулығы – 
білім саласындағы өзекті мәселелердің біріне айналып отыр. Бұл – заңды құбылыс. Басқа 
пәндерге қарағанда тіл мен әдебиеттің ұлт болашағын қалыптастыруға қосар үлесі шексіз. 
Сондықтан қай дәуірде де әдебиет төңірегінде қызу айтыс-тартыстардың жүріп жатуы 
құптарлық.  

ХХ ғасыр басында қызу айтыс-тартыс қоғамның әр саласында кең етек жайған десек, 
идеология майданында да осы көрініске кезігеміз. Қазақстан топырағында 1922-1923 
жылдардан бастап «Еңбекші қазақ», «Қызыл Қазақстан», «Жаңа әдебиет», «Ақ жол», 
«Шолпан», «Темір қазық», «Сана», «Лениншіл жас» секілді баспасөздерде әдебиет мәселесі 
кең талқылауға түсті. Осы талқылау кезінде көркем әдебиет төңірегіндегі шиеленіскен 
айтыстарға қазақ әдебиетінің белгілі өкілдері белсене араласты. Әдеби айтыстар әдеби мұраға 
деген көзқарастан өрбіді. Сондай-ақ, әдеби мұраға қалай қару керек, қазақ әдебиеті қай 
бағытта даму керек, ақын кім, ол кімнен үлгі алу керек, қазақ әдебиетінде қанша бағыт бар? 
т.б. өзекті мәселелер қарастырылды. Бұл айтысқа әдебиеттің майталмандары ғана емес, ұлт 
болашағын ойлайтын, көзі қарақты жандардардың барлығы дерлік түгел араласты.  

Сол тұста А.Құнанбаев, Ә.Байтұрсынов, М.Дулатов, М.Жұмабаев, М.Әуезов, 
Қ.Кемеңгерұлы сынды ақын-жазушылар «байшыл», «ұлтшыл» атанып, оларға қазақ халқының 
тұрмыс-тіршілігін шынайы суреттегені үшін кеңес өкіметіне қарсы деген солақай сындар 
тағылды. Баспасөзде жарияланған пікірлерге қарағанда Абайдың өзіне кеңес өкіметіне қарсы 
деген сын айтылған. Таптық көзқараспен ұлы ақын Абай шығармалары өткір сынға түсіп 
жатқанда басқа ұлтшылдарға деген көзқарас тіптен нашар еді.  

Білім саласы үшін өткен ғасырдың қырқыншы жылдары тарихта «сойқанды жылдар» деп 
атанды. Оны партизан жазушы Ә.Шәріповтің «Сойқанды жылдар» атты деректі хикаясынан 
оқуға болады. Бұл шығармаға майдангердің майдан даласындағы емес, Оқу министрлігінде 
(халық комиссариатында) қызмет еткен жылдарындағы аты шулы айтыс-тартыстар  негіз 
болған. Ол өзі куә болған оқиғаларды өзгеріссіз, шынайы қалпында баяндаған. Сондықтан да 
мұнда өмірде болған адамдар мен нақты оқиғалар таратыла сөз болады. Жекелеген оқиғаларды 
баяндау барысында Қазақстан Орталық партия комитетінің бірінші хатшысы 
П.К.Пономаренко, Орталық партия комитетінің үгіт-насихат бөлімі меңгерушісінің 
орынбасары Гаврилов Журин, Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің төрағасы Жұмабек Ташенов, 
Орталық партия комитетінің үгіт-насихат және мектеп бөлімінің меңгерушісі Храмков сынды 
басшылардың толымды бейнесі жасалды.  

Әди Шәріпов 1944-1958 жылдары – Қазақ ССР Оқу министрінің орынбасары,  1958-1963 
жылдары – Қазақ ССР Оқу министрі қызметін атқарды. Ұлы Отан соғысы жылдарында 
басқыншы жаумен күрескен ол бейбіт өмірде оқу-ағарту саласында да үлкен күрескерлікпен 
танылды. Бүкіл елді алаңдатқан 1947 жылғы «Қазақ Ғылым академиясының Тіл және әдебиет 
институтының өрескел саяси қателері туралы» Қазақстан КП (б) Орталық Комитетінің аты 
шулы қаулысы ұлттық мұраларымызға қауіп төндіргені белгілі. Ал, осы қаулыға тікелей жауап 
беретін Оқу министрінің мектеп жұмысын басқаратын орынбасары екені айтпаса да түсінікті. 
Орталық партия комитетінің үгіт-насихат бөлімін басқарған Храмков «кертартпа, ұлтшыл 
ақын» саналған Шортанбай, Мұрат, Әбубәкір, Дулат және Ғұмар Қарашев сияқты ақындарды 
мектеп оқулықтарынан алып тастауды талап етеді. Ә.Шәріпов басқарған Оқу-методикалық 
кеңестің С.Мұқанов, М.Әуезов, Қ.Жұмалиев, Қ.Жармағанбетов, Ә.Сыздықов, Н.Сауранбаев, 
С.Аманжолов, С.Кеңесбаев тәрізді мүшелері оларды түгел алып тастауға болмайтындығын 
ескеріп, шығармаларын ашықтан-ашық сынап айту керек дегенге тоқтайды. 
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Осы тұста коммунист Ә.Шәріпов партияның шешіміне қарсы шығып: «Әр халықтың 
әдебиетінде екі түрлі ағым болады. Қазақ әдебиетінде кертартпа, оған қарсы прогрессивтік 
бағыт болды. Сондықтан біз екі түрлі ағымдағы әдебиетті қарама-қарсы қойып талдаймыз», – 
деген пікірді бетке ұстап, оларды түгелдей алып тастауға болмайтындығын дәлелдеп, 
табандап тұрып алады. Бірақ Қ.Жұмалиев пен Е.Ысмайылов сынды авторларды мектеп 
оқулығында қалдыруға шамасы жетпей дал болады. Тұрақты авторларынан айрылған тұста 
Әдекең тағы бір батырлыққа барып, 1951 жылы орта мектептің ҮІІІ-ІХ сыныптарына арналған 
«Қазақ әдебиеті» оқулығын «Редакциясын басқарған – М.Ғабдуллин» деп шығарып жібереді. 
Екі батырдың осы ерлігін ол кезде баспада редактор болып жұмыс істеген Тұрсынбек Кәкішев 
«Қамқоршы» деген естелігінде тарата айтқан болатын. Қ.Жұмалиевтің аты-жөні алынып 
тасталғанмен, оқулық мазмұны сол қалпында қалғандықтан Әдекең бұл ерлігі үшін жауап 
берді. Басшылық осындай өрескел қателікке барған, «Оқу құралдарының авторларын дұрыс 
іріктеп алмаған» баспа директоры Әбу Сәрсенбаевты қызметтен босатады. Сонымен бірге 
тексеру комиссиясы мектеп оқулықтарына «И.Маманов, Ш.Кәрібаев, Ә.Шәріпов, Ғ.Бегалиев, 
С.Кеңесбаев сияқты тағы басқа ірі байлардың балалары авторлардың құрамында әлі жүр» 
деген айып тағады. Қырағы партияның қудалауына іліккен Е.Ысмайылов, Қ.Жұмалиевтер істі 
болып, М.Әуезов Москва университетіне, Ә.Қоңыратбаев, Б.Кенжебаев, С.Кеңесбаев сияқты 
белгілі ғалымдар қызметтерінен босап, жер аударылды. 

Мектеп оқулықтарының тұрақты авторларынан айырылған соң, жас авторларды 
дайындауға бел шеше кіріскен Ә.Шәріпов сол тұста әдебиетке белсене араласып жүрген 
З.Қабдолов, А.Нұрқатов, М.Базарбаев, С.Қирабаев, Б.Сахариев тәрізді жастарды оқулық 
жазуға тартады. Аға буын өкілдерінің жаппай  қуғын-сүргінін көрген бұл буынға заманның, 
қоғамның өзі үлкен міндет жүктеді. Сондықтан бұлардың авторлығы ұзақ сақталып, ХХ 
ғасырдың екінші жартысы мен тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы мектеп оқулықтарында 
қалды.  

Қазіргі таңда мектеп оқулықтары үнемі сынға ұшырап жатады. Оның басты себебі – 
авторларының тәжірибесіздігі. Біз мектеп оқулығының авторларын тұрақтандыруда Әди 
Шәріповтің әдісін қолданғанымыз жөн. Оның өзі іріктеп алған, өзі тәрбиелеп шығарған 
авторлары не себепті 50-60 жыл мектеп оқулығына автор болғанын жадымызда ұстауымыз 
керек.  

Қиын-қыстау заманда, 40-50 жылдары жазылған 10-сынып оқулығына үңіліп көрелік. 1948 
тұңғыш рет Ғ.Мүсірепов, Х.Бекхожин, Қ.Жармағамбетов, С.Сейітовтардың қатысуымен Қазақ 
ССР Оқу Министрлігі бекіткен орта мектептің 10-сыныбына арналған оқу құралы жарық 
көрді. Аталған кітаптың құрылымы «Кіріспе», «Максим Горький», «Қазақ совет әдебиетінің 
негізгі өсу кезеңдері», «Жамбыл Жабаев», «Сәбит Мұқанов», «Мұхтар Әуезов», «Ғабит 
Мүсірепов», «Асқар Тоқмағамбетов», «Туысқан республикалар әдебиетінен» деген 
тараушалардан тұрады.  Бұл оқулық білім нәрінен сусап отырған халық үшін баға жетпес 
құрал болды. Бірақ осындай зәру еңбекті үш жылдан кейін Орталық Партия Комитеті қайта 
жауып тастады. 1949 жылы «Қазақ совет әдебиетінің очеркі» шықты.  

Жоғарыдағы оқулыққа тыйым салған соң, З.Қабдолов, А.Нұрқатов, С.Қирабаев сынды 
жаңа авторлардың құрастыруымен ІХ сыныпқа арналған «Қазақ әдебиеті» атты оқу құралы 
жарық көрді. 1954 жылы Қазақ ССР Ғылым академиясы президумы мәжілісінің қаулысы 
бойынша белгілі ғалымдар М.Әуезов, С.Мұқановтардың басшылығымен М.Базарбаев 
(Е.Лизунова, А.Нұрқатов, Х.Сайкиев, С.Сейітовтармен бірге) жоғарыда аты аталған оқу 
құралын жазатын авторлардың құрамына енді. Оқулық жазуға араласқан жас әдебиетшілердің 
ішінен М.Базарбаевтың (Т.Беисов, Б.Сахариев,) алғашқылардың бірі болып жазған 10-класқа 
арналған «Қазақ совет әдебиеті» оқулығы 1954 жылы жарық көрді. Бұл оқулықтың талап-
тілекке сай жазылғандығын 1986 жылға дейін 11 рет қайта басылғанынан да көруге болады. 
1966 жылдан бастап (1986 жылға дейін) Т.Беисовтың орнына 9-сыныптың оқулығын жазуда 
көзге түскен жас маман С.Қирабаев тартылды. Толықтырылып, түзетілген осы оқулық 1989 
жылы 11 класқа арналып қайта жазылды да, 1994 жылға дейін басылып отырды.   
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М.Базарбаев, Т.Беисов, Б.Сахариевтардың қатысуымен қайта жазылған орта мектептің 10-
класына арналған оқулықтың құрылымы басқаша. Бұл оқулық «Кіріспе», «Максим Горький», 
«Азамат соғысы және халық шаруашылығын қалпына келтіру дәуіріндегі әдебиет», «Алғашқы 
бесжылдықтар дәуіріндегі әдебиет», «Ұлы Отан соғысы жылдарындағы әдебиет», «Соғыстан 
кейінгі құрылыс дәуіріндегі әдебиет», «Жамбыл Жабаев», «Сәбит Мұқанов», «Мұхтар 
Әуезов», «Ғабит Мүсірепов», «Ғабиден Мұстафин», «Тайыр Жароков», «ССРО халықтарының 
әдебиеті» деген үлкен-үлкен бірнеше тарауға бөлінді. Әрбір тарау өз ішінен бірнеше 
тараушаларға бөліне отырып сөз болды. Екінші оқулықта алғашқы оқулықтағы «Асқар 
Тоқмағамбетов» тарауы қысқаруға түсіп, оның орнына «Ғабиден Мұстафин», «Тайыр 
Жароков» деген жаңа тараулар қосылған.  

Еліміз егемендік алғаннан кейін 1994 жылы жоғарыда аталған оқулық 11-сыныпқа арналып 
қайта жазылды. Бұл жылдары оқулық жазуға Х.Әдібаев, М.Базарбаев, З.Қабдолов, 
Р.Нұрғалиев сынды авторлар тартылды.  

Бұл оқулықтың негізгі жетістігі – сексенінші жылдардың соңында ақталған алаш 
әдебиетімен толығуы. Әдебиеттің тұтастай бір дәуірі жаңа есімдермен толықты. Мектеп 
оқушыларына арналған оқулықта ХХ ғасыр әдебиеті үлкен екі кезеңге бөлініп зерттелген. 
«Жиырмасыншы-отызыншы жылдардағы әдебиет» атты шолу тарау беріледі де сол кезең 
әдебиетінің А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов, С.Сейфуллин, Б.Майлин, 
І.Жансүгіров сынды ірі-ірі өкілдеріне монографиялық тараулар арналған. «Соғыс кезеңі мен 
онан кейінгі жылдардағы әдебиет» атты шолудан кейін осы дәуір әдебиетінің көрнекті 
өкілдері Ж.Жабаев, С.Мұқанов, М.Әуезов, Ғ.Мүсірепов, Ғ.Мұстафиндерге монографиялық 
тараулар арналған. «Қазіргі әдебиет пен сын», «Рухани байланыс» тарауларында қазіргі 
әдебиеттің жай-күйінен біршама хабар беріледі.  

Бүгінгі таңда 10-сыныптың «Қазақ әдебиеті» оқулығында қалыптасқан осы үрдіс өзгеше 
сипат алып отыр. Ұзақ жылдар бойы әр дәуірге қатысты шолу тараулар мен сол дәуір 
әдебиетіне ерекше үлес қосқан көрнекті қаламгерлердің шығармашылық портреттері 
жасалды. Ондағы мақсат – әр дәуір әдебиетінің негізгі ерекшеліктері мен жетістіктерін 
түсіндіру болатын. Қазіргі таңда біз осы үрдістен айырылып қалып отырмыз. Блум 
таксономиясын негізге алған білім жүйесі саннан сапаға қарай өзгерді. Осының салдарынан 
көзі қарақты жандар мектепте қазақ әдебиетінің тарихы оқылмайтын болды деп дабыл қағуда. 
Осы тығырықтан шығу мақсатында  осыған дейінгі бағдарламалардың артықшылықтары мен 
кемшіліктерін ескере  отырып, «Жалпы және негізгі орта білім беру деңгейінің қазақ тілі мен 
әдебиетін тереңдете оқытатын гуманитарлық бағыттағы мамандандырылған желілік Абай 
мектептерінің 5-11-сыныптарына арналған «Қазақ әдебиеті» пәнінен жаңартылған 
мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы» жасалды.  

«Қазақ әдебиеті» пәнінің жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының 
жоғарыдағы айтылып өткен бағдарламалардан өзгешелігі бар екендігін айта кетуімізге 
болады. 5-9 сыныпта «Әдебиеттік оқу» негізге алынса, 10-11 сыныпта «Қазақ әдебиетінің» 
тарихи курсы оқытылады. 5-9 сынып  аралығында І тоқсанда ауыз әдебиеті үлгілері, ежелгі 
дәуір әдебиеті, шешендік өнер, хандық дәуір әдебиеті; ІІ тоқсанда ХІХ ғасыр әдебиеті; ІІІ 
тоқсанда ұлттық әдебиеттің «Алтын дәуірі» атанған ХХ ғасыр әдебиеті; ІҮ тоқсанда қазіргі 
қазақ әдебиеті, дәлірек айтсақ соңғы отыз жыл тұсында жазылған тәуелсіздік дәуір әдебиетін 
оқыту көзделіп отыр.  

Бұған дейінгі оқулықтарда сақталған шолу тарауларды 10-11 сыныпта «Қазақ әдебиетінің» 
тарихи курсын оқытқанда жүзеге асыратын боламыз.   10-сыныптың І тоқсанында «ХІХ ғасыр 
әдебиеті», ІІ тоқсанда «ХХ ғасыр басындағы әдебиет», ІІІ тоқсанда «1920-1940 жылдардағы 
әдебиет»,      

ІҮ тоқсанда «1950-1960 жылдар әдебиеті»; 11-сыныптың І тоқсанында «1960-1980 жылдар 
әдебиеті», ІІ тоқсанында «1990 жылдар әдебиеті»,     

ІІІ тоқсанында «Тәуелсіздік жылдар әдебиеті», ІҮ тоқсанында «ХХІ ғасыр әдебиеті» 
оқытылатын болады.  
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Блум тоаксономиясындағы қарапайымнан күрделіге қарай оқыту, шиыршық әдістері 
мұнда да сақталып отыр, біздің тарапымыздан қосылған әдебиетті дәуірмен хронология 
бойынша оқыту және шолу тараулар беру. Орта сынып оқушыларына шағын жанрлар 
оқытылса, жоғары сыныптарда кең құлашты эпикалық жанрлар (роман, поэма) оқытылатын 
болады. Мұнда шиыршық әдісін хронология бойынша жүзеге асырғалы отырмыз. Сондықтан 
да 5-9 сынып аралығында барлық тоқсан бір ізбен оқытылмақ.  

Оқытудың мақсат-мінждеттері де біршама жетілдірілді. Қолданыстағы оқу мақсаттары 
«Түсіну және жауап беру», «Анализ бен интерпретация», «Бағалау және салыстыру» деп 
жүйеленсе, жаңа бағдарламада «Оқу және түсіну», «Талдау және жинақтау», «Бағалау 
(салыстыру) және шығармашылық (өнім)», сонымен қатар, дағдыларды қалыптастыратын 
бөлімшелерден құралған. Бағдарламаның бұл бөлімі пән бойынша оқу мақсаттарынан тұрады. 

1. «Оқу және түсіну» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады: 
1) пайымдап, мәнерлеп, талдап оқу (сөздің, сөз оралымдарының мәнін ашу, мәтіндегі 

қолданысын анықтау); 
2) шығарма үзінділерімен жұмыс; 
3) шығармадағы өзекті мәселе, идеялық мазмұн; 
4) интерпретация (ауызша, жазбаша).  
2. «Талдау және жинақтау» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады: 
1) әдеби шығарманың композициялық құрылымы; 
2) көркем шығарманың образдар жүйесі, типтік характер; 
3) көркем шығарманың тілі, стилі; 
4)  көркемдік тәсілдер. 
3. «Бағалау (салыстыру) және шығармашылық (өнім)» бөлімі келесі бөлімшелерден 

тұрады: 
1)  шығармадағы тарихи шындық және көркемдік шешім; 
2)  рухани және  көркем-эстетикалық құндылығы; 
3)  әдеби шығармашылық; 
4)  әдеби сын. 
Қорыта айтқанда, осы бағдарлама бойынша оқыған әрбір оқушы ұлттық әдебиеттің арғы-

бергі тарихынан мол мағлұмат алатын болады. Бағдарламаның мақсаты – сөз өнеріне деген 
оқушылардың қызығушылығын арттырып, ұлттық әдебиетке өз үлесін қоса алатын 
шығармашылық иесін тәрбиелеу, қоғамда өзіндік орны бар, мемлекеттің дамуына өз үлесін 
қоса алатын тұлға қалыптастыру. Осы мақсатты жүзеге асыру – шәкірт тәрбиелеген әрбір 
ұстаздың міндеті. Абай желілі мектептерінен білім алатын әр баланың Қазақ мемлекетін 
дамытуға үлес қосатынына ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтан бастап, әр қазақ үміт 
артуда. 
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МЕКТЕПТЕГІ ӘДЕБИЕТ ПӘНІН ҚАЛАЙ ТҮСІНІП,  
ҚАЛАЙ ОҚЫТЫП ЖҮРМІЗ? 

 
Б. Д. Жұмақаева 

п.ғ.к., СДУ профессоры 
 
Мектептегі әдебиет пәнін кім қалай түсінеді? Жалпы мектептегі әдебиет пәнінің 

функциясы қандай болу керек? Бұл қүрделі әрі көп талқыдағы сұрақ. Көп талқыда дейтін 
себебіміз бүгінде әдебиет пәнінің бағдарламасы жиі ауысатын болды әрі сол ауыстырулардың 
белгілі себептері түсіндіріліп жатқан жоқ. Білім саласындағы мемлекеттік реформалар қандай 
негіздерге, әлеуметтік-ғылыми зерттеулерге сүйеніп жүргізіліп жатыр – мұның да жауабын 
алу оңай емес. Әр бағдарлама өндіріске енгеннен кейін оның тиімді-тиімсіз болған тұсы 
сарапталып, нәтижелері есепке алынбайды. Бізде қоғамдық-әлеуметтік, педагогикалық 
сараптамалар жоқтың қасы.  

Ең алдымен «ӘДЕБИЕТ ПӘНІ» дегеніміз не? дегенге үңіліп түсініп, түйсінгеніміз абзал.  
Әдебиет пәні – қоғамтану пәні емес, әдебиет– тарих пәні емес, әдебиет пәні – әдебиеттану 

ғылымы емес, әдебиет пәні – ақпарат құралы ғана емес. Айтылған мәселелерді аражігін дұрыс 
түсіну оны оқытудың да өзіндік талап-таразысын көруімізге жол ашады. Таратып айтып 
көрейік. 

Әдебиет – қоғамтану пәні емес, бірақ қоғамдық пән. Олай дейтініміз авторларды топтас-
тырғанда Егемен елдің сипатын көрсетуге құлшынып, тәуелсіздікті дәріптейтін шығар-
маларды енгізуге тырысқанымыз байқалады. Әдебиеттің ең алғаш қоғамдық пәндердің 
құрамына енгізіп, идеологиялық құралға айналдырғаны тарихтан мәлім. Бұдан әдебиетті 
идеялогия қаруына айналдыру керек деген ой тумаса керек. Дегенмен ертеңгі мемлекет 
тізгінін ұстайтын буынның қандай боларына алаңдайтын қоғам дұрыс бағыт-бағдар ұстанып, 
тұлғаны рухани кемелдендіруді көздеуі маңызды. Әдебиеттің рухани құндылық екенін ешкім 
жоққа шығара алмайды. Бүгінгі оқушы қатыгездікті, кісі өлтіруге шімірікпейтін небір 
қаныпезер кейіпкерді әлеуметтік желілерден күніге көріп отыр. ХХ ғасыр әдебиеті мен 
өнерінде туындаған ағым-бағыттарда супер адамның іс-әрекеттері дәріптеліп, ол өнердің бар 
саласында көрініс табуда. Оның философиялық теорияларын Ф.Ницшеден түсінуімізге 
болады. «Икс адамдар», «Тор», «Халк», «Бэтман», «Өрмекші адам» т.т. шексіз күшке ие 
болған қаһармандар оқушы сенетін күштер. Бүгінгі оқырманның белсенділігі кеміп, 
көрерменге ұсынылатын дүние талғам-сарапсыз кетіп жатқанын мойындамасақ болмайды. 
Оқырманның азаюына да қазіргі бағдарламалардағы келеңсіздіктердің үлесі бар. Мектепте әр 
сынып бойынша қандай оқу материалдарын ұсынып отырмыз. Қай авторлардан қандай 
мазмұндағы шығармаларды оқып отыр? Оқушының 11 сынып бойында оқитын әдебиетінен 
қандай образдар, тұлғалар бой көрсетеді? Оқушы қандай кейіпкерлермен қауышады, кімдерге 
еліктейді? Ертеңгі қоғам адамының тұлғалық қасиеттеріне кімдер үлгі деген сұрақтар 
қоюымыз да заңды. Оқушы қазақ қыздарының қиын тағдырымен ғана қауышып, отарлық 
езгіден бас көтермеген өткеніміз ғана айтылып жатқан жоқ па? Немесе дидактикалық-
насихатқа құрылған, ұрандаған өлеңдерді ғана топтастырып беріп алғанымыз жоқ па? Бүгінгі 
оқырманның талап-сұранысын қанағаттандыратын шығармалар қайсы, мұның бәрін сараптай 
алдық па? Оқушылардан сауалнамалар алып, олардың қандай шығармаларды оқығысы 
керетінін сараптайтын ұйымдар бар ма? Негізі қазақ әдебиеті деген көлкөсір дүниенің барлық 
алқабынан көркем галерея құра алдық па?! Олай болса жаңартылған мазмұндағы бағдарламада 
неліктен әдеби материалдар шектен тыс қысқарып отыр?! Санаулы шығармалармен 
оқырманды қалай қалыптастырмақпыз? 

Баланың көркем әдебиетке деген сүйіспеншілігін оятатын кезең орта буын екенін түсінсек, 
ең әуелі 5-9 сыныптарға таңдаулы шығармаларды оқушы ұғымы мен қызығушылығына сай 
ұсына білуіміз керек емес пе еді. Қазақ әдебиетінің классиктері саналатын М.Жұмабаевтың 
көркем де рухты өлеңдері, С.Сейфуллиннің «Ақсақ киік», көркем эстетикалық бағасы жоғары 
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«Көкшетау» сияқты шығармалары, М.Мақатев лирикасы, С.Мұқановтың ұлттық саятшылық 
өнерді дәріптейтін «Өмір мектебі» романынан «Лашын», «Саятшы Ораз» әңгімелері, балалар 
жазушысы С.Бегалиннің тұлғаның қалыптасуын танытарлық «Бала Шоқан» әңгімесі, 
Ш.Мұртазаның «Қызыл жебе» романынан алынған «Тұтқын бала» сияқты қазақтың ардақты 
ұлдарының өмір жолын танырлық тағылымдық шығармалары, Қ.Жұмаділовтің «Сәйгүліктер» 
романынан алынған «Қозыкүрең» әңгімесі, М.Мағауиннің «Бір атаның балалары» атты 
тарихи-танымдық шығармалары, адамгершілік тәрбиенің терең тамырлы дүниелерінен сыр 
шертетін Д.Исабековтің «Ата үміті» әңгімелері т.т. шығармалар қандай себептермен 
жаңартылған мазмұндағы бағдарламадан алынып тасталған деген заңды сұрақ туындайды. 
Әңгіме жанрының шебері Б.Майлиннің шығармалары, ана тақырыбындағы Г.Мүсіреповтің 
бағалы әңгімелері, І.Жансүгіровтің эстетикалық бағасы биік «Күйші» поэмасы, кезінде 
тоталитарлық жүйенің ықпалымен оқытылмай келген М.Ж.Көпеев шығармалары, сал-серілер 
поэзиясы т.т. бүгінгі бағдарламадан неліктен қысқарып кеткен. Жоқтайтын дүниеміз өте көп.  

Психолог-ғалымдардың айтуынша оқушылар 5-9 сыныптарда жасөспірім кезеңде кейіпкер 
характерінің жасалуына, оның шындық өмірдегі адамдарға ұқсастық жақтарына ден қояды. 
Шығармадағы кейіпкер тұлғасынан өмірдегі адамдар әлемінің болмысына, еліктеп, шынайы 
құндылықтарды түсіне бастайды. Кейіпкердің моральдік бейнесінен өмірдегі адамдардың 
сипатын тануға бейімделе түседі. Оқыған шығармаларындағы кейіпкерлерге еліктеп бой 
түзейтін кезеңі де осы шақ. Кейіпкерлердің қалыптасу жолына, іс-әрекетінің мотивін іздеуге 
қызығушылықтары артады. Жеткіншек кезеңде автор өрнектеп отырған кейіпкер 
болмысындағы реалистік мінез, құбылыстарды, оған себепкер жағдай мен мотивтерді бағалай 
бастайды. Ал жоғары сыныптарда кейіпкерлердің ішкі күрделі болмысын тануға қызығып, 
автордың шығармашылық пайымын түсінуге талаптанады. Сондай-ақ, адамның 
өміртанымдық көзқарасын түсінуге, моральдық қасиетін бағалауға деген талпынысы молаяды. 
Көп оқушылардың 10-11 сыныптарда эстетикалық талғамына сай туындының көркемдік 
маңызын тануға қабілеті артады. Жалпы алғанда жоғары сынып оқушыларының шығарманы 
тұтас құрылым ретінде қабылдап, одан алған әсерін жүйелеу талабы басым болады екен 
(Н.Д.Молдавская, Н.И.Кудряшев, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов т.б.). Осының өзінен бірнеше 
байлам жасап, қорытынды шығаруға болады. Алдымен, әдебиетті оқытудың методологиялық 
негіздеріне мән бермеу көптеген олқылықтар мен қарама-қайшылықтарға ұрындырды. 
Мәселен, жаңартылған мазмұндағы бағдарламадағы оқу мақсаттарында бағалау, эссе жазу 
тапсырмалары 5 сыныпқа да, 11 сыныпқа да бірдей ұсынылған. Бұның өзі оқушылардың жас 
және психологиялық ерекшеліктерін ескермеуден туындап отыр. Екіншіден, орта буын 
сыныптарда оқырман қалыптастыру үшін әдеби шығармалардың қажетті мөлшері болуы 
қажет еді. Бір шығарманы бір тоқсан бойы талдап, таразылайтындай оқушылар әдеби мәтін 
сарапшылары емес әрі әдебиеттің теориялық мәселелерін терең қазып, орта буында тықпалау 
орынсыз. 

Үшіншіден, орта буын сыныптардағы оқу материалдары балалар әдебиеті өкілдерінен 
құралуы керек. Себебі қазақ балалар әдебиетінің іргесі қаланып, көркем дүниелермен 
қаныққанын жоққа шығаруымыз ретсіз. Ол шығармалардың тілі, сюжеті, образдары балалар 
түсінік-танымына қабысып жатыр. Сондықтан орта буында оқу материалдарын балалар 
әдебиетінен құруымыз міндетті әрі оқырманнның қандай шығармаларға қызығатыны да 
есепке алынуы керек. 5-7 сыныптардағы әдебиеттің ең үлкен міндеті оқырман 
қалыптастыру. Сондықтан тарихи-хронологиялық жүйеге жүгінбей, шағын жанрлардың 
таңдаулысын ұсынуымыз қажет. 

Тәуелсіздік алғаннан бері мектеп бағдарламаларын қанша ауыстырғанымызбен, айқын 
бағыт-бағдарды ұстана алмай келеміз. Біздің жіберіп отырған ағаттымыз – әдебиетті оқыту 
әдістемесі саласындағы қалыптасқан әдістемелік жүйені мойындағымыз келмейтіндігінде. 
Шетелдік білім жүйесіне дайындықсыз түсе салғымыз келеді. Әр елдің білім саласында өзіне 
ғана тән жүріп өткен жолы, тәжірибесі болады. Оны аттап өтіп, келесі баспалдаққа түсе қою 
мүмкін бе?! Әдебиет дербес пән ретінде оқытылған 1932 жылдан бері қалыптасқан әдістемелік 
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тәжірибені жоққа шығаруға болмайды. Қазақ мектептерінде әдебиеттік оқу сыныптарына 
арналған әдістеменің іргетасын қалаған Ы.Алтынсарин десек, мәтінді пайымдап оқу, талдап 
оқу, мақамдап оқу, сөйлету, жаздыру, мазмұндау, мінездеу, ғибратшылдық оқу (шығарманың 
идеясын түю) сияқты оқу әрекеттері алғаш Ы.Алтынсарин мектебінен бастау алып, 
әдістемелік жүйеге еркін енген еді. Бүгінде көркем мәтінді оқу мен оны қабылдаудағы 
(восприятие) баланың жай күйін есепке алмастан шығарманың құрылымы мен пішінінен 
бастап оқыту жаңартылған мазмұндағы бағдарламаларда орын алып отыр, бұл – әдебиетті 
оқытудың әдіснамалық негіздерін ескермеуден туған қателік. «Әдебиеттік оқу» сыныптары 
саналатын орта буында көркем шығарманы қабылдау үдерісінің маңыздылығын М.М.Бахтин, 
Н.Д.Молдаская, В.Г.Маранцман, В.Е.Хализев, М.А.Рыбникова, Ә.Қоңыратбаев қатарлы талай 
әдебиеттанушы, психолог, әдіскерлер зерттеп негіздеген болатын. Ал ғылымда анықталған 
оқу-таным жүйесін сырып тастап, «қайдан құлақ шығарсақ та еркімізде» деуге бола ма?! 

Мәтінді тану сөз бірліктерін түсініп оқудан басталатынын жоққа шығара алмаймыз. 
Ендеше алғашқы оқу-таным әрекеті бағдарламадағыдай шығарманың құрылымдық жүйесі, 
мазмұны мен пішінінді талдаудан басталмай, сөз мағынасын танудан басталғаны жөн. Сөз – 
бірлік, сөз– таңба, сөз – таным, сөз– пайым. Ендеше әр сөздің мәнін пайымдап алмай, 
мазмұнды түсіну де мүмкін емес. 

Тәуелсіздік алғаннан бергі 1999 жылғы Қазақстан Республикасы Білім, мәдениет және 
денсаулық сақтау министрлігі мақұлдаған Қазақ әдебиеті пәні бағдарламасында оқу 
материалдары қазақ әдебиетін түгел қамтимыз деп шектен тыс оқу материалдарын енгізіп, 
әдебиет шолу түрінде ғана оқытылып, әдеби мәтіннен оқушыларды алшақтатып алсақ, 
жаңартылған бағдарламада керісінше 600 дей сағатқа 100 ден сәл асатын шығарма енгізіп, 
оның өзін әдебиетті оқытуға жұмсамай, әдеиеттануға бой ұру, кіріктірілген басқа мәселелерге 
бұруы, дүниенің екі шегіне құлаш ұру деп түсінуге болады.  

Әдебиет – тарих пәні емес дедік. Әдебиетте де хронологиялық жүйе, тарихи кезең бар 
дегенмен әдебиеттің тарихи курсы тек жоғары сыныптарда ғана оқыту ұстанымы 
әдістемемізде қалыптасқан еді. Ал 1999 жылғы бағдарламада мектепте оқытылатын тарихи 
курсты екіге жіктеп барлық тұтас курс 8,9,10,11 төрт сынып бойы оқытылған тұстары болды. 
Сонда мамандық алуға берілетін университеттік білім мөлшерін мектепте бағдарламасына 
сығымдап, әдеби материалдардың шектен тыс көп бергенде не ұттық? Одан шыққан 
қорытынды – мұғалімдер әр қаламгер шығармасын шолып қана оқытатын жағдайға жеткені, 
әдебиетті ақпарат құралына айналдырып жібергені жасырын емес. Әдебиет пәнінен жабық 
тестерге дайындалатын оқушының тек ақпаратқа ғана көңіл бөлетіні де белгілі. 

Әдебиеттің қысқаша тарихи курсын оқыту керек, себебі ол әдеби үдерісті, ағымдар мен 
бағыттарды, қазақ әдебиетінің болмыс, бітімін түсіну үшін маңызды. Әдебиеттің тарихи 
курсын 10-12 сыныптарға жүйелегеніміз оң болмақ. Ал, жаңартылған мазмұндағы бағдарла-
мада әдебиеттің тарихы мүлде ескерілмеген, есепке алынбаған. Байқап отырғанымыздай 
әдебиетті оқытудағы өткен тәжірибені сараптап, тиісті қорытынды жасалмай отыр. 

Әдебиет пәні – әдебиеттану ғылымы емес дедік. Тәжірибеміздегі қалыптасқан жүйеде 
әдебиет пәнінде теориялық білім берілетін, тек негізгі нысан теориялық білім емес, көркем 
мәтінді қабылдау үдерісі болатын. Ал теориялық білім әдебиеттің көркемдік қырларын 
түсініп, түйсіну құралы ретінде жұмсалатын. Бағдарламада оқытылатын тақырыптардың 
атауы ғана болып, оны оқушыға қалай оқытып, қалай сіңіретінін әдебиет пәні мұғалімінің 
құзырына тиетін. Себебі әдебиет пәні мұғалімінің филологиялық білім алатыны онсыз да 
белгілі.  

Бүгінде әдебиет пәні мұғаліміне әр тақырыпты қалай оқытатынына дейін тәтпіштеліп, 
барлық оқу әрекетін құрып беріп отыр. Бір тақырып бойынша оқушының атқаратын оқу 
әрекеті оннан асады. Оқу мақсатының көптігінен оқу сапасы жақсара ма екен?! Күмәнді. Бұл 
ретте ұстаздардың пікірі екіге жарылады. Бірқатары мәтінді таныту бағытын ұстанса, енді 
жартысы шығарма арқылы оқушыны тәрбиелеу керек деген ойды алдыға тартады. Әдебиетті 
оқытудағы оқу нысаны шығарма болғанымен, орталық тұлға – оқушы. Барлық оқу әрекеті 
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оқушыны тұлға ретінде қалыптастыру бағытында болуы керек деп ойлаймыз. Әдебиет пәні – 
әдебиеттану ғылымы емес, теориялық білім тек әдебиетті түсініп, түйсінуі үшін әрекет етуі 
керек. Кейбір ұстаздарымыз мәтіндегі көркемдік құралдарды атап айтқызумен шектеліп 
жатады. Егер троп пен фигуралар: теңеу мен алмастырулар шығармаға қандай көркемдік 
үстегенін оқушы сезінбейтін, түйсінбейтін болса, сөз өнерінен эстетикалық талғамы 
қалыптаспайтын болса, теорияны оқытудың да еш мәні болмай қалады. Образдың жасалу 
тәсілдерін білу көркем образды тұтас қабылдау үшін қызмет етуі керек, ал уақыт пен кеңістік 
композициясы көбіне сюжеттік желілерді ажыратуғы қызмет етіп жатады.  

Сонымен қатар жаңартылған мазмұндағы бағдарламаларда теориялық қателіктер мен 
бірқатар олқылықтарға жол берілген. Атап айтар болсақ: 

Біріншіден, оқушыға алғашқы қойылған мақсат – «Көркем шығарманың мазмұны мен 
пішінін» талдау делінген. Мазмұн деген кең ұғым. Көркем шығарманың композициялық 
құрылымы: сюжет, образ, суреттеу, мекеншақ композициясы, мотив т.т. барлығы қосылып 
келіп мазмұнды құрайды. Сұралып отырғаны қандай мазмұн екені беймәлім. Оқушы оқу 
әрекетін түспей тұрып, қалай мазмұнды талдамақ? 

Екінші оқу міндеті – «әдеби шығарманың тұжырымдамасы» делінген. Бұл жердегі түйт-
кілдісі «тұжырымдама» деген сөздің қолданысында. Әдебиеттану ғылымында көркем шығар-
маның тақырыбы мен идеясы, өзекті ойы (мысль, выдумка, вымысел; намеренье, замысел). 
десе де, әдеби шығарманың тұжырымдамасы делінбейді. Тұжырымдама ғылыми ізденістерге, 
ірі жобалар мен бағдарламаларға тән термин. Осыдан бағдарлама түзушілердің мәтінді көркем 
шығарма деп танымай, барлық пәндерге ортақ оқу мәтіндері ғана деп қарағаны байқалады. 

6.1.2.1. оқу мақсаты «Әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселені идеясы 
арқылы түсіндіру» делінген. 6-сыныпта қоғамдық-әлеуметтік мәселенің көрінісін басқа 
қандай жолмен түсіндіруге болатыны белгісіз. 6.1.3.1 -әдеби туындыдағы кейіпкердің 
типтерін тек тұрғысынан сипатта делінген. Бұл – шығарманың тегі мен түрімен толық 
таныспаған сыныпқа орынсыз берілген тапсырма. 7.1 2.1 – «әдеби шығармадағы тұлғалық 
болмысты гуманистік тұрғыдан талда, 9.1.2.1 «әдеби шығармадағы психологизмді анықта» 
деген тапсырмалар теориялық жағынан айқын емес әрі беріліп отырған сыныптарға 
лайықталмаған. Ал барлық сыныптарға беріліп отырған «автор бейнесін анықтау» деген 
тапсырмалар мүлде қисынға келмейді. Автор бейнесі көркем шығарманың көбінде имплицитті 
мәнге ие болып келеді. Кез келген шығармадан автор бейнесін анықтау оңай емес. Күрделі 
танымды мектептің орта буынынан сұрау қаншалықты ретті?! Оқу таным деңгейлері барлық 
сыныптарға ортақ беріліп, қалып-трафарет болып шыққан. Шағармадағы автор бейнесін 
анықтау жырға да, мысал өлеңге де, толғауға да, әңгімеге де берілген. 

Шығармашылық жұмыс әдебиет сабақтарында көбіне алған білімді жинақтауға, қорытуға 
сай қолданылады. Тағы бір айта кетерлік мәселе Б.Блумның таксономиясындағы қолдану 
деңгейінің үшінші кезекте беріліп, соған сай жұмыс жүргізу жаратылыстану пәндеріне тән, 
яғни есепті түсінгеннен кейін мысалға салып қолданып көру жаратылыстану пәндеріне 
лайықталған. Ал әдебиет пәнінде қолдану деңгейі шығармашылыққа сай келеді. 
Шығармашылық әдебиет пәнінде жоғары деңгей, ол – жаңа өнім алуға пара-пар. Б.Блумның 
жаңа жүйесінде де жоғары деңгей шығармашылық өнемге алуға сәйкес келеді 

Шығарманың «заманауилығы мен жаңалығы» деген оқу міндетін қою мен оның оқу 
үдерісіндегі нәтижесін бағамдауда үстірттік байқалады. Дәл осы міндеттің сыныптар бойынша 
жіктелісінде: «кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын», «әдеби жанр түрлерінің 
даму барысына, жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру» деген тапсырмалар оқушы 
емес, әдебиеттану саласын сараптаушы ғалымдарға қоятын міндет дерлік.  

Авторға хат жазу, кейіпкерге хат жазу, әдеби эссе жазу, сыни хабарлама деген тапсырмалар 
әр тақырып бойынша қайталанады. 9.3.3.1-дағы «шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан 
талдап, әдеби эссе жазу» делінген оқу міндетіндегі «ғаламдық тұрғыдан» деген тіркесті де 
түсіндіріп беретін ғұлама керек. Жалпы үшінші оқу-таным мақсаты шығармашылық болған 
соң, бағдарламада «әдеби сын», «әдеби эссе» деп шектеп тастау ретсіз. Себебі 5-сынып пен 



 
21 

 

11-сыныптың оқушыларына бұлай бірдей тапсырма беру дидактикалық жағынан қисынға 
келмейді. Әр сынып оқушысының шығармашылық мүмкіндігі, психологиялық ерекшелігі 
ескерілуі керек. Оқытудың жеңілден күрделіге қарай, жалқыдан жалпыға қарай деген 
қалыптасқан ұстанымдарын, педагогикалық негіздерін жоққа шығаруға болмайды. 5-сынып 
оқулығына берілген бірінші шығарма «Керқұла атты Кендебай» ертегісінің айналасында, яғни 
оқулықтың алғашқы оншақты бетінде теориялық ұғымдар сықап тұр: шығарманың тақырыбы, 
идеясы, мазмұн, пішін, түрі, тартыс, сюжет, фабула, композициялық құрылым әдеби түр мен 
тек, троптың түрлері, типтік бейне, прототип т.т. жиырмадан аса теориялық ұғым берілген. 
Қайталап айтамыз әдебиет пәні – әдебиеттану ғылымы емес, теориялық білімді шектен тыс 
көбейту көркем шығарма мен оқырман диалогіне қызмет ете бермейтіні анық.  

1987 жылы жазылған әдістемелік еңбегінде Ә.Қоңыратбаев: «Танымның (білімнің) 
негізінде материал (текст) жататын болса, бірінші жинақтауға мазмұн (тексті оқу) сатысы 
жатады. Затты (материалды) бала өзі ұстап көрмей жатып, сол зат туралы онда ешқандай актив 
ұғым тумайды. Бүтін – сол. Білім дегеніміз таным болса, ол заттың өзін игеруден басталады... 
материал арқылы бала болмысты, адам табиғатын танып біледі. Бала алманы көзбен көріп 
(түсі), қолмен ұстап (салмағы), мұрнымен иіскеп, өз білгенін тілмен айтады. Екінші саты – 
талдау (бөлшек). Бұл тұста балалар бірлескен түрде шығарманың формасын (образдарын) 
композициясын, тілін, өлең өлшемін) жеке-жеке талдайды. Бөлшексіз бүтін жоқ. Бұл оқуды 
тереңдетеді. Кластағы бірлескен талдау сабақты активтендіреді. Талдау сабақтарын 
тереңдетудің екінші формасы – теориялық мағлұмат» дей келе автор теориялық білімнің 
ретімен берілуін назардан тыс қалдырмайды. «Кейбіреулер соңғы жинақтаудың орнын жақсы 
түсінбей жүр. Бірінші жинақтау – оқу болса, екінші жинақтау – шығарма, автор идеясына 
жататыны рас. Оқушылар мінездемелік шығарма ғана емес, топшылау, әсіресе көркем 
стильдегі шығармаларды да жазып игерген болуы керек... Бұрын мұғалім бірінші орында 
тұрған болса, енді оқушы бірінші орынға шыға бастайды» [1, 32] деген бағалы пайымдарынан 
оқу мақсаттарын жүйелеуде бұрыннан білім, түсіну, талдау, жинақтау, қолдану 
(шығармашылық) барын аңғару қиын емес.  

Әдебиет – өнер пәні. Өнер пәнін оқытуға қойылатын міндет те аса жауапты. Ә.Бөкейханов: 
«Ән өлең, күй – ең сенімді үн, бұл үнмен адам мехнатын, рақатын, ғайратын, шафқатын, 
сүйіспеншілігін билейтін, қайғы-қасіретін Құдайға тапсырады, жеткізеді...» деген екен. 
Әдебиет пәні оқушының ақыл ойын, шығармашылық қабілетін ғана жетілдіріп қоймай, 
эмоциялық зиятын шыңдап, тұлға ретінде қалыптасуына ықпал ететін мектептегі жалғыз, дара 
пән екенін түсінсек, әдебиетті оқытуға жеңіл-желпі қарамас едік.  

Әдебиет – адамтану пәні, сонымен қатар, әдебиет – жан-жақты да терең ойлантатын пән. 
Оқушы танымы мен логикасын дамытуда әдебиет пәні жаратылыстану пәндерінен кем 
түспейді. Жаратылыстану пәндері сияқты тұрақты бір формула мен қағидалар, 
заңдылықтармен шектелмей, әдебиет пәні еркін ойдың, қиялдың дамуына жолбасшы бола 
алады. Әдебиет пәнінде дәлелдеуді қажет ететін тұрақты формула, элементтердің бұлжымас 
ережелері жоқ. Бірақ кейде шығарма өзегіндегі ой қисынын зерделеу, азаматтық ұстаным 
тұрғысынан келгенде күрделі есепті шығарудан да ауыр болатын тұстары аз емес. Себебі 
шығарманың терең астары, тағдырлар тартысы, идеялар тартысында оқырманның өзіндік 
пікірі мен көзқарасына жүгінетін тұстар көп. Белгілі әдіскер Қ.Бітібаева «Әдебиет – адамтану 
құралы» болса, әдебиет пәні – «адам тәрбиелеу құралы» деген пікір айтады. Ал әдіскер ғалым 
Е.Н.Ильин «Әдебиет – адам қалыптастырушы құрал» деген әдебиет пәнін оқытудың жаңа 
жүйесін ұсынған болатын. Әдебиет пәні арқылы оқушы адам болмысын тануды үйренеді, сол 
арқылы өзін-өзі тануға талпыныс жасайды. Қоршаған орта туралы ұғымдарын кеңейтеді, 
рухани дүниесі байиды, туған тілі мен еліне деген құрмет сезімі, ұлттық ділі мен рухы 
қалыптасады. Адам тұлға ретінде рухани қуаттанады. Ашығын айтқанда, білімі бекем, рухы 
қуатты ұрпақтың өз туған ұлтына, Отанына деген сатқындығы болмайтыны айқын.  

Меніңше әдебиетте оқушының өзінің қабылдауы, түсінуі, түйсінуі есепке алып барып 
келесі оқу міндетіне қадам жасау маңызды. Біз әдебиетті оқытқанда ақпарат қана беріп 
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отырғанымыз жоқ. Әр оқушы өзі қауышқан кейіпкерімен бірге өсіп жетілетінін, өмір 
тәжірибесіне жүгініп сарапқа салатынын ұмытпауымыз керек. Оқушының сыни, дивергентті, 
аналитикалық, шығармалыық, образды ойлау жүйесіне септігі тимейтін болса, пәннің де 
бағасына жетпеген болып шығамыз. Абайдың: 

Ұқпассың үстірт қарап бұлғақтасаң, 
Суретін көре алмассың көп бақпасаң 
Көлеңкесі түседі көкейіңе 
Әр сөзін бір ойланып салмақтасаң» дегеніндей оқушының образды ойын, қиялын дамытуға 

қызмет етуі қажет. Біздің бүгінгі әдебиетті оқытуымызда әр сөзді салмақтау, мәнін түсініп, 
түйсіну, шығарманың сюжеті, іс-әрекетіндегі мотивтер, образдар болмысы, оның туу 
себептері сияқты шығарманың ішкі бірлігімен жүргізілетін мұғалім мен оқушының 
талқылауларын жоғалтып алған сияқтымыз. Аналитикалық сұхбат, эмпатиялық диалог, 
эвристикалық әңгіме дегендеріміз оқу мақсатында көрінбейді. Оқушыларды әдеби-теориялық 
талдаулардың ізіне түсіріп жібергендей көрінеміз.  

«Пайданы көрсе бас ұратын», өзінен бастап, Отанына дейін сататын жеткіншек қайдан 
қалыптасады деп таңырқаудан бұрын, себебі неден деп зерделеген орынды болмақ. Сондықтан 
әдебиетті оқыту қажеттігін білу және оны қай мазмұнда оқытуды терең пайымдау бүгінгі 
күннің аса өзекті мәселесі. 
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АБАЙ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ОҚЫТУДЫҢ  
ӨТКЕНІ МЕН БҮГІНІ 

 
Б.Д. Жұмақаева  

п.ғ.к., СДУ профессоры 
 

ХХІ ғасырға қадам жасаған қазақ қоғамында «Абайды оқытуымыз керек», «Абайды 
тануымыз керек» деген мәселе жиі көтерілуде. Білім беру жүйесі бар, өркендеу жолы бар ел 
үшін ғасырдан артық уақыт өтсе де Абайды әлі де еркін таныта алмауымыз қалай деген сұрақ 
туындайды. Біздің пайымымызша оның бірнеше себебі бар. 

Ең алғаш қазақ әдебиеті жеке пән ретінде отау тігіп ең алғашқы бағдарламасы шыққан 1932 
жылдың өзінде Абай шығармалары бағдарламаға енген болатын. 1932-1933 ж. «Фабрика, 
завод және колхоз жастары жеті жылдық мектебінде» Абайдың «Болыс болдым мінеки», 
«Бойы бұлғаң», «Шегіртке мен құмырсқа» мысалы оқытылған. Бұдан кейінгі жылдары үздіксіз 
жаңарып жетілдіріліп отырған 1934, 1938, 1941, 1947, 1951, 1958, 1961-1970, 1971-1972, 1981-
1982, 1989-90 жылдардағы қазақ әдебиеті бағдарламаларынан Абай шығармалары түспей 
оқытылып келген екен. Негізінен кеңес мектебінде Абай шығармаларынан нысанға алынып 
үнемі оқытылғандары: жыл мезгілдеріне арналған, ғылым-білімге, өнер тақырыптарындағы, 
бай, болыстарға арналды делінген өлеңдері. Кеңес кезеңінде бұл бағдарламаларда Абай 
шығармашылығынан там-тұмдап қажетті деген өлеңдер ғана таңдалған. Оның өзі социолистік 
мүддеге сәйкес түсіндіріліп келген. Мәселен, 1932 жылғы бағдарламада «Шегіртке мен 
Құмырсқа» мысалына «Абайдың осы өлеңі бұрынғы қазақ шаруашылығына қабыса ма? 
Шаруа жөнінде шегірткеге кімді, құмырсқаға кімді ұқсатуға болады? Қандай тұрмыстар? 
Қазір қанша ел отырықшы болды? сияқты тапсырмалар берілген. Ал «Болыс болдым, мінеки», 
«Мәз болады болысың» сияқта өлеңдердің идеялық мазмұны біржақты түсіндіріліп келді. 
Оның үстіне 30 жылдарда Абай мұрасы төңірегіндегі айтыстар, тұрпайы социолизм ықпалы 
басым болды да, «әдебиет майданындағы» таным-түсінік мектеп бағдарламаларында да 
көрініс тапты. Кеңестік кезеңде Абайдың діни-философиялық шығармалары, мүлде 
оқытылмаған. Ал ғылым-білім тақырыбындағы бірер қара сөзі жоғары сыныптарда ғана 
алынған. Орта буында Абайдың отыз бірінші қара сөзі алғаш 1997 жылғы бағдарлама 
жобасында енгізілді. Соның өзінде бүгінге дейін Абай шығармаларының идеялық-мазмұндық 
мәніне қарай топтастырып Абай шығармашылығының алтын өзегін таныту мәселесі кемшіл 
болып жатқаны жасырын емес. Отызыншы жылдардан бергі әр жылдардың арқалаған тарихи, 
саяси-әлеуметтік жүгі ұлы тұлғаны танытуға селкем салып келеді десек болғандай. 

Ал тәуелсіздік алғаннани кейінгі оқу бағдарламаларында аталған олқылық оңалып, орнына 
келді ме? Көз жеткізу үшін 1997 жылы жобасы жасалып «Жаңа буын» оқулықтарына негіз 
болған, 2013 жылға дейін қолданылған бағдарламадағы Абай шығармаларының қамтылуына 
зер салайық:  

5-сынып: «Қыс», «Ғылым таппай мақтанба» 
6-сынып: «Шоқпардай кекілі бар қамыс құлақ». «Құлақтан кіріп бойды алар», «Әсемпаз 

болма әрнеге», «Отыз бірінші қара сөз»  
7- сынып: «Қансонарда бүркітші шығады аңға», «Қараңғы түнде тау қалғып», «Жиырма 

тоғызыншы қара сөз»  
8-сынып: «Адамның кейбір кездері», «Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы», «Әбдірахман 

өлгенде», «Әбдірахман өліміне», «Он жетінші қара сөзі» 
9 -сынып: «Сабырсыз, арсыз, еріншек», «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін», «Мәз болады 

болысың», «Сегіз аяқ», «Ескендір» (дастан) (5 сағат)  
10-сынып: «Ғылым таппай мақтанба», «Мен жазбайман өлеңді ермек үшін», «Өлең – сөздің 

патшасы сөз сарасы», «Әсемпаз болма әрнеге», «Адамның кейбір кездері», «Сабырсыз, арсыз, 
еріншек», «Желсіз түнде жарық ай», «Көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа», «Білімдіден 
шыққан сөз», «Өлсем, орным қара жер сыз болмай ма?» Дастаны: «Ескендір». Аудармалары: 
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«Қараңғы түнде тау қалғып», «Теректің сыйы», «Татьянаның хаты», «Онегиннің хаты», «Есек 
пен бұлбұл», «Піл мен қанден» т.б. Қарасөздері: «Он бесінші сөз», «Он тоғызыншы сөз», 
«Отыз екінші сөз», «Отыз сегізінші сөз».  

Байқап отырғанымыздай, Абай шығармаларына біршама орын беріліп, әр тақырыпттағы 
шығармаларын енгізген. Абай шығармаларын сыныптар бойынша топтастыруда білгілі 
ұстанымдар, тақырыптық-идеялық мазмұн, Абай ілімдерінің негізін сақтау ескерілмегенімен, 
біраз материалдар қамтылғанын аңғаруымызға болады.  

Ал, бүгінге жалпы білім беретін мектептерде Абай мұрасын оқыту жайы қандай?  
Абайдың 175 жылдық мерейтойы қарсаңында Қасым-Жомарт Кемелұлының «Абай және 

ХХІ ғасырдағы Қазақстан» атты мақаласында бүгінгі Абайды танытуға қойылатын талап 
биігін белгілеп бергені мәлім. «Абайды тану – адамның өзін-өзі тануы. Адамның өзін-өзі 
тануы және үнемі дамып отыруы, ғылымға, білімге басымдық беруі – кемелдіктің көрінісі. 
Интеллектуалды ұлт дегеніміз де – осы. Осыған орай, Абай сөзі ұрпақтың бағыт алатын 
темірқазығына айналуы қажет. Ең алдымен, Абайды ұлтымыздың мәдени капиталы ретінде 
насихаттауымыз керек» деген мемлекет басшысының сөзі білім саласында жүрген кімге де 
болса үлкен жауапкершілік жүктейді.  

Өкініштісі сол 2015 жылы өндіріске еніп, бүгінгі күнге дейін оқытылып отырған 
жаңартылған мазмұндағы бағдарламаларда Абай мұрасы сонау кеңестік кезеңдегі оқытылу 
дәрежесіне де жетпей қалғаны жасырын емес. Бағдарлама бойынша оқушылар Абай 
мұрасымен алғаш алтыншы сыныпта қауышады, оның өзінде ғылым, білім тақырыбындағы 
екі өлеңі мен үш қара сөзі ғана қамтылған. Бағдарлама шиыршық әдісін негізге алды 
дегенімен, орта буынның өзге сыныптарында Абай шығармалары оқытылмайды. 10-
сыныптағы Абай шығармаларының берілуінде бірізділік, жүйелілік байқалмайды. Сонымен 
жалпы білім беретін мектебімізде Абайдың тақырыбы әралуан 9-өлеңі; 6-қарасөзі, бір поэмасы 
ғана қамтылып отыр. 

Тәуелсіздік алғаннан бері жалпы білім беретін мектептерде, жоғары оқу орындарында 
ішінара «Абайтану» курстары жүргізіліп жүр. Бұл курстардың бағдаламасында оқудың негізгі 
нысанына Абайдың өз шығармаларынан көрі көбіне Абай туралы ақпарат беруге басымдық 
беріліп келеді. Бүгінгі ғылымда Абайға қатысты еңбектердің тізімінен құралған 
библиографиялық көрсеткіштер екі том болып шыққанын ескерсек, Абайды тану хакім туралы 
жазылғандарды сараптау емес, Абайдың өз айтпағына үңілу, Абай дискурсына ену, диалогқа 
түсу. Абайша айтқанда: «Сыртын танып іс бітпес, сырын көрмей, «Терең ойдың телміріп, 
соңына ермей» деп, Абайдың әр сөзін салмақтап, өлеңдері мен қара сөздерінде өріліп жатқан 
мән-мазмұнды түсініп, түйсіну деп білеміз. Ендеше Абайды тану хакім сөзінің тереңіне 
үңілуден басталса керек.  

Абай шығармашылығын әлі күнге дейін өз дәрежесінде танылып, болашақ қоғам 
азаматының негізгі ұстанымдарының біріне айналмауының себебі Абай мұрасына деген саяси 
қөзқарастың тұрақтамауы, Абай мұрасы төңірегіндегі әрқилы көзқарастан немесе бағдарла-
мадағы олқылықтардан ғана емес. Ақын шығармашылығының мектеп бағдарламасына 
енгізіліп, оқытыла бастағына ғасырдан аса уақыт болғанымен, әдебиетті оқыту әдістемесінің 
кенжелеп дамуы, Абай шығармашылығын оқытудың тиімді әдістемелік жүйесінінің, оқу 
кешенінің қалыптаспауы да өз ықпалын тигізді. 

Осы орайда Абайды оқыту саласындағы ізденістер қандай дәрежеде екенін айтып өткен 
орынды болар. Абай шығармаларын оқыту жайлы мақалалар қырқыншы жылдардан 
басталады. Алғашқы қазақ әдебиетін оқыту жолдарын көтерген әдіскер-ғалымдардың бірі 
Ш.Кәрібаевтың «Әдебиеттік оқу» кітапшасында ІV-VІІ сыныптардағы әдеби оқу сабағының 
түрлері жайлы, оқу бағдарламаларына енген Абай өлеңдерін оқытудың жекелеген әдіс-
тәсілдерін сөз етеді. Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі бойынша іргелі еңбектердің жазылған 
тұсы – алпысыншы жылдың орта шені. Әдіскер-ғалым А.Көшімбаевтың «Қазақ әдебиетін 
оқыту методикасы» (1969)[1], әдіскер-ғалым Ә.Қоңыратбаевтың «Әдебиетті оқыту 
методикасының очерктері» (1962)[2] сияқты іргелі еңбектерде шығарма мәтінімен 
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жүргізілетін, әдіс-амалдарын баяндауда Абай шығармалары қамтылған. Әдіскер-ғалым 
Т.Ақшолақовтың «Шығарманың көркем компоненттерін оқыту»[3] атты әдістемелік 
құралында әдебиетті танытудың теориялық мәселелерін қамтып талдау барысында Абай 
шығармаларын да мысалға алады. Абайдың жеке шығармаларын оқыту мәселелері әдебиет 
оқулықтарына жазылған әдістемелік нұсқауларда да сөз болады. Абай шығармаларын 
монографиялы оқитын 10-сынып оқулығына арнап жазылған академик С.С.Қирабаев пен 
доцент Қ.Мырзағалиев әдістемелік нұсқауында ақын шығармашылығы аталған еңбектерден 
әлдеқайда кеңірек талданған[4]. Әдістеме ғылымында Абай шығармашылығын оқытуды 
алғаш жүйелі әрі бірізді, кеңірек қамтуының өзі аталған еңбектің құндылығы мен бағасын 
асыра түседі. 

Абайдың өнегелі өмір соқпағын, шығармашылығының өсу жолын М.Әуезовтің «Абай 
жолы» роман-эпопеясы арқылы танытуда КСРО мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, әдіскер-
мұғалім Қ.Бітібаеваның ізденістерінің мәні зор[5,6].  

Жоғарыда айтылған еңбектердің әдістемелік бағыты үш жақты танылады: Біріншіден, 
бағдарлама көлемінде қамтылған ақын шығармаларының мазмұнын таныту мақсатындағы 
әдістемелік тапсырмалар жасалған; екіншіден, Абай шығармаларын талдау бағытындағы 
әдістемелік нұсқаулар ұсынылған; үшіншіден, ақын шығармалары аясында әдеби-теориялық 
білім қалаптастыру мақсат етілген, яғни шығарманы оқи отырып, оның тақырыбын, 
композициялық құрылымын, өлең құрылысын, тілін, образдарын саралау, сол арқылы алған 
білімдерін идеялық тұрғыдан жинақтау көзделген.  

Атап айтатын бір жай, осы уақытқа дейін Абай шығармаларына қатысты жазылған 
әдістемелік пікірлердің бәрінде дерлік бағдарламалар мен мектеп оқулықтарында берілген 
шығарма аясы ғана қамтылып келеді. Бағдарлама мен мектеп оқулығында ұсынылған 
шығармаларға деген тәуелділік басым болып, ақынның бірнеше шығармасын қамтып жататын 
басты көзқарастары мен өзіндік ой-пікірлері еркін ашыла бермейді. 

Әдебиет пәнін оқытудың әдістемесіне қатысты зерттеулер болмағанымен Абай мұрасын 
тәрбие көзі ретінде қолдану бағытында Г.Шаймерденованың «Абайдың педагогикалық 
көзқарастары»[7], І.Халитованың «Абай Құнанбаев мұрасын оқу-тәрбие процесіне енгізу 
тарихи (1960-1995) тақырыбындағы ғылыми-зерттеу жұмыстары [8] Абай шығармашылы-
ғының метептегі оқу-тәрбие үдерісінде қамтылуын саралаған еңбектер ретінде танылдады. 
І.Халитованың пікірінше Абай шығармалары балаға ерте бастан, балабақшадан сіңірілуі 
керек, бастауыш, орта буын сыныптарда, сондай-ақ жоғары сынып пен жоғары оқу 
орындарында тәрбие бағыттында үнемі негізгі ұстанымда болуы керек делінген. Айтылып 
отырған пікірдің дұрыстығы талас тудырмайды, дегенмен «балабақша мен бастауыш 
сыныптарды бала Абай өлеңдерін мағынасына жетпей-ақ жаттап та болса жадында тұту 
керек» [8, 35] деген пікірінде біржақтылық басым. Абай шығармаларын жаттап алумен 
шектелу оқытудың схоластикалық, догмалық сипатын көрсететі. Бұндай оқыту түрі ғасырлар 
қойнауына кеткелі қашан?!  

Біздің осы уақытқа дейінгі әр сыныпқа арнап жазылған оқулықтарымыздың ең осал тұсы 
да осында. Балабақша сабақтарын айтпағанның өзінде, мектеп оқулықтарында оқушының 
сөздік қоры ескерілмейді, оқулыққа ұсынылатын мәтіннің (өлең мәтіні болсын, прозалық 
шығарма мәтіні болсын) идеялық, көркемдік бағасымен қатар, көркем шығарманың тілі, сөздік 
қоры бірдей қаралмайды. Оқулыққа енген мәтіндерде күрделі ұғымдар, оқушыға бейтаныс 
сөздер, күрделі тіркестер, бірнеше қатпарлы ойды арқалап тұрған күрделі ұғымдардың болуы 
оқушының көркем мәтінді қабылдауына ауырлық келтіреді. Оның сыртында шығарма 
идеясын арқалап тұрған көркем ой, поэтикалық тілі әлі де оқырман ретінде қалыптасып 
үлгермеген оқушы ұғымына салмақ салады. 

Әр жылдары жазылған Абайдың өмірі мен шығармашылығын оқыту жолын ұсынған 
мұғалімдердің тәжірибелік сабақтары да біршама. Бір қарағанда Абай шығармалары туралы 
жазылған сабақ үлгілері, мұғалімдердің тәжірибелік сабақтары көп сияқтанады. Абай туралы 
айтылып, жазылып жатқан мақалалар да бірталай. Осыдан болу керек Абай шығармаларын 
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оқыту әдістемесі де толыққанды қалыптасқан деген жаңсақ пікір бар. Күні бүгінге дейін Абай 
шығармаларын мектепте оқытудың әдістемелік негізі қалыптаспай келеді. Біз тарапымыздан 
ұсынылған ғылыми-зерттеу жұмысы Абай шығармашылығн орта буын сыныптарда оқыту 
әдістемесін ғана қамтығын («Абай Құнанбаев шығармаларын қазақ мектептерінің 5-8 
сыныптарында оқыту әдістемесі», 2003)[9].  

Кейінгі жылдары «Абайтану» курстарына арналған оқу құралдары жарық көруде. Мұндай 
оқулықтардың көбі әдебиеттанымдық бағытта, яғни Абай шығармалары төңірегіндегі ғылыми 
мақалалар сияқты материалдардан құралып, Абай шығармаларын түсіндіруге бағытталған. 
Көбінде кездесетін жайт – Абай шығармалары төңірегіндегі авторлық интерпретацияға 
құралған. Біздің пікірімізше, Абай шығармаларын оқытуға арналған оқу құралының 
әдістемелік жүйесі болуы шарт, оқытудың әдіснамалық негіздерін есепке алмайынша, Абай 
шығармаларын оқытуға арналған құрал басты функцияны атқаруға дәрменсіз болып шығады. 
Ондай оқулықтарды хрестоматиялық құрал ретінде ғана қолдануға болады.  

Тұжырымдай айтқанда, Абай мұрасы – адамзат қоғамының өшпес, ескірмес мәңгілік асыл 
қазынасы. Абайдың өлмес, ескірмес еңбегі, көркем ойға қосқан өлшеусіз үлесі, биік талғамы, 
шынайы өмір әлемі, педагогикалық ой-пікірлері, өнеге, тағлымы – әр жанның тал бесіктен жер 
бесікке дейінгі жан азығы. Осындай ұлттың, кең көлемде айтқанда адамзаттың рухани азығын 
қажетінше ұрпақ санасына сіңіру, өз дәрежесінде таныту бүгінгі қоғам алдындағы ең маңызды 
істердің бірі. Білім мен тәрбиенінің негізгі дәнегі мектеп қабырғасында егіліп, болашақ 
қоғамның саналы азаматы сол мектептен өсіп шығады деп білсек, Абай шығармаларын мектеп 
қабырғасында өз дәрежесінде оқып, тану болашақта да ұлы ақынның философиялық, 
психологиялық, қоғамдық-әлеуметтік ой-пікірлерін түсініп, түйсінуге, жанына етене жақын 
қабылдауға, өмірдің әр кезеңіндегі шешуші сәттерде әділетті сүюге, азамат ретінде ой-
санасының толысуына жолбасшы болары анық.  

Абайдай кемеңгер тұлғаны оқыту әдістемесі бірнеше арнада жүргізілу керек деп білеміз. 
Мектеп оқушыларын төменгі, орта, жоғары сыныптар деп жүйелегенде оқушылардың жас 
ерекшеліктері, физиологиялық ерекшеліктері мен педагогикалық, психологиялық ерекшелік-
тері ескеріле отырып жіктелген. Сол себепті де төменгі сынып оқушылары мен орта буын, 
сондай-ақ жоғары сынып оқушыларын оқыту әдістемесінің өзіндік ерекшеліктері болуы 
айқын. Ендеше, әдістеме ғылымында Абайды оқыту әдістері де осы ерекшеліктермен 
жүйеленуі керек. Жоғары сыныптарда Абайды тереңдете оқыту әдістемесі қатар жүргізілгені 
дұрыс.  

Мектепте қалыптастырылатын көркем шығарма әлемі, көркем мәтін аясында болсын, Абай 
шығармаларының идеялық, тақырыптық, көркемдік белгілеріне қатысты болсын тұтастығы 
мен өсу сатысы дұрыс қалыптастырылса, белгілі бір дәрежеде Абай шығармашылығының 
танымдық, тағылымдық мүмкіндігі мектеп қабырғасында-ақ кең ашылар еді. 

Біздің пікірімізше, Абай шығармашылығын өз дәрежесінде таныту үшін біршама талаптар, 
ұстанымдар мен мақсат-міндеттерді қайта қарастыру керек болар. Атап айтқанда: 

•  ақын шығармашылығынан берілетін білімнің оқушылардың физиологиялық, 
психологиялық ерекшелігіне толық сәйкестігін қамтамасыз ету; баланың өмір тәжірибесі мен 
ұғым түсінігін, сөздік қорын есепке алу; 

•  Абай мұрасын адамзаттық құндылық ретінде өмір өзгерісінен тыс әр кезеңде де күшін 
жоймайтын білім көзі ретінде оқыту, яғни «мемлекетіміздің мәдени және рухани катиталы» 
ретінде таныту; 

• Абай шығармаларындағы адамзат әлемі, оған қатыстылық, қоғам, әлеумет жайын кең 
қамтып, терең мағынада таныта оқыту; 

• оқушыларды ақын ойы мен тебіренісін, авторлық дітін сезінуге бағытталған 
эмпатиялық әңгіме, аналитикалық сұхбат жүргізу арқылы ақын әлемін түсініп, түйсінуге, 
ақынды ойландырған жайттарды сараптау арқылы бірге шешім іздеуге, көркем әлемнен 
эмоциялық әсер алуға бағыттау; 
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• Абай шығармаларының поэтикалық ерекшелігіне бойлау арқылы білімгердің 
эстетикалық зиятын көтеруге ықпал ету; 

• Абай шығармашылығына қатысты оқу-тәрбие бағытындағы іс-әрекеттерді тізбекті 
жүйемен дамыту; 

• Абай шығармашылығынан қамтылатын білімді балабақшадан бастап жоғары оқу 
орнына дейін дамытып, жеңілден күрделігі қарай өрістетіп отыру; 

• Балабақшаларда Абайдың мысал өлеңдеріне жасалған комикс, мозайка, бояма 
суреттермен оқу-әдістемелік кешендерді түрлендіру; 

• Абай шығармаларын оқытуда оқу материалының тұтастығын сақтау, яғни Абай 
мұраларын тұтас мәтін ретінде когорентті мәтін, дискурс ретінде қамтып, кең көлемде оқыту; 

• әдебиет оқулықтарына әдістемелік нұсқауларды түрлендіру (әр авторлардың 
ұсыныстарын қабылдау, оның ішінде мектеп тәжірибесіндегі ұстаздардың ұсыныстары мен 
пікірлерін есепке алу, немесе тапсырмалық курстар ұсыну); 

• саралай және даралай оқыту технологиясына негізделген тереңдетілген «Абайтану» 
пәндерінің бағдарламаларын жасау; 

•  ұстаз қауымына жаңа технологияға негізделген сабақ үлгілеріндегі Абай 
шығармаларының оқыту жүйесін ұсыну, әдістемелік кешен құру т.б. 
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ҚАБІЛЕТТІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ 

 
А.О. Тымболова 

филол.ғ.д., профессор м.а., 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Қазақ тіл білімі кафедрасының меңгерушісі 

 
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2019 жылдың 2 қыркүйектегі Қазақстан 

халқына Жолдауында елімізді жасампаздық пен ілгерілеуге жетелеуде білім беру сапасын 
жақсарту күн тәртібінен ешқашан түспейтіні қадап айтылды. Жолдауда «Қала мен ауыл 
мектептері арасындағы орта білім сапасы алшақтап барады. Жыл сайын 21 мыңға 
жуық мектеп түлегі кәсіби және жоғары оқу орындарына түсе алмай қалады. Жастардың бұл 
тобы жұмыссыздар мен маргиналдардың негізін құрайды. Олар амалының жоқтығынан 
қылмыстық және экстремистік ағымдардың ықпалына түсуде. Біз оқушылардың қабілетін 
айқындап, кәсіби бағыт-бағдар беру саясатына көшуіміз қажет. Бұл саясат орта білім берудің 
ұлттық стандартының негізі болуы тиіс» (1) делінді. Ал осы кемшіліктің көзі – қазіргі 
жаһандану заманында жастардың бәсеке көшіне ілесе алмауында дер едік. Көптеген дамыған 
елдерде бәсекеге қабілеттілік (БҚ) ұлттық идеяға айналған.  

Тарихқа көз жіберсек, бәсекеге қабілеттілік мәселесі ең алғаш ағылшын экономисі Адам 
Смиттің XVIII ғасырда айтқан «неге кей елдер бай, ал кей мемлекеттер кедей тұрады, неге 
кейбіреулері табысты, ал қайсібірі баяу дамиды? дейтін қағидаларынан туындаған. Соңғы 
жылдары американдық зерттеуші М.Портер бәсекеге қабілеттіліктің алғашқы теориясын 
жасады. Ал қабілеттіліктің өзі жеке адам туралы ілімнің құрамдас бір бөлігі болып табылады. 
Ғылымға алғаш рет қабілеттілік туралы ұғымды Платон енгізген. Қабілеттілік жайлы ілімді 
дамыту үшін ептілік пен дағдының қажеттігін дәлелдеудің (В.Г.Белинский) маңызы зор.  

Бұл ілімнің келесі кезеңі психотехникамен (еңбек психологиясы) байланысты болады. Осы 
негізге сүйене отырып, еңбек ету, ептілікті машықтандыру, еңбек дағдысын қалыптастыру, 
байқампаздықты жетілдіру, қиыншылықты жеңу, белсенділік көрсету сияқты қабілеттілікті 
тәрбиелеудің жолдарын игеруге болады.  

Жер бетіндегі адамдарды асырайтын жер байлығы шексіз емес, ол бірте-бірте азайып 
барады. Таусылмайтын қазына – ол адам ресурсы, адам потенциалы, жалпы алғанда адам 
капиталы (АК) екендігі әлдеқашан дәлелденген. Экономист ғалымдардың есептеулерінше, 
дүниежүзі бойынша алынатын барлық табыстың 80 пайызын адам капиталы құрайды екен, ал 
табиғи ресурстар бойынша 15-20 пайыздай ғана байлыққа қол жеткізеді екенбіз. «Адам 
капиталы» болып есептелетін тұлға бойында кездесетін іскерлік күш-қуаты мен ізденімпаздық 
қайрат-жігерін, ойындағы ерекше креативті алғырлығы мен шығармашылық тапқырлығын 
көрсететін қарым-қабілеті екендігі белгілі. Қазіргідей зымыран заманда тұлғаның оны іске 
асыра білуі осы бәсекеге қабілеттілігінде болып отыр. 

Қоғамдағы бәсекеге қабілеттілікке бейімдеуді ең алдымен мектеп оқушыларынан бастаған 
жөн. Себебі басқа ортаға, бөтен ұжымға түскен жас адамға бұл өте керек. Осыған орай, қазіргі 
заманда оқушылар негізгі пәндер бойынша академиялық біліммен қатар табысқа жетуге 
үйрететін пәндерді таңдау құқына да ие болулары керек. Сондықтан сын тұрғысынан ойлау, 
проблема шешу, өзара қарым-қатынас жасау және бірлесіп әрекет ету сияқты негізгі 
дағдыларды қалыптастыратын өмірлік қажетті пәндер, оқу үдерісінде факультатив немесе 
тренингтік сабақтар ретінде қамтылғаны жөн.  

Мұндай сабақтарда мектеп оқушыларын әлемдегі «бизнес – жүйе» моделімен таныстыру 
керек. Американдық бизнесмен-инвестор Р.Кийосаки адамды толық еркіндікке жеткізетін 
ақша емес, ақша ағыны деп санайды. Сондықтан үнемшілдік тұрғысынан болашақ «бизнес-
мендерге» ақша айналымының квадрантын үйреткен дұрыс. Мысалы, жалдамалы жұмыскер 
(ЖЖ) – бизнес жүйеге жұмыс істейді. Өз бетінше кәсіп ашып, күн көруші (ӨЖ) – бизнес 
жүйенің өзі болып табылады. Кәсіпкер бизнесмен (КБ) – сол бизнес жүйені құрады. Кәсіпкер 
инвестор бизнес жүйеге инвестиция салады. Бизнесмен миллионер (БМ) – инвестиция салатын 
мүмкіндікті іздейді. Осылайша оқушылар бизнес әлемінің алғашқы әліппесімен танысады.  
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Мысалы, БҚ-тің мектеп түлектері үшін мынадай басты үш тармақтан тұратынын 
анықтадық: 1) БҚ-тің қажеттілігін оқушыға «адам капиталы» тұрғысынан дәлелді түсіндіру; 
2) өз мамандығын дұрыс таңдай білуге көмектесу; 3) қабілетіне қарай қарекет жасауға 
жетелеу. Осы орайда оқушы мынадай міндеттерге ден қою керек. Танымдық белсенділік, 
ізденімпаздық, өзін-өзі асыраушылық, БҚ мәнін пайымдаушылық, БҚ-ті көтеруге ынталылық, 
сыни, шығармашылық ойлауға бейімділік, өнерпаздық, табыс табуға құштарлық, биснесмен 
болуға ұмтылушылық, т.б.  

Жас жеткіншектерді бәсекеге қабілеттілікке бейімдеуде педагог маманның өзінің БҚ-тің 
негізгі көрсеткіштерін білгені жөн. Олар: арнайы мамандық білімінің жоғары деңгейде болуы; 
оқыту мен тәрбиелеу технологиясын білу; оқушылармен дұрыс қарым-қатынас жасай білу 
ептілігі; өнердің 2-3 түрін меңгеру қабілеті; қоғамның ішкі-сыртқы саясатын балалар мен ата-
аналарға түсіндіре білу дағдысы. 

Бәсекеге қабілеттіліктің ең басты мақсаты – адамның қабілеттілігіне байланысты қоғам 
алдындағы теңдік, өзіне өзі сын көзбен қарау, шығармашылық ойлау, инновациялық қарекет, 
тапқырлық, шеберлік. Мұның нәтижесінде адамның кәсіпке деген ынта-ықыласы артады, 
мүдделігі күшейеді, жұмыс ұқыпты ұйымдастырылады, өнім үнемделеді, тиімді сауда 
жүргізіледі, өз меншігін молайтуға ұмтылады, кәсіпкерлікке белсенділігі көтеріледі. Демек, 
бәсекеге қабілеттілік күшті әрі тиімді кәсіпкерлік орта қалыптастыруға ықпал етеді.  

Қазіргі кезде бәсекеге қабілеттілік мәселесі «халықаралық бәсекелестік артықшылықтар 
моделі» негізінде кең ауқымда зерттелуде. Әсіресе, бәсекеге қабілеттілік Оңтүстік Кореяда 
«білім экономикасы» индексіне байланысты кеңінен зерттеліп, олардың нәтижелері 
тәжірибеге ендірілуде. Білім экономикасы моделі бойынша, экономиканың негізгі даму 
факторлары үшін: біріншіден, «жаңа білім», екіншіден, «адами капитал» алынған. 
Экономиканың мұндай даму ерекшелігі: 1) адами капиталдың сапасын көтеруге; 2) жоғары 
технологиялық жаңа білімді өндіруге; 3) инновацияларға; 4) жоғары сапалы қызмет көрсетуге; 
5) өмірдің сапасын жақсартуға сүйенеді.  

Жастардың БҚ қасиеттері олардың болашақ кәсіби мамандықтарын, өздерінің қабілет-
қарымын, қызығушылығын қанағаттандыруға, мамандыққа деген ынта-ықыласын дамытуға 
әсер етеді. Елдің әлеуметтік-экономикалық жағдайының жақсаруы да жастардың мамандықты 
дұрыс таңдай білулеріне тікелей байланысты деуге болады. Оқушылар болашақ мамандығы 
бойынша істейтін жұмысының технологиялық жабдығын да ерте пайымдай білгені жөн.  

Мектеп оқушыларының БҚ арттырудағы қарекеттерді түрткі (мотив)> мақсат >міндет 
>мазмұн кезеңдері бойынша іске асыруға болады.  

Ал жалпы қабілеттілікті дамыту мынадай 7 көрсеткіштен, яғни қажеттіліктен > мотивтен 
> қызығушылықтан > темпераменттен > мінез-құлықтан > мақсаттан > қарекеттен туындайды. 

Бәсекеге қабілеттілікті дамытудың осы жоғарыда берілген көрсеткіштеріне оқушыларға өз 
өмірлерінен нақты мысалдар келтіртуге болады:  

 
БҚ дамыту көрсеткіштері Өз өміріңізден айғақтар келтіріңіз 

1. Қажеттілік 
2. Мотив 
3. Қызығушылық 
4. Темперамент 
5. Мінез-құлық ерекшелігі 
6. Мақсат қоя білу 
7. Қарекет 
8.  
9.  

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

 
Жалпы алғанда жеке адамның әлеуметтік жағдайы оның еркіне тәуелді бола бермейді. 

Қоғамдық қатынастарда ғана ол жан-жақты үйлесімді дамуға мүмкіндік алады. Өйткені жеке 
тұлғаның қоғамнан тыс өмір сүруі мүмкін емес. Демек, оқушының да жетілуі қоғамның 
дамуымен байланысты. Ендеше, адамның психологиялық ерекшеліктерін, өзіне тән 
қасиеттерін оның әлеуметтік жағдайына, нақтылы кәсібіне, іс-әрекетіне, білім-қабілетіне 
байланысты ғана анықтауға болады. Осыдан оқушының қоғамдық тәрбиесі мен білім алуы, 
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еңбек етуге үйренуі қалыптасады. Бала тек іс-әрекет жасау үстінде ғана өсіп жетіледі. Әрекет 
ету барысында оның қабілеті артады, ептілігі мен дағдысы дамиды, іскерлігі молаяды, өмірлік 
белсенді позициясы қалыптасады.  

Бала қарекетінің негізгі формалары: ойын, оқу, еңбек. Олардың қайсысы болса да белгілі 
бір мақсат-мұратқа, ниетке бағытталады. Ондай болса, іс-әрекет деп адамның түрлі қажеттерін 
өтеу үшін белгілі бір мақсатқа жетуге бағытталатын белсенді үдерісті айтамыз. 

Адам қарекетінің негізгі қызметі әрқашан да қажеттіліктен, мақсатқа ұмтылудан, оны 
орындауға қажетті білімнен және ептілік пен дағдыдан құралады. Қарекет пен білім алу, 
ептілік және дағды өзара байланыста дамиды. Мысалы, адамның білімі, дағдысы, ебі белгілі 
бір қызмет үстінде қалыптасады, кейіннен олар іс-әрекетті жүзеге асырудың негізгі шартына 
айналады. 

Дағды мен білім – екі түрлі процесс, олардың қалыптасу жолдары да түрліше. Дағды – 
динамикалық стереотип негізінде қалыптасса, білім – екінші сигнал жүйесі арқылы 
меңгеріледі. 

Осы білім мен дағдыны ұштастыра білуге үйрету аясында «Өзіңнің бәсекеге қабілет-
тілігіңді (БҚ) артыру» тақырыбы бойынша тренинг-семинарлар өткізу жоспарлануы тиіс:  

1. Бәсекеге қабілеттіліктің мән-маңызын ұғындыру (мұғалімнің баяндауы, сауалнама 
жүргізу арқылы оқушының БҚ-нің бастапқы деңгейін анықтау); 

2. БҚ-тің әлеуметтік-экономикалық негіздерін ашып түсіндіру, бизнес әлеміне қатысты 
түрлі кітаптар, мақалалар оқыттыру; 

3. БҚ-ті мамандықтың классификациясымен байланыстыру, оны таңдаудың мотивтері 
(түсіндіру, сұрақтарға жауап беру); 

4. Кәсіпорынның (фирманың) өндірістік-технологиялық жарақтануына байланысты БҚ-ті 
дамытудың жолдарымен таныстыру (түсіндіру, ата-аналарының не туыстарының жұмыс 
орындарымен танысу, оны әңгімелеу, мамандықты меңгерудің қыр-сырына қанығу). 

Бұлардың нәтижесінде бастаған іс-әрекетінің мақсатын түсіну, осыған дейінгі меңгерген 
білімдері мен дағдылардың негізінде оны орындаудың тәсілдерін іздеу, эксперимент жасау 
және қателесу әдісі бойынша оқушыларды тәуекелге бел будыруға дайындау.  

1. Әр адамның бәсекеге қабілеттілік дәрежесін анықтаудың мәні неде? 
2. «Бәсекеге қабілеттіліктің» экономикалық-әлеуметтік маңызын қалай түсінесіз? 
3. Жер жүзіндегі мемлекеттердің «бәсекеге қабілеттілік» деңгейі қандай негізгі 

факторлармен бағаланады? Ең озық, алдағы 1-5 орынға ие болған елдер қайсы? 
4. Қандай қасиеттерді ескеріп, өзіңіздің сүйікті мамандықтарыңызды таңдайтын боласыз? 
5. Қабілетіңізге қарай, қандай күнкөрістік қарекетпен айналысатын боласыз? 
6. Жас түлек, оқуға түсе алмасаңыз, не істеп күн көрмекшісіз? 
7. «Бәсекеге қабілеттілігіңіз» бойынша, өз қатар құрбыларыңыз арасында қандай 

деңгейдемін деп ойлайсыз? Жолдастарыңыз сізді нешінші орынға қояды? 
8. Өз ойыңызша, бәсекеге қабілеттілігіңізді білдіретін ең алғашқы 5 қасиет-қабілеттің 

көрсеткіші? дейтін, т.б. сұрақтарды мүмкіндігінше қойған дұрыс (2). 
Келешекте мектеп бағдарламаларында кәсіпкерлік тұлға тәрбиелеп шығару мақсатында 

«Нарықтық психология», «Нарықтық педагогика» сияқты элективті курстар ашылса, нұр 
үстіне нұр болар еді. Ол үшін еліміздегі білім ошақтары әлемдік білім беру кеңістігенде, 
табысты бәсекелестік, ғылыми-технологиялық әлеуетін арттыруда сапаға ұмтылуы қажет.  

Қорыта келгенде, мұндай сабақтардың нәтижесінде жастар ХХІ ғасырға тән бәсекеге 
қабілеттілік – білімнен, оның ішінде компьютерлік сауаттылық, шет тілдерін үйрену және 
сананың ашықтығынан тұратынын бағамдап, өзбетінше өмір сүруге бейімделіп, «өмір – 
күрес» деген мәңгілік қағиданың қыр-сырын ерте жастан білуге бейімделер еді.  
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ЭССЕНІҢ ӨЗГЕ ЖАЗБА ЖҰМЫСТАРЫНАН  
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Білім саласындағы көшбасшылық пен менеджмент магистрі  
(Ноттингем университеті, Ұлыбритания) 

 
Білім алушыны тексеру үшін түрлі тапсырмалар қолданылатыны белгілі. Осы орайда 

оқушының қаншалықты білімді игергендігін бағалау, сыни ой-пікірін анықтау, тақырыпқа 
қатысты көзқарасын білу мақсатында жазбаша жұмыстарын жаздыру кеңінен қолданылады. 
Ал жазбаша тапсырманың ішінде эссенің алатын орны ерекше. Эссе – шығарманың бір түрі 
болып табылады. Сондай-ақ, эссе – автордың шығармашылық қабілеті негізінде өз ойларын, 
сезімдері мен пікірлерін жазбаша түрде қағазға түсіру өнері [1, p.87]. Бірақ эссе шығарма-
шылық жұмыс ретінде өзге жазба жұмыстарына ұқсамайды. Осы тұрғыда эссені өзге жазба 
жұмыстарымен алмастырып алу жағдайы жиі ұшырасады. Бұл мақала эссенің өзге жазба 
жұмыстарынан айырмашылығын айқындап, білім алушыға эссені жаздырудың өзіндік 
ерекшелігімен таныстыруға бағытталады.  

Ең алдымен, эссеге қойылатын талап – белгілі бір тақырыпты, мәселені талдау, сипаттау 
және бағалау болса, негізгі мақсаты – тақырыпқа байланысты өз білімін көрсету және сұраққа 
берілген жауаптың дұрыстығына оқытушыны (оқырманын) сендіре білу болып табылады. Бұл 
эссенінің өзге жазба жұмыстарынан ажырата білудегі басты талаптардың бірі [2].  

Эссені жазу барысында баяндау, сипаттау, сендіру, аргументтер, фактілер келтіріледі. 
Сонымен қатар тақырыпқа байланысты автор өзіне қатысты оқиғаларды жазуы да мүмкін. Бұл 
тұрғыдағы жазылым дағдылары академиялық бағыттағы өзге жазба жұмыстарында да кеңінен 
пайдаланатындықтан эссе мен өзге жазба жұмыстарының арасындағы айырмашылықтарды 
түсінбеу жиі ұшарасады. Осы орайда эссені шығарма, публицистикалық мақала, баяндама 
сияқты жазба жұмыстардан ажырата алмау мәселесі туындап жатады [2].  

Біріншіден, шығарма мен эссені ажырата алмау жайттары жиі кездеседі. Бұл мәселенің 
туындауының негізгі себебінің бірі – эссені шығарма деп қабылдау. Эссе шығарма 
жұмысының түріне жатады, бірақ барлық шығарма эссе болып табылмайды. Мұндай 
түсініспеушілік туындамас үшін екі жазба жұмысын, яғни шығарма мен эссенің өзіндік 
ерекшеліктерін оқушыға түсіндіріп алған дұрыс. Әдетте шығармашылық жұмыстарға 
суретшінің салған суреттерін, композитордың шығарған әндері мен күйлерін, жазушының 
жазған әңгімелерін, романдарын, ақындардың өлеңдерін жатқызамыз.  

Эссе де шығарманың бір түрі болып табылады. Бірақ эссе шығармашылық жұмыс ретінде 
өзге жазба жұмыстарына ұқсамайды. Ең алдымен, эссеге қойылатын талап ол – белгілі бір 
тақырыпты, мәселені талдау, сипаттау және бағалау. Бұл автордың пікірі мен оны дәлелдеуі 
үшін қолданылатын фактілерін жүйелі түрде және академиялық жазылым бағытында 
жазуымен ерекшеленеді. Сондай-ақ, эссе – оқу үдерісі барысында мектептерде жиі жазылатын 
шығарма түрі. Ол берілген тапсырма немесе қойылған сұраққа байланысты аргументтік, 
сипаттамалық, сендіру, баяндау, артықшылығы мен кемшілігі т.б. көптеген түрлері бар. 
Эссенің түрлеріне қарай жазылу күрделілігі мен ерекшеліктері анықталады. Сондықтан эссе 
түрлерін жазу оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай ұсынылады. Мысалы, бастауыш 
сыныпта сипаттамалық, баяндау эсселері жазылса, жоғары сыныптар үшін аргументтік, 
мәселе мен оның шешімдері сияқты эсселер жазуға берілуі мүмкін [2].  

Екіншіден, публицистикалық мақала мен эссені шатастыру жайттары жиі кездеседі. 
Мақала публицистикалық стильмен газет, журнал, веб-сайттарда белігілі бір ақпарат жөнінде 
хабардар ету үшін жазылады. Ол өз ішінен тақырыпшаларға бөлінуі мүмкін. Мақалада белгілі 
бір ақпаратпен өз оқырманын толығырақ таныстыру үшін суреттер, графикалар жиі қолданады 
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және беріген фактілерге сілтеме жасалыну талап етілмейді және субъективті түрде жазылуы 
мүмкін. Ал керісінше, эсседе бір тақырып жөнінде ғана талдаулар мен сын-пікірлер жазылып, 
ондағы келтірілген фактілерге сілтеме жасалуы талап етілуі мүмкін. Сондай-ақ эссеге 
қойылатын басты талаптардың бірі – объективтілік болып табылады. Көп жағдайда эссе жазу 
үшін суреттер мен графикалардың қолданылуы талап етілмейді.  

Үшіншіден, баяндама мен эссенінің жазылу құрылымын түсінбеу. Бұл екі жазба жұмысы 
да академиялық бағытта жазылғанымен олардың өзара үлкен айырмашылықтары бар. 
Баяндамада белгілі бір зерттеу сұрағына жауап беру үшін анықтамалар, сипаттамалар мен 
талдаулар жазылады. Зерттеу жұмысының нәтижелерімен таныстыру мақсатында 
тәжірибелердің, сауаланамалардың нәтижелері және зерттеу әдістері туралы ақпараттар 
беріледі. Зерттеу нәтижелеріне талдаулар жасалып, алдағы уақытта орын алатын зерттеулер 
немесе мәселелерді шешу үшін ұсыныстар жасалынады. Ал эсседе негізінен тақырып туралы 
пікірлер мен тұжырымдар қамтылады. Тақырыпты және сұрақты түсініп, оған жауап беру 
жеткілікті болып табылады. ЖОО-дарында жазылатын эссе бойынша сұраққа берілген жауап 
дәлелді болуы үшін аргументтер келтірілуі талап етіледі.  

Қорытындылай келе, эссені жазу барысындағы негізгі мақсат –тақырыпқа байланысты өз 
білімін көрсету мен сұраққа берілген жауаптың дұрыстығына оқытушыны, яғни оқырманын 
сендіре білу. Сондай-ақ академиялық форматта жазылатын эссе өзіне тән талаптарды 
ұстануымен өзге жазба жұмыстарынан ерекшеленеді. Кейбір пәндер үшін эссе жазу білім 
алушыны бағалауда қолданатын негізгі құрал болып табылады. Эссе жазу көптеген оқушылар, 
студенттер үшін тілдік көрсеткішін анықтау құралы ғана емес, тақырыпқа, берілген сұраққа 
байланысты ойын жүйелі, сыни тұрғыда талдап жеткізу де өте қиын жұмыстардың түріне 
жатады [3]. Осы орайда, мектеп қабырғасынан бастап білім алушыларға оның құрылымын 
дұрыс жазып үйретудің маңызы ерекше.  

Эссенің көптеген түрлері бар, оларға аргументтік, салыстыру, мәселе және оның шешімін 
қарастыру, себеп-салдар және т.б. түрлерін жатқызуға болады. Эссенің қай түрі 
жазылатындығы таңдап алынған тақырыпқа немесе сұраққа байланысты болады. Мәселен, 
Емтиханды тестпен алу дұрыс па? Оқушының ұялы телефон ұстауына тиым салу қажет 
пе? Мұғалімдердің білімін анықтау үшін тест алғанымыз дұрыс па? Үш тілді білім беру 
жүйесі қолайлы ма? деген тақырыптар аргументтік эссе түрінде жазылады.  

Жазылым дағдысы автордың алдын ала іштей дайындығын қажет етеді. Оқушы жазба 
жұмысын бастамас бұрын оған дайындалады, яғни өз ойын өзімен-өзі сөйлесу арқылы іштей 
талқылайды, саралайды, оны қалай қағаз бетіне түсіретіндігін ойланады. Ал оқырман 
жазылым процесінің қалай орын алғандығын емес «тек өнімді» ғана көре алады [4, p.214]. Сол 
себепті оқушыны «дайын өнім дайындауға» дағдыландырудың маңызы зор болып табылады. 
Мәселен, эссе жазуға оқушыларды дағдыландырудың ең басты ерекшелігі ретінде тәжірибе 
жүзінде, яғни жызылым үдерісі арқылы көрсетуді атап айтуға болады. Себебі эссені тек 
ауызша түсіндіру жеткіліксіз, өйткені жазылым дағдысы жазу әрекетін орындау арқылы ғана 
бекітіледі. Мәселен, мұғалім өз оқушыларына аргумент эссені жаздыру үшін мынадай 
кезеңдерді орындауға болады:  

а) Үлгі эссені көрсету.  
ә) Пікірталас туындататын тақырыптың бірін алып ауызша пікірталас жүргізу. 
б) Аргументтік эссенің мақсатымен және оның жазылу құрылымымен таныстыру. 
в) Тақырыпқа байланысты жазылатын эссенің тезисін жазу және жоспарын құру. 
г) Басқа бір тақырып бойынша аргумент эссені тақтаға жазып көрсету немесе жазылған 

эссенің құрылымына талдау жасау. 
ғ) Оқушылардың өз бетінше аргументтер, мысалдар және эссенің бөлімдерін жазуына 

көмектесу (бұл кезеңде грамматикалық, орфоргафиялық қателерге аса мән бермеуге болады, 
егер оқушыға бұл қателіктері бойынша ескерту жасалса, олардың шығармашылық қабілетінің 
төмендеуіне алып келуі мүмкін). 
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д) Эссенің соңғы нұсқасын әзірлеу (осы кезеңде грамматикалық, орфоргафиялық қателері 
толық түзетіліп, себебі түсіндіріледі және құрылымы, мазмұнын тексеру бойынша оқушылар 
бір-бірінің жұмысын оқып шығып, өзара талқылайды). 

е) Соңғы нұсқаны оқытушының тексеруіне өткізу. 
Эссе жазу – бұл білім алушылар үшін өз ойларын нақты және тиімді ұйымдастыруды талап 

еткенімен, олар үшін керемет шығармашылық қабілеттерін көрсете алуына мүмкіндік 
туындатады [3, p.110]. Білім алушы эссе жазу арқылы өзінің сезімін, қажеттілігін, білімі мен 
қызығушылығын білдіреді. Сонымен эссе жазу дегеніміз белгілі аудиторияға, оқырмандарға 
қажетті деңгейде әсер ете алу мен тақырыпқа қатысты өз ойын білдіру үшін бірнеше 
параграфтарды жүйелі негізде қолдану арқылы бір немесе бірнеше идеяны нақты және дәлелді 
түрде жазбаша жеткізе білу [5]. Бұл өз кезегінде оқушының тұлға ретінде интеллектуалды 
және эмоционалды тұрғыдан дамуына мүмкіндік береді. Ал оны өзге шығарма түрлерінен 
ажыра білуге және жазылым үдерісін меңгеруді тиімді бағытта ұйымдастыра білу аталған 
тұлғалық қасиеттердің тез қалыптасуына оң әсерін тигізері сөзсіз.  
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филология ғылымдарының докторы, профессор 
 

Қазақ әдеби тілінің дамуы оның функционалдық стильдерінің дамуы болып табылады. 
Тілдің функционалдық стильдері ішінде публицистикалық стиль өз мақсаты мен қоғамдағы 
қызметі және содан туындайтын тілдік ерекшелігі жағынан басқа стиль түрлерінен 
өзгешеленеді. Қазақ тіл білімінде публицистикаға тән белгілер баспасөз тілін зерттеу 
барысында анықталып отырады.  

Әдеби шығармашылықтың туындысы ретінде очерктің ерекше белгілерінің бірі – оның 
деректілігі болып табылады. Өмірдегі нақты деректерге сүйеніп, оқиға мен кейіпкерлердің 
шынайылығын сақтай отырып, публицист көрген-білген, туйгенін жалаң сипаттама түрде 
беріп қана қоймай, адресатты қызықтыратын, оны ойландыруға себеп болатын жағын да іздеп 
табуы керек. Очеркте көркем шығармадағыдай автордың айтпақшы болған ойы тұспалдап 
берілмейді. Бұнда автор «мені» насихатшы, үгітші кейпінде әр нәрсе жөнінде өз 
қорытындысын беріп отырады. Очерк оқиғаның бүкіл хронологиясын, даму тарихын тізбелеп 
отырмайды. Ол оқиғаның, адамның бір сәттік кезін беру арқылы терең пікірлер 
қалыптастырады. Бұл М.Әуезовтің очерктерінде кездесетін белгілердің бірі. Очерк қысқалық 
пен нақтылықты қажет етеді. Очеркке тән белгілердің бірі- еркін баяндау. Бұнда құбылысты 
детальді түрде сипаттау, әрекетті бейнелі жеткізу жағы көркем әдебиетке қарағанда аздау 
болады. Сөйлемдер қысқа, байланыссыз, «үзді-жұлды» сипатта болуы мүмкін. Очерктің 
негізгі міндеттерінің бірі – негізгі оқиғаны, адам портретін бөліп көрсету, айқындау. Очеркті 
қарындашпен сызылған экскиздерге ұқсатуға болады. Бірақ бұл талантсыздық, форманың 
жоқтығы емес. Бұл – жанр ерекшелігі. Ол – оның еркіндігі. Бұнда автор әдеби шарттардан 
алысырақ болып, өзін көрсетуде, өз ойларын жеткізуде еркіндік алады. Күтпеген ауысулар, 
стильдің ерекше эмоционалды сипаты, жол-жөнекей берілетін ойлар, еркертпелер, 
бақылаулар, еске алулар, публицистиканың ашықтығы – очеркке тән белгілер. 

Очерктің ерекше белгілерінің бірі оқиғалар мен құбылыстарды өзара байланыстырудан 
көрінеді. Бұндай салыстырулар негізгі ойды бөліп көрсетуге, айқындауға мүмкіндік береді. 

Очерктің өзіндік ерекшеліні – очеркте автор өз тыңдаушысымен, оқырманымен тікелей 
қарым-қатынас жасауы. Ол өзінің сезімдері мен ойларын, жасаған түйіндерін өзі таңдаған 
бағытта бастап, өрбітіп, өзінің пікірлесін үнеміескере отырып баяндауға тырысады. Автор әр 
түрлі сипатта көрінеді. Ол лирик те болуы, азаматтық тұлға кейпін таңдауы да мүмкін. Бұл 
очеркистің талғампаздығы және көтерген өмірлік мәселесінің мазмұнымен тікелей 
байланысты. 

Публицистиканың басқа жанрларында да автор бейнесінің орны маңызды. Мәселен, 
репортаж да – автордың қабылдауына, түсінуіне тікелей байланысты дүниеге келетін 
шығарма. Оқушы фактіні репортер қалай жеткізсе, солай қабылдайды. 

Публицистикалық стильде тілдің эмоционалды элементтері және сөзді образды қолдану 
сияқты әдеби стильге тән құбылыстар да кездеседі. Бұл оның әдеби стильге жақындығын 
көрсетеді. ал оның фактіні толық және логикалық жүйелі баяндау тәсілі жағынан ғылыми 
стильге жақын екені байқалады [1, 29]. 

Публицистикалық стильдің басқа функционалдық стиль түрлерінен айырмашылығы 
туралы А.А.Стриженко былай деп көрсетеді: «Публицистический функциональный стиль 
характеризуется действием определенной целевой установки, специфичностью самой сферы 
общения и отбора языковых средств. В отличие от других функциональных стилей он в 
большой степени характеризуется направленностью на массовую аудиторию» [2, 38]. 

Очерк – публицистиканың нағыз субъективті жанры. Очерк автор ойының күштілігін, 
тереңдігін, шынайылығын және соларды жеткізуде стильдік қолданыстарды (сипаттаманы, 
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пікірлесуді, пікірталасты, әр түрлі үзінділерді) ұтымды пайдалануды қажет етеді. Очерк 
арқылы автор адам ретінде өзін танытады. Оның нені бағалап, нені ұнатпайтыны, өмірлік 
позициясы көрінеді. Очерктегі автор бейнесі оның сюжеттік-композициялық құрылымынан 
ғана емес, оқырманға жақындығынан көрінеді. Ол ой-пікірі, жан дүниесі жағынан оқырманға 
жақын дос, оның сұрақтарына дұрыс жауап беретін жанашыры болуы керек. 

Очерктің басты ерекшеліктерінің бірі – автордың оқушысымен «оңаша» сөйлесуі, оны 
өзімен бірге ойлануға, сезінуге жетелеуі болып табылады. Автор оқырманды пікір алысушы 
адам орнына қояды. Онымен бірге сезініп, онымен бірге қиналып отырғанын жеткізетін 
амалдар: қаратпаларды пайдалануы, оқырманға қатысты бұйыру түрінде келетін тұлғаларды 
қолдануы, оқиғаны жеткізуші немесе оған қатысушы адам ретінде І жақтық көрсеткіштерді 
пайдалануы жиі кездеседі. Олар очеркте синтаксистік құрылымдар, морфологиялық 
көрсеткіштер, ауызекі сөйлеу элементтері арқылы көрініс табады. 

Очеркте автордың эмоциясы басым түрде беріледі. Очерк – автордың өзінің ішкі дүниесін 
ашуы, оқырман алдындағы ағынан жарылуы десе де болғандай. Очеркке тән негізгі белгілерді 
анықтауда М.Әуезовтың публицистикалық шығармаларын арқау еттік. 

Шындық өмірдің барлық құбылыстары мен оқиғаларын жіті бақылай отырып, 
шаруашылық жағдайы, ауыл өмірі, оқу-білімнің дамуы, адам санасындағы өзгерістер, 
ғылымның дамуы туралы М.Әуезов – публицист өз ойын қоғам талқысына ұсынады. Бірақ, 
әрине, М.Әуезов публицистиканы кәсіп еткен жоқ. Дегенмен ол өмірде болып жатқан 
өзгерістерге өз пікірін білдіріп отыруға үн қосуға тырысты. 

М.Әуезовтің публицистикалық шыармаларын әдеби тіліміздің функционалдық 
стильдерінің бірі – публицистиканың қалыптасу, даму, жетілу тарихынан бөліп алып 
қарастыруға болмайтыны түсінікті. Өйткені ол – бүтіннің бөлшегі, құрамдас бөлігі, дамудың 
белгілі бір кезеңінің көрінісі сияқты. 

Жазушылық қызметімен қатар ұлы қаламгер публицистикамен қолы бос кезде, өз 
талантының шексіздігін көрсету үшін емес, жүрек қалауы, уақыт талабына қарай айналысты. 
Бұны М.Әуезов мақалалары мен очерктерінің тақырыптары мен мазмұны дәлелдейді. Бұнда 
жалған ұран мен үстем идеологияның жетегінде кету жоқ. Бұл қасиет шынайы талантқа ғана 
тән. 

М.Әуезов публицистикасында көтерілген тақырыптар, публицист Әуезовтің қоғамдық 
көзқарасының қалыптасу көздері, публицистикалық шығармашылығының күрделі 
эволюциясы, публицистік шеберлігінің шыңдалуы мен кезеңдері Б.Жақыповтың «М.Әуезов – 
публицист» тақырыбындағы кандидаттық диссертациясында қарастырылады [3]. 

Зерттеуші М.Әуезов публицистикасын алғаш рет арнайы зерттеді. Бұл авторефератта да 
айтылады: «Қаламгер шығармашылығының жеткілікті дәрежеде зерттелмей, назардан тыс 
қалып келе жатқан бір қыры – оның бай публицистикалық мұрасы» [3, 3]. 

Б.Жақыпов М.Әуезов публицистикалық шығармашылығын 4 кезеңге бөліп қарастырады: 
І кезең 1917 – 1932  
ІІ кезең 1932 – 1941 
ІІІ кезең 1941 – 1945  
ІV кезең 1945 – 1961 
Зерттеуші М.Әуезов публицистикасын коммуникативті сөйлеу формаларына қарай: 

«М.Әуезов – суреттеу – баяндау, суреттеу – түсіндіру, баяндау – түсіндіру сияқты аралас 
тәсілді пайдаланды» – деп жазады [7, 28]. Ал тілдік құралдардың стильдік қолданысы бұл 
жұмыста қарастырылмайды. Өйткені зерттеу жұмысы оны мақсат етпеген. 

М.Әуезовтің публицистикалық шығармалары жанр жағынан мақала, очерк, памфлеттерден 
тұрады. Жазушының жаңа идеялары 30-жылдары жазған «Көктемнен бері», «Сөз аяған – тау 
сағыз бен көк сағыз», «Үш күн», «Құм мен асқар» (1934), «Білекке білек» (1935), «Шатқалаң», 
«Оның аты – екінші» (1940), 40-жылдары жарық көрген. «Ерлік – елдік сыны», «Отан ұран 
салғанда», «Конвейерде күй мығым», «Ер бауырларға ел сәлем» атты мақалалары мен 
очерктерінде көрініс табады. Соғыстан кейінгі жылдар – М.Әуезовтің әдеби шығармашылық 
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жолында ең бір табысты кезең болды. Бұл жэылдары «Түркістан солай туған», «Индия 
очерктері», «Америка әсерлері» очерктері жазылды. 

Р.Сыздықова: «...М.Әуезовтің публицистикасы мен ғылыми еңбектерінің де тілі стильдік, 
лексикографиялық, лексикологиялық зерттеулерді күтеді», – [4] деп жазады. 

М.Әуезов публицистикасында очерк жанрының салмағы басым. Көтерген тақырыбы мен 
композициялық құрылымы жағынан олар бір-біріне ұқсамайды. Әуезов қаламына тән 
шеберліктер осы жанрда айқын көрінетін болғандықтан, зерттеу материалдары ретінде біз 
жазушы-публицистің очерктер тілін негізгі нысана еттік. 

Мақала очерктерден көлемінің шағындығымен ғана ерекшеленбейді, тілдік жағынан ал-
ғанда, мақала дәлдік, нақтылық, ой-тұжырымының, хабардың жинақтылығымен сипатталады. 
Очерктерде көбінесе ақпарат-хабардың, оқушыға айтылар мәліметтің бейнелілігі басым 
болады. Мақалада белгілі бір аймақ адамдарының тұрмыс-тіршілігі, өмірі т.б. мәселелер сөз 
етіледі. Осыған орай сол жергілікті жердің ерекшелігі кейіпкерлер тілінде көрініс табады. 
Ақпарат-мәліметтер автордың ой-елегінен өткізіліп, өз көзқарасы мен алған әсері тұрғысынан 
жазылады. Бір ғана фактінің негізінде публицист қоғамдық маңызы бар мәселені көтереді. 
Мәселен, М.Әуезовтің «Асыл елдің алып ұлы» мақаласын алып қаралық.  

Мақалада ерлік ұғымы, оның халық тарихындағы көрінісі мен оған берілетін мазмұнның 
уақыттың өтуімен өзгеретіні, жаңа сапа мазмұнға ие болатыны қазақтың халық батырлары мен 
Ұлы Отан соғысындағы қазақ жауынгерлерінің әрекеттері, ерліктері арқылы салыстырылады. 
Фактілерге негізделген публицистің ой-толғанысы. М.Әуезов ойын образды, әсерлі түрде 
береді. Мақаладан үзінді: Халық бойындағы қасиет заман өгей болғанда, кейде жер астында 
жатқан алтын гауһар есепті. Алтын қазына жер бетіне шықпағанымен, қазыналыққасиетін 
жоя ма? Тек қана қимылы жоқ қалғып тұрғандай боп кезегін күтеді. Кезі жеткен от күнінде 
жарқырай шығып, жат етеді. Тебіреніп теңіз толқыса, тереңіне шөккен меруертін атпай 
ма жағаға. Тарих телегейі толқығанда да сол сияқты ел тамырындағы қасиет жамырай 
шығып шарқ ұрады. Тарих – тарих болғалы ерлік жайында сөйлеген жандар көп-ақ, бірақ 
өзгенің, бұрынғының бәрі де бірдің басындағы ерлікті, бірдің атымен байланысты ер 
қимылды айтатын. Осымен бірге шын ерліктің сырының өзі де басқаша болып атылады. 
Бұрын ерлік білекпен танылатын сияқты еді, бүгін ерлік жүректен орын тепті (М.Ә. 20 
томдық шығармалар жинағы. 8-т., 81-85-бб.). 

Бұл үзіндіге аналитикалық-публицистикалық шығарма деп қарауға болады. Ой тұтастығы 
бір бағыттағы терең толғаныстан туындаған шығарма. Мақала ой түйіндеуден басталады. 
Ерлік туралы түсінігін жазушы уақытпен, тарихи жағдаймен байланыстырып қарайды. 
Мезгілге берілетін сипаттама оқушыны өз бетінше әрі қарай ойлануға жетелейді: «...заман 
өгей болғанда, ...кезі жеткен сәт күнінде» – эпитеттер бір-біріне мағына жағынан қарама-қарсы 
болмағанымен, контекстік қарама-қарсылық бар. Бұл қарама-қарсылыө мақала бойында желі 
болып тартылып отырады. Мақала алғашқы жолдарынан-ақ М.Әуезов тілінің образдылығы, 
экспрессиялылығы, ойды біреудің үдетпелі сипаты оқушыны еліктіріп алады. Бұл қарсы мәнді 
құрылымдардан (жер бетіне шықпағанымен, қазыналық қасиетін жоя ма) сөздердің 
метонимиялық қолданысынан (жарқырай шығып, жалт етеді), асонанс, аллитерациялардан 
(теңіз толықса, тарих телегейі толқығанда), инверсиядан (атпай ма жағаға), жаңаша 
образды қолданыстардан (жамырай шығып, шарқ ұрады) көрінеді. Әр түрлі ұғымдарды 
қарама-қарсы қоя отырып (бұрын – бүгін; білек – жүрек) М.Әуезов оқушыға негізгі айтпақшы 
ойын жеткізген. Ол – ерлік ұғымының жаңа мазмұнға ие болуы. 

М.Әуезов – публицистиканың негізгі ерекшелігі мен оған қойылатын талаптарды терең 
түсінген шебер қаламгер. Ол әр сапарларынан байқап, түсінгендерін қалт жібермей, 
блокнотына жазып жүрген. М. Әуезов туралы қазақ журналистері мынадай лебіздер білдіреді. 
Н. Омашев «Мақсат демекші, автор очеркке кіріспес бұрын «үш түрлі жайдан өзіміздің 
ардақты оқушылар алдынан өтініп алуды мақұл деп білдім» деп алдына қойған міндетін өте 
бір үлкен жауапкершілікпен анықтап алады. Бұдан жазушының деректі шығармаларда 
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оқырманды ақиқаттан титтей де болса ауытқымай ұстайтынын қалам қуаты, көркемдік деңгейі 
биік бола тұра, шындықты бәрінен де жоғары қоятынын аңғарамыз» [5] деп көрсетеді. 

Б.Майлин публицистикасына сынщылдық, С.Ерубаев публицистикасына жасампаз өмір 
тақырыбы тән болса, М.Әуезов көрген фактілеріне тек дерек ретінде қарамай, терең байланыс 
пен дамуды көрген, әр құбылыстың өткені мен келешегінен сабақтастық іздеген публицист 
болды.  

Қорыта айтқанда, публицистика тілі кітаби жазба стиль мен ауызекі сөйлеу стиль 
тілдерінің арасында аралық сипатқа ие. Публицистика қалың оқырманға бағытталғандықтан, 
онда кейде басқа стиль элементтері де араласып қолданылады. 
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Н. Наби  
Алматы қаласы И.В.Панфилов атындағы №54 мамандандырылған 

Қазақстан-Ресей мектеп-лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі  
 

 Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс 
сапасын арттыру» атты жолдауында «Білім беру ісінде 4К моделіне: креативтілікті, сыни 
ойлауды, коммуникативтілікті дамытуға және командада жұмыс істей білуге басты назар 
аударылуда», ‒ деп атап көрсеткен болатын [1]. Білім беру саласында 4К моделін көптеген 
мемлекеттер қолдануға басымдылық беріп отыр. Көрші Ресей елінде аталған моделді білім 
беру жүйесіне енгізбес бұрын эксперименттер жасалып жатқаны мәлім. Қазіргі таңда ҚР-да да 
білім беру жүйесінде оқушылардың сыни және креативті ойлауын дамытуға, адамдармен тіл 
табыса алу дағдысын жетілдіруге, топпен, ұжыммен жұмыс істей алу қабілетін 
қалыптастыруға баса мән беріліп отыр.  

 4К моделіне кіретін дағдының бірі ‒ коммуникация. Оқушылардың адамдармен тіл табыса 
білу, кез келген жағдайдан шыға алу, басқа адамның пікірін тыңдай білу, оның пікірімен 
санаса отырып, өз пікіріңді дәлелдеп, дәйектеп жеткізе алу дағдыларын қалыптастыру ‒ өзекті 
мәселе. Осы мәселені шешуде көмекке келетін құрал ‒ педагогикалық тілдесім. Себебі педагог 
тілі – балалардың сөйлеу тілін дамытудың негізгі көзі. Білім алушылар өз мұғалімдерімен 
сабақ үрдісінде де, сабақтан тыс уақытта да қатынас жасайды. Педагог оқу үрдісін 
ұйымдастырады, бағдарламада көрсетілген білім мазмұнын игертеді, яғни бүкіл сабақ үдерісі 
сөйлеу арқылы іске асады. Демек, білім беру мекемелерінде тілді дамыту түгелімен педагог 
сөзінің сапасына байланысты. Педагогтың тілдесім мәдениеті – бұл оның кәсіби даярлығының 
көрсеткіші. Сондықтан өзінің сөйлеу тілін жетілдіру – әрбір мұғалімнің адамгершілік және 
қоғамдық парызы. Кәсіби тіл мәдениетін игерту педагог кадрларды даярлау ісінің ажырамас 
бөлігі болып табылады. Мұғалімнің тіл мәдениеті оқу-тәрбие үрдісіне белгілі дәрежеде әсерін 
тигізеді. Өйткені тіл адамдық сапаның көрсеткіші болғандықтан, тіл мәдениеті мәселесі 
алдымен, адами қасиеттерді қалыптастыруымен шектесіп жатады. 

 Әбу Насыр әл-Фараби өз еңбегінде адамдар арасында сөздің айрықша қызмет атқаратына 
тоқталған. Ғалым практикалық ізгіліктер мен практикалық өнерлер адамның өзіне тән әрекет 
дағдысы арқылы қалыптасатынын сөз ете келіп, «бұған екі түрлі әдіспен» жететінін айтып, 
оны «бірінші, иландырғыш нақыл сөз, сезімге әсер еткіш нақыл сөз және басқа нақыл сөздер 
әдісі» деп үшке бөледі. «Бұл әрекеттер мен қасиеттердің көңілге толық ұялайтыны соншалық, 
адамдарды осы қасиеттерге байланысты әрекеттерді өз еркімен жасауға жігерлендіреді, ал 
бұлардың көңілге ұялауы шешендік өнерін пайдалану қабілеті мен дағдысына байланысты; 
екінші, өз еркімен, өз қалауы бойынша жөнге келмейтін және сөзге құлақ аспайтын бүлікшіл, 
көнімсіз қала тұрғындары мен халықтарға қолданылатын күштеу әдісі арқылы жетеді; 
сонымен бұл әдіс өздері үйрене бастаған теориялық білімдерді ұғынуға қарсылық білдіруші 
адамдарға да қолданылады» деп қорытады. Адамға бұл нақыл сөздер әсер ету үшін иландыру 
әдісін қолдану қажеттігін айтып, оны былайша дәйектейді: «Бұл ретте нақты мәселеге орайлас 
нақыл сөздер де, сезімге әсер ететін этикалық нақыл сөздер де пайдаланылады, бұлар қала 
тұрғындарының жан-жүйесін баурап, бағындырып алады, жөнге салып, жуасытады, ал 
бұларға қарама-қарсы реттерде сезімге әсер ететін этикалық нақыл сөздер пайдаланылады, 
бұлар қала тұрғындарының жан-жүйесін нығайтып, күшейтеді, қатайтып, қайраттандырады». 
Ғалым қайырымды қала тұрғындары, яғни «өзіне қарама-қарсы әкім жөнінде де, өзі 
пайдаланатын адамдары мен көмекшілері жөнінде де, қайырымды адамдар мен оларға қарама-
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қарсы адамдар» да осы нақыл сөздерді қолданатынын, «керек жерінде ол адамның жан-
жүйесін баурап алып, бағындыратын нақыл сөздерді» пайдаланатынын, «ал бұған қарама-
қарсы жағдайда адамның жан дүниесін нығайтып, қатайтып, қайраттандыратын нақыл 
сөздерді», сонымен қатар «әлгілердің көзқарастары мен әрекеттерін масқаралайтын, 
сұмпайылығы мен бейбастығын әшкерелейтін нақыл сөздерді» қолданатынын дәлелдеп, адам 
бұл жағдайда екі түрлі сөзді пайдаланатынын көрсетеді: 1) белгілі бір күндерде, белгілі бір 
мезгілдерде, оқта-текте есте сақтамай-ақ және қағаз бетіне түсірмей-ақ қолдануға болатын 
сөздер. 2) Есте сақтап, қағаз бетіне түсіруге болатын түрі [2]. Ғалымның пайымдауынша, адам 
кез келген ортада адаммен қарым-қатынас жасауда өзіне қажетті сөздерді іріктеп пайдалана 
алуы шарт. Сонда ғана ол өзінің алдына қойған мақсатына жетіп, адамды иландыра алады.  

 Мағжан Жұмабаев баланы тәрбиелеуде сөздің алатын рөлін жоғары бағалаған. Педагог 
баланың есту сезімі сөз арқылы дамитынын айтып, «ана баланың жанында ешбір уақыт 
үндемей отырмау керек. ...Баланың есту сезіміне аса көп әсер беретін ‒ бесік жыры. Баланы 
қолына алған, баланың бесігі жанына келген ана аузына тас салғандай үндемей отырмасын. 
Жырлай берсін. Бала сөзінен ұқпаса да, күйінен әсерленеді», ‒ дейді [3,41]. Ол «Тіл ‒ адам 
жанының тілмашы, тілсіз жүрек түбіндегі бағасыз сезімдер, жан түкпіріндегі асыл сөздер 
жарық көрмей, қор болып қалар еді. Адам тілі арқасында жан сырын сыртқа шығарып, 
басқалардың жан сырын ұға алады. Ойлаған ойын сыртқа шығарып, басқаларға ұқтыра алса, 
адамның не арманы бар!» деп толғанады. Мағжан Жұмабаев «баланың тілін дұрыс жолға 
салатын, дұрыстайтын, байытатын ‒ мектеп» деп, бала тілін дамытудағы мектептің рөлін 
жоғары қойған [3, 73]. Педагог баламен сөйлесу кезінде тілді бұзып сөйлемеу; балаға таныс 
емес жат сөздерді үйретпеу; баланы өзімен жасты балалармен ойнату; баланы ешуақытта 
сөзден тыймау деген қағидаларды сақтауға шақырып, бала мен мұғалім арасында мықты 
байланыс болуына назар аудартады. М.Жұмабаевтың пікірінше, бала мен ұстаз арасындағы 
өзара түсінушілік пен сенім баланы ешуақытта өтірік айтпауға тәрбиелеп, өз ойын, сырын 
жасырмай айтуға итермелейді.  

Жалпы тіл, сөз өнері жайлы зерттеушілердің барлығы да тілдесімді жүзеге асыруда мектеп 
пен мұғалімнің рөлін асыра бағалайды. Бұдан бала өмірінде педагогикалық тілдесімнің 
маңызға ие екенін байқаймыз. Орыс ғалымы Д.А.Белухин тілдесімнің екі түрін көрсетеді: 1) 
әлеуметтік-бағдарлы тілдесім. Тілдесімнің бұл түрі арқылы әлеуметтік мәселелер шешіледі, 
қоғамдық қарым-қатынас іске асады, әлеуметтік өзара түсінушілікке жол ашылады. 2) 
тұлғалық-бағдарлы тілдесім. Тілдесімнің бұл түрі іскери қарым-қатынасқа құрылып, бірлесе 
атқарылатын жұмыстарға бағытталады [4]. Ғалымның ойынша, тұлғалық-бағдарлы тілдесімде 
алдыға мақсат айқын қойылуы тиіс. Яғни мұғалім оқушымен тілдесу барысында одан нені 
қажет ететінін өзі айқын біліп тұруы шарт.  

 Д. Б. Эльконин адамның әрбір жас кезеңінде оның дамуына белгілі бір әрекеттер әсер 
ететінін дәйектеп, «для каждого периода возрастного развития человека характерен ведущий 
вид деятельности, в зависимости от которого складывается определенный тип общения» деген 
пікір айтады [5]. Ғалымның түйіндеуінше, нәрестелік кезеңде тілдесім негізгі әрекет болып 
саналады. Өйткені үлкен адам баламен эмоциясымен бөліседі, оны айналадағы әлеммен 
таныстырады. Сәбилік кезеңде заттарды қолдануды үйретеді, баланың сөйлеу тілінің 
қалыптасуына әсер етеді. Мектепке дейінгі естияр кезеңде тұлғаралық қарым-қатынас 
қалыптаса бастайды. Мектеп жасындағы ересек кезеңде оқушы оқу үдерісіне толықтай енеді. 
Осы бағытта түрлі тілдесімге түсе бастайды. Жасөспірім кезеңде тұлғалық-бағдарлы қарым-
қатынасқа көп көңіл бөлінеді. Оқушы жеке тұлға ретінде жан-жақты қалыптасып, дами 
бастайды. Яғни ғалым тілдесімді адамның жас кезеңдерімен сабақтастықта қарастырып, әрбір 
кезеңге байланысты тілдесімнің де өзгеріп, дамып отыратынына тоқталады [5]. 

 Жалпы педагогикалық үдерісте білім берудің мәнін ғалымдар үш қырынан қарастырады. 
1) әлеуметтік жағынан қарастыру. Білім алушыға табиғат, қоғам, ойлау, іс-әрекет туралы білім 
мазмұнын игерту; 2) педагогикалық қырынан қарастыру. Білім алушыға интеллектуалдық 
және тәжірибелік білік пен дағдыларды меңгерту; 3) психологиялық. Білім алушыға басқа 
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адамдарға, адамзаттың шығармашылық қызметі нәтижесінде пайда болған тәжірибелерге 
деген эмоциналдық-еріктік қарым-қатынасты меңгерту. Яғни педагогикалық тілдесім көп 
сатылы үдеріс болып табылады. Оның үш құрылымдық компаненті бар: коммуникативтік 
(ақпарат алмасу); интеракция (бірлесе жұмыс атқару барысындағы әрекет); перцепция (басқа 
адамның тілдесімді қабылдауы).  

 Психология-педагогикалық зерттеулерде тілдесімнің атқаратын қызметін бірнеше түрге 
жіктеу кездеседі. 1) ақпараттық-коммуникативтік қызмет кез келген индивидттер арасындағы 
ақпараттық алмасу арқылы айқындалады. Бұл тілдесімге қатысушының бірі белсенді тұлға 
болуы мүмкін. Қабылдаушы тілдесімде өз ойын, пікірін, эмоциясын білдіреді. Осының 
нәтижесі тілдесімнің ары қарай өрбуіне әсер етеді. 2) Прагматикалық қызмет. Адамдардың 
бір-бірімен бірлесіп қызмет етуі арқасында іске асады. Тілдесімнің прагматикалық қызметі 
бірлесіп атқарған әрекетте өзара түсінісуі арқылы көрінеді. 3) Тілдесімнің қалыптастырушы 
қызметі адамның дамуы мен қалыптасуында байқалады. Мәселен, үлкен адам мен баланың 
тілдесімі бұл жай ғана ақпарат алмасу емес. Бала үлкен адаммен тілдесу арқылы одан өзіне 
қажетті білім, білік, дағдыны үйренеді, оны өз әрекетінде қолдануды игереді. 4) 
коммуникативті-әсер ету қызметі тілдесім кезіндегі адамдардың эмоциясы, тіпті олардың 
өзіне тән психологиясы арқылы көрінеді. Өмірде бір-бірімен тіл табыса алмайтын, тілдесім 
үнемі іске аспайтын жағдайлар да кездеседі. Сондықтан тілдесімнің бұл қызметінің мәні 
айрықша. 5) Тілдесімнің бекіту қызметі тілдесім процесінде адамның өз ойын дәйектеуі, 
пікірін тыңдата алуы, басқаларға ойын дәлелдете алуы арқылы байқалады. 6) Тұлғаралық 
тілдесімді ұйымдастыру және іске асыру қызметі жеке тұлғалық қарым-қатынас пен іскерлік 
қарым-қатынасты қамтиды. Тілдесімнің бұл қызметінде адамдардың бір-біріне деген қарым-
қатынасы маңызға ие. Адамның жақтыру, жақтырмау тәрізді қасиеттері алға шығады.  

 «Оқытушы ‒ студент» арасындағы тілдесімді қарастырған В.В. Спивакова педагогикалық 
тілдесімнің төмендегі түрлерін көрсетеді: 

1. Байланыс бойынша; 
2. Серіктестер арасындағы тепе-теңдік бойынша; 
3. Ақпарат алмасу деңгейі бойынша; 
4. Уақыт бойынша [6] 
Әдіскер бұларды ары қарай таратып, байланыс бойынша тілдесімді тікелей, жанама, 

жалпы, рөлдік, жеке; серіктестер арасындағы тілдесімді диалогтік, монологтік; ақпарат алмасу 
деңгейі бойынша іске асатын тілдесімді вербалді, бейвербалді; уақыт бойынша іске асатын 
тілдесімді қысқа және ұзақ деп бөледі.  

 Тікелей тілдесімде баяншы мен қабылдаушы қатар тұрып, бір-бірімен мимика, жест 
арқылы тілдесімге түседі. Тілдесімнің бұл түрі толыққанды болып есептеледі. Өйткені 
тілдесімге түсушілер бір-бірін көріп, нақты әрекет үстінде тілдесімге түседі. Жанама 
тілдесімде жағдаят түрліше болуы мүмкін. Баяншы мен қабылдаушы бір-бірінен алыста 
болғандықтан тілдесім толыққанды іске аспайды. Жалпы тілдесімде коммуникацияға түсетін 
адам саны көп. Оларды баяншы жақсы танымағандықтан тілдесім жоғары дәрежеде іске 
аспауы мүмкін. Тілдесімнің бұл түрі үлкен дәрісханаларда, түрлі жиналыс пен минингілерде 
іске асады. Рөлдік тілдесім адамның статусы мен өмірдегі қызметіне байланысты түрліше 
болады. Ол адамдар арасындағы байланыс пен жақындыққа байланысты өзгеріп отырады. 
Диалогтік тілдесімде баяншы мен қабылдаушы арасындағы тілдесім тең дәрежеде іске асса, 
монологтік тілдесім субъект-объектілік қарым-қатынасқа негізделеді. Ғалымдар монологтік 
тілдесімнің императивті және манипулятивті негізде іске асатынын айтады. Императивті 
монологтік тілдесімде баяншы өзінің пікірін, ойын қабылдаушыға бұйрық бере отырып, 
орындатқызуға басымдық береді. Ал манипулятивті тілдесімде баяншы өзінің пікірін жария 
етпей, жасырын қалыпта іске асыруға тырысады. Вербалді тілдесім сөйлеу арқылы іске асса, 
бейвербалді тілдесім паралингвистикалық амалдар арқылы орындалады 

 Білім беру жүйесінің жаңа кезеңінде мұғалімнің қызметіне деген көзқарас өзгерді. 
Мұғалімге қойылатын талап күннен күнге күшейіп келеді. Қазіргі таңда мұғалім тек ақпарат 
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жеткізуші тұлға емес. Өйткені білім алушы түрлі дереккөздерден өзіне қажетті ақпаратты 
мұғалімсіз де ала алатын мүмкіндігі бар. Бірақ оқу-тәрбие жұмысы мұғалімнен білім 
алушының іс-әрекетін, оның өзін-өзі дамытуын ұйымдастыруды талап етеді. Ал бұл жұмыс 
мұғалімнің коммуникативтік құзіреттілігінің жоғары болуын қажет етеді. Қатысымдық немесе 
коммуникативтік құзіреттілік оның педагогикалық тілдесім мәдениетін игеруінің деңгейінен 
көрінеді. Сондықтан педагогикалық тілдесім кәсіби категория болып есептеледі.  

 Қорыта келгенде, педагогикалық тілдесім әр уақытта білім алушыны оқытуға, 
тәрбиелеуге, дамытуға көмектеседі. Ол барлық уақытта тілдесімдегі тұлғаларды, олардың 
арасындағы қарым-қатынасты дамытуға бағытталады. Педагогикалық тілдесім ‒ үнемі білім 
алушының жас кезеңін ескере отырып, үздіксіз дамып отыратын үдеріс. Өйткені білім 
алушының жасына байланысты тілдесімде қолданылатын әдістер мен тәсілдер үнемі өзгеріп, 
жаңарып отырады. Сондықтан педагогикалық тілдесім оқу-тәрбие міндеттерін шешуде 
қолданылатын ең басты құрал болып табылады. Ғалымдардың көпшілігі педагогикалық 
тілдесімнің көп сатылы үдеріс болып табылатынын мысалдар арқылы дәйектейді. 
Педагогикалық тілдесім білім алу мен беруде маңызға ие. Өйткені ол тек қарым-қатынасты 
іске асырып қана қоймайды, сонымен бірге білім алушыны дамытады, оның білім, білік, 
дағдысын жетілдіруге ықпал етеді. Педагогикалық тілдесімді кейбір зерттеушілер тек мұғалім 
мен оқушы арасында ғана болатын қарым-қатынас деп қарастырса, көпшілігі оның тек оқу 
үдерісінде ғана емес, күнделікті ортада маңызды екенін айтады. Себебі білім алушының жеке 
тұлға болып қалыптасуы, оның басқа адамдармен кез келген ортада, кез келген жағдайда 
тілдесімге түсе алуы оған күнделікті сабақ беретін мұғалімнің педагогикалық тілдесім 
мәдениетіне тәуелді. Сондықтан педагогикалық тілдесім «мұғалім ‒ оқушы» қарым-
қатынасында ғана іске асырылмайды, «мұғалім ‒ ата-ана», «мұғалім ‒ мұғалім», «мұғалім ‒ 
басшы» және т.б. формаларда жүзеге асырылып, тек ақпарат берумен шектелмей, білім, білік, 
дағдыны да игертуге ықпал етеді. Педагогикалық тілдесім оқу-тәрбие үдерісінің негізін құрап, 
түрлі жағдаяттарда құрал ретінде қолданылады. Өйткені қазіргі жаһандану заманында 
адамдардың бір-бірімен тікелей тілдесімге түсуі қоғамдық мәселеге айналып отыр. Педагог 
мамандардың педагогикалық тілдесім мәдениетін қарастырған ғалымдардың барлығы да осы 
мәселені айналып өте алмайды. Білім алушыны қазіргі заман талап етіп отырған тұлға ретінде 
тәрбиелеу үшін оған білім беретін мұғалімнің педагогикалық тілдесім мәдениетін дамыту 
қажет деген ұстанымды осы мәселені зерттеген, қарастырған ғалымдардың барлығы да 
ұстанған.  
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Кешегі өткен үш биіміздің бірі даусы қаздай қаңқылдап шығатын болғандықтан «қаз 

дауысты Қазыбек би» атанған бабамыздың «Біз, қазақ, мал баққан елміз, ешкімге соқтықпай, 
жай жатқан елміз» деп басталатын сөздерін әрі қарай тек мал бақпаған, сонымен бірге сөз 
баққан елміз деп жалғастыруға да болады. Қазақ сөз мәнін ұғынып, орнымен қолдана білген, 
керек жерде қаруы да, емі де, көңіл-күйі де, тамағы да сөз болған. Демек, ұлтымыздың бүкіл 
өмірі сөзбен байланысты болған. Қазақтың сөз, шешендік брендін жалғастырушы ретінде 
Абай атындағы республикалық дарынды балаларға арналған қазақ тілі мен әдебиетін 
тереңдете оқытатын мектеп-интернатында «Сөз мәдениеті» бейіндік пәнін оқытып келеді. 
Арнайы бейіндік пән бағдарламасы жасалып, ғалымдар тарапынан мақұлданып, жарияланды 
[1]. Пәннің негізгі мақсаты – қазақ өрендеріне тілдегі жай ғана сөз деп аталатын, бірақ қолдану 
мәдениетін игерсе, өмірлік азық болатынын түсіндіру. Себебі адамзат өмірінің негізгі мәні 
коммуникацияда. Ал коммуникацияның дұрыс басталуы, өрбуі, негізгі стратегияның 
орындалуы, діттемнің мақсатқа жетуі сөз саптауға байланысты екендігін оқушыларымызға 
түсіндіру. Ол үшін оқытушы сөз мәдениетін игеруші оқушыда лингвистикалық құзірет, 
коммуникативтік құзірет, сондай-ақ мәдени-тілдік құзірет секілді құзіреттерді дамыту 
қажет.  

Бірақ бұл құзіреттер белгілі бір дәрежеде балада бар. Біздің мақсатымыз – әрі қарай 
дамытып, өмірлік қажетіне жарата алуына ықпал ету. Бала тіл біледі, демек, лингвистикалық 
құзіреті бар. Бірақ қай деңгейде? Бала мұғаліммен сөйлеседі, демек, коммуникативтік құзірет 
бар. Бірақ қай деңгейде? Коммуникативтік стильдік құзіреті жетілген бе? Бала қажетті 
деңгейді өзінің коммуникативтік диалогқа түсіп тұрған тұлғамен түсінісе алады ма? Міне бұл 
сұрақтар «Сөз мәдениеті» пәні арқылы дамытылады.  

Қазақ тіл білімінде сөз мәдениеті деген терминді тұрақтандырған Н. Уәли өз еңбектерінде 
ойды жеткізу кезінде дәстүр мен мәдениетті толық меңгермеу салдарынан болатын біраз 
қиснсыз қолданыстары көрсетіп береді. Мұндай қолданыстардың кездесуін ғалым 
сөйлеушінің тілдік-мәдени құзіретінің қалыптаспауынан деп түсіндіреді [2].  

 
Қисынсыз қолданыстар Түсіндірмесі  
үкілі қыз байқауын Ал шынында үкілі қыз сөзі “үкі тағылған, құда түсушілер үкітағар 

ырымын жасаған” деген мәдени семантиканы білдіреді. Байқау 
конкурсты өткізушілердің үкілі қыз сөзінің мәдени семантикасынан 
бейхабарлығын көрсетеді.  

қартаймаңыз! Қазақ мәдени қоғамдастығы «қартаймаңыз» деген тілекті 
қабылдай қоймайды, мұндай тілек «кәрілік жасқа жетпеңіз» дегендей 
сезіледі. «Адам қартаймайтын шайтан емес қой» деп қайсыбір кісілер 
мұндай тілекті қош алмайды. 

көбісі көбі 
турасында туралы 

 
Халық тілінде кездесетін, этномәдени танымның мифологиялық санамен байланысын 

көрсететін фразеологизмдер мен паремиологизмдердің өзі сақталғанмен, прототиптері, 
архетиптері көмескіленіп, жоғала бастады. Мәселенің қиындайтыны да осы арада. 
Сөзқолданыста қате-кемшіліктердің жиі кездесетін, сөз мәдениетіндегі қауіпті аймақтың бірі 
осы тұста деуге болады. Өйткені этномәдени лексиканың мән-мағынасын жете 
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түсінбегендіктен, мәдени семантикаға қайшы келетін сөз қолданыстар жиі кездесе бастағаны 
байқалады.  

Сонымен, тілдік тұлғаның коммуникативтік сәтсіздікке ұшырау қаупі жиі кездесетін 
аймақтың бірі негізінен мазмұн межесі этномәдени семантикаға ие тұрақты сөз орамдарымен, 
яғни фразеологизмдер мен паремиологизмдердің мәдени-ұлттық семантикасымен байланысты 
деуге болады. 

Сөз мәдениетінің антропоөзектілік сипаты адамның сөз қолданыс этикасынан 
байқалады. Ұлттық этикалық ұстанымдар мен жалпыадамзаттық этикалық құндылықтарды 
сақтай білген адамның тілді қолдану мәдегниеті жоғары болады. Этикалық нормалар – қарым-
қатынастың әртүрлі жағдаятына (ситуациясына) тән тілдесу ережелерінің жиынтығы. «Сөз 
этикасы – дүниетанымдық компоненттерден, этикеттік компоненттерден және эстетикалық 
элементтерден тұратын күрделі құрылым».  

 

 
 
Жоғарыдағы айтылғандарды түйіндей келгенде, ұлттың дәстүрлі сөз саптау мәдениетінде 

этикалық, эстетикалық құндылықтардың мәні айрықша болады. Мейірімділік, ізеттілік, 
адамгершілік, жауапкершілік, дегдарлық, парыз т.б. эстетика-этикалық категориялар адамдар 
арасындағы тілдік қатынаста үйлестіріп-үндестіріп отырады. Сондай-ақ тілдік қарым-
қатынаста дауыс көтеру, айқайлау, шәңкілдеу қарым-қатынас психологиясына кері әсер 
ететін, эстетикалық принципке қайшы сөз әрекеттері болып саналады. Мысалы, қазіргі кездегі 
сөз саптауда, тілдік қарым-қатынаста адамдардың өз дегеніне жетуді, өзіне тиімді жағын 
көздеуді өзара түсіністік, өзара ықпалдастықтан гөрі өзінің жеке басының мақсат-мүддесін 
алға тартуы, бейпіл сөздерді жария түрде қолдану қоғамдық сананы БАҚ арқылы дегеніне 
қарай бұрмалап отыру; БАҚ арқылы өштескен адамы жөнінде жағымсыз пікір тарату; домалақ 
арыз жазу тәрізділер сөз этикетіне тән норманың бұзылуына саятын жағымсыз әрекеттерге 
жатады.  

Сөйтіп, халықтың мәдени-ұлттық дәстүріндегі этикалық қатегориялар, эстетикалық, 
риторикалық принциптер тілдік ұжымның ішіндегі үндесім-үйлесім қызметін атқарады.  

Тілдік бірліктерді орнын тауып, дұрыс қолдану, адресат пен адресанттың бірімен-бірі 
толыққанды, екіжақты коммуникация орнатуына сөз мәдениетінің лингвоэкологиялық 
аспектілері көмекке келеді. Себебі тілдік орта лингвоэкологиялық зерттеудің түпқазығы 
болып саналатын қоғам мүшелерінің тілдік санасының қалыптасуына ықпал ететін, тілдік 

Сөз этикасының 
дүниетанымдық бөлігі 

Сөз этикасының этикеттік 
бөлігі

Қазақтың ұлттық сөз саптау 
дәстүріндегі эстетикалвқ 

компоненттер 
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жүйенің жай-күйі мен сол тілді қолданудың қоғамдық-тілдік тәжірибесі, тілдің қоғамдағы 
болмысына, оның дамуы мен қызмет етуіне әсер ететін экономикалық, идеологиялық, мәдени, 
әлеуметтік-психологиялық, этнопсихологиялық факторлардың жиынтығы. 

Тіл – адамның тіршілік ортасы, белгілі бір қоғамдастықтың, ұлттық ұжымның рухани 
тіршілік ортасы. Адамдардың да рухани дамуы ана тілі деп аталатын тілдік ортаның сау-
саламаттылығына тікелей тәуелді. Тілдің толып жатқан мәселесін экологиялық тұрғыдан 
қарастырудың мәні айрықша. Тілді тұтынушының, яғни тілдік тұлғаның, тілдік субъектінің 
ана тіліне деген сүйіспеншілік сезімін, тілдің өткендегісі, бүгінгісі, болашағына деген 
жауапкершілік сезімін тәрбиелеуде де лингвоэкологияның міндетіне жатады. 

Сөз мәдениетінің экологиялық аспектісінде адамгершілік, ізгілік элементтері қоса жүреді. 
Тілдік қарым-қатынас, коммуникацияда тілдесушілердің адамгершілік сезімі тапталмауға, 
қоғамдық, моральдық-этикалық принциптер бұзылмауға тиіс. Лингвоэкология тілдің 
дамуының объективті бет-бейнесін көрсете білуге тиіс. Оған төніп отырған қауіп жөнінде 
қоғамға дабыл қағып, әдеби тілдің тағдырына адамдар, қоғам тіршілік етіп отырған тілдік орта 
қамқорлыққа алынып, қорғалуға тиіс. Лингвоэкологияның міндеті мен қарастыратын 
мәселелерінің құрамына қоршаған тілдік ортаны әртүрлі ластанудан сақтау, тазалау, сондай-
ақ лингвистикалық нигилизммен күрес те енеді. 

«Гуманитарлық білімді бағаламау, қоғамның, әсіресе, прагматикашыл көңіл-күйдегі 
жіктерімен, технократтардың гуманитарлық білімді жоққа шығарушылық көзқарастырымен 
де күресу, қазіргі қоғамның барша салаларын гуманизациялауға негіз болатын, ағарту істеріне 
ұйытқы болатын филологиялық білім беру аса қажет», – деп санайды ғалым Н. Уәлиұлы [12].  

Сөз мәдениетіндегі адамның лингвоэкологиялық түсінігінің төмендігін олардың мынадай 
сөздерді қосып сөйлеуінен тануымызға болады:  

 

 
«Тілдік тұлға мәселесі лингвоэкологиялық бағыттағы іргелі ұғымдардың бірі», – 

ғалымның өзі айтқандай, Н. Уәли қоғамдағы тіл мәдениеті мен сөз қолданыс мәдениетін 
зерттеп, зерделеп, тіл экологиясына үлес қосып, дабыл қағып келе жатқандықтан, ғалымды 
тілдік тұлға, нағыз тіл жанашыры деуімізге болады [3].  

Коммуникативтік ситуация, тілдік емес факторлар – сөз талғауға, олардың басын құрап, 
сөз саптауға тікелей әсер ететін аса маңызды шарттылық [4].  

Сөзді осылайша тілдік, тілдік емес норманың түрлерінен ауытқудың ыңғайына қарай құру 
автордың прагматикалық мақсатына бағынады. Сонымен, прагматикалық мақсатқа қарай, 
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яғни адресатқа ықпал ету үшін, оның зердесіндегі автоматизмді бейтараптандырып 
айтылған/жазылған сөзге зейінін тоқтату үшін тілдік нормадан, мәтін нормасынан 
этологиялық нормадан, ортологиялық нормадан ауытқудың ыңғайына қарай сөз саптау тілді 
әсерлі, бедерлі етудің тәсілі болып табылады.  

Өркениетті адам тілдік қарым-қатынастың әртүрлі формаларын жете меңгеруі керек. Бұл – 
нарық пен демократияға бет бұрған заманның талабы. Әсіресе нарық заманының адамы тілдік 
қатынаста тек өз саласымен шектеліп қалмай, шаршытоп алдында айтыс-тартысқа түсудің 
логикалық, әлеуметтік, психологиялық жақтарынан хабардар болуға тиіс. Ал тілдік 
құралдарды талғау, саралау айтыс-тартыстың логикалық, әлеуметтік, психологиялық 
жайттарына тәуелді. Осы жайттарды дұрыс аңғарғанда ғана тілдік құралдарды, стильдік амал-
тәсілдерді мүмкіндігінше тиімді пайдалануға зор жәрдемі тиеді.  

 
Пайдаланылған әдебиеттер: 
1. Қазақ тілі мен әдебиеті курсы бойынша бейіндік пән бағдарламалары. Алматы, ҚазМемҚызПУ, 2017. 
2. Бұқаралық коммуникация және сөз мәдениеті //Қазақ тілінің орфоэпиялық анықтағышы. Алматы: Арыс, 

2004. 5-23 бб. 
3. Н. Уәлиев. Сөз мәдениеті. -Алматы, Мектеп, -1984. 
4. Сөз және оның мәдени ұлттық мазмұны //М.Әуезовтің қазақ тілін дамытудағы рөлі. – Алматы, 1997. – 73-
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ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ БАҒДАРЛАМАСЫН ЖЕТІЛДІРУ КЕРЕК 
 

А.Д. Омарова  
Мемлекеттік тілді дамыту институтының ғылыми қызметкері,  

гуманитарлық ғылымдар магистрі 
 
Ұлттық мектеп деп төрт тұғыры да түгел мектепті, яғни, біріншіден, өз ұлтының тәуелсіз 

білім беру саясатын жүзеге асыратын, екіншіден, сол ұлттың мемлекеттік аймағында қызмет 
ететін, үшіншіден, адамзат өркениетінің құндылықтарын туған халқының рухани және мәдени 
мұраларымен жарасымды ұштастыратын, төртіншіден, ана тілінде тәлім-тәрбие мен білім 
беретін мектепті айтады. Білім жүйесін осы талаптарға сай құру үшін көп жұмыс жасау 
керектігі белгілі. 

Мұның бастауы – басқа пәндердің бәріне қатысы бар және олардың нәтижелерін өзіне 
жинастыратын басты, өзекті пән Ана тілін оқыту мәселесі. Орыс ғалымы К.Д.Ушинский: «Ана 
тілін толық меңгермеген бала тарихты, географияны, жаратылыстану ғылымдарын және 
математиканы үйренген кезде теореманы немесе математикалық есепті өз сөзімен айтып бере 
алмайтын күйге ұшырайды» деген болатын [1, 339]. Осыдан, қазақ тілін орта мектепте тиісті 
деңгейде, баланың толық дәрежеде білім алуына себеп болатындай, ана тілінің қыры мен 
сырын түгелімен танитындай оқытудың қаншалықты маңызды екенін көреміз. Сондықтан, 
қазақ тілінің бағдарламасында мәтіннің типтерін, стилін, жанрын тану үшін мәтінді құрайтын 
барлық тілдік құралдарды: синтаксистік құрылымдарды, лексикалық бірліктерді, сөздің 
дыбыстық және морфемдік құрамын тануға үйрету, ауызша және жазбаша мәтінтудыру 
дағдыларын жетілдіру үшін орфоэпия және орфография нормаларын білу, сөйлеу мәдениетін 
және шешендік өнерді меңгеру, түрлі стильдер мен жанрларда мәтінтудыру тәсілдерін 
жетілдіру секілді мақсаттар жүзеге асырылу қажет. Бүгінгі заман талаптарына сәйкес қазіргі 
мектеп “білімді тұлға”, яғни білім, білік пен дағдылары қалыптасқан жеке тұлғаны 
дайындаумен ғана шектеліп қоймай, «өмірдің өзгерістеріне дайын болатын», белсенді және 
шығармашыл ойлайтын, интеллектуалды және жан-жақты дамыған жеке тұлғаны дайындауы 
тиіс. Ол үшін, әрине, ең алдымен бағдарлама сол талаптарға жауап бере алатын, 
интеллектуалды, озық ойлы жас тәрбиелеп шығаруға септігін тигізетін дәрежеде болу керек. 

Қазіргі уақытта білім саласында қолданылып жүрген жаңартылған бағдарламада жалпы 
орта білім беретін мектептерде «Қазақ тілі» пәнін оқытудың мақсаты – ана тілін қадірлейтін, 
қоғамдық мәнін түсінетін тұлға қалыптастыру, сондай-ақ қазақ әдеби тілі нормаларын сақтап, 
дұрыс қолдана білуге, еркін сөйлесуге және сауатты жазуға үйрету» [2] делінген. Бұл мақсат 
толық емес, өйткені, қазақ мектептеріндегі қазақ тілінің мақсаты бұдан әлдеқайда терең болуы 
керек. Біздегі білім жүйесіне оқушылардың коммуникативтік дағдыларын жетілдіруге, деңгейі 
мен саласы, жанры әртүрлі болып келетін мәтіндерді талдауға, тануға, шығармашылық 
жұмыстармен айналысуға, өз ойынан ауызша және жазбаша мәтін тудыруға бағыттайтын және 
орта мектепке сай лингвистикалық білім беруге, қазақ тілінің жазу, айту нормаларын білуге, 
оларды ажырата алуға үйрететін, стильдік ерекшеліктерді танытатын, тіл білімінің барлық 
салаларының бірліктері мен тұлғаларын түстеп танытуға арналған типтік бағдарлама керек. 

Бұрын қазақ тілін деңгеймен оқытатын едік:  
- бастауышта фонетика, лексика, грамматика бойынша жалпылай түсінік беру; 
- 5 сыныпта лексика, фонетика; 
- 6 сыныпта сөз таптары; 
- 7 сыныпта сөз таптарының түрленуі; 
- 8 сыныпта сөйлем; 
- 9 сыныпта пунктуация; 
- 10 сыныпта тіл мәдениеті; 
- 11 сыныпта шешендік өнер.  
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Енді осыған келуіміз керек пе? Жоқ, біз оқушыны сауатты сөйлеуге және сауатты жазуға 
үйретуіміз керек. Ол үшін мемлекеттік тілді қадірлейтін, қоғамдық мәнін түсінетін тұлға 
қалыптастыруға негіз болатын, қазақ әдеби тілі нормаларын сақтап, дұрыс қолдана білуге, 
оқушының жалпы коммуникативтік дағдыларын жетілдіруге, шығармашылыққа, ең бастысы, 
орта мектепке сай линвистикалық білім беруге, тіл білімі терминдерін біліп, тіл бірліктерін 
түстеп тануға үйрететін, коммуникативтік құзіреттіліктің қалыптасуын қамтамасыз ететін 
бағдарлама бойынша оқыту өте қажет болып отыр.  

Дәстүрлі грамматикада тілдің тек формалық жағына ерекше мән беріліп, тілдің қарапайым 
бөлшектерінен бастап ең күрделі құрылымдарына дейін жүйеленіп, қарастырылады. Бірақ 
мұндай құрылымдық зерттеулер бүгінгі заман талаптарына жауап бере алмайды. Себебі, 
олардың мақсаттары қазақ тілін ана тілі ретінде оқитын бала үшін жеткіліксіз болып 
табылады. Тілдің табиғатын толық көлемде ашу үшін оны сипаттаумен және жүйелеумен 
қатар оның әрекет етуін, өмір сүру формасын, қолданылу аясы мен даму жолын қарастыру 
керек. Мысалы, орыс тілінде функционалды грамматиканы, алдымен орта мектептерде 
оқытуды бастау қажет деген көзқарастар бар. Мысалы, Парменова Т. В. "Мектептегі 
грамматиканы оқып-үйренудің функционалдық тәсілі" мақаласында мектеп бағдарла-
маларында коммуникативтік тұлғаны қалыптастыру үшін тілдік білім беру, тілдік мәдениет 
және тілдік тұлға мәселелеріне ерекше назар аудару қажет екенін атап көрсетеді [3]. 

Елімізде жұмсалымды грамматиканы пән ретінде оқытудың шекарасы, ауқымы нақты 
анықталмаған. Мәселен, орыс тілді аудиторияға, қазақ тілді мектептерге, ЖОО студенттеріне, 
ғылыми ортаға қандай грамматика оқыту керек деген сұрақтар әлі де шешілмей келеді. 
Дәстүрлі құрылымдық грамматиканы барлығына бірдей, яғни, оқушыға да, студентке де, 
магистрантқа да оқыта беру дұрыс емес. Орта мектептен жоғары білім орындарында тек тілдің 
ішкі құрылымын ғана емес, сонымен қатар оның әр түрлі қызметтерін, жұмсалу ортасын, 
қолдану заңдылықтарын адамның ақыл-ой, шығармашылық қызметтерімен тығыз байланыста 
қарастыратын жұмсалым грамматикасын да бірге оқыту қажет. Бізге осы бағыттағы 
зерттеулерді күшейте түсу қажет. 

Ұлы орыс педагогы К.Д.Ушинский: «Сөз қабілетіне жаттығу ауызша және жазбаша 
болады, алдымен жазбашадан бұрын ауызша өтуге тиіс. Біздің мектептерде балаларды ауызша 
тілге жаттықтыруға тіптен аз көңіл бөлінеді. Балалар мектепте сөйлемейді және жауапқа 
шыққанда сабақты жатқа айтады немесе мұғалімнің сұрақтарына бас-аяғы жоқ үзінді, 
байланыссыз сөздермен жауап қайтарады» [1, 285] деп бекер айтпады. Сондықтан, ауызша 
және жазбаша түрде мәтін тудыратын және мәтінді талдай білетін, сабақты жатқа емес, өз 
сөзімен, тиянақты, сауатты айта білетін ұрпақ тәрбиелеуді қолға алу өте қажет болып отыр. 
Бұл үшін қолданыстағы жаңартылған бағдарламаны барынша өзгертіп, жетілдіруіміз керек.  

Бүгінгі күні алдымызға мынадай міндеттер қою арқылы білім саласындағы ана тілін 
оқытудың ғылыми-әдістемелік негізін мақсат етеміз: 

• Тәуелсіздік алғанға дейінгі және тәуелсіздік кезеңіндегі жалпы білім беретін 
мектептерде қазақ тілін ана тілі ретінде танитын балаға пән ретінде оқытуда пайдаланылған 
бағдарламаларды талдау және салыстыру, олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін 
анықтау. 

• Мемлекеттік тілді ғылыми пән ретінде оқытатын ТМД елдері, әлемдегі Жапония, 
Польша, Германия, Финляндия, Франция және т.б. мемлекеттердің тәжірибелерін зерттеу; 

•  Туыстас тәуелсіз түркі елдері Түркия, Өзбекстан, Әзірбайжан, Қырғызстан және өзге 
мемлекеттер құрамындағы түркі халықтарының мектептеріндегі ана тілін оқыту тәжірибесін 
зерделеу; 

•  Ұлт зиялылары А.Байтұрсынұлы, Т.Шонанов, Қ.Кемеңгерұлы оқулықтарын зерттеп, 
артықшылықтарын, бүгінгі күнге сай келетін ұтымды жерлерін жинақтау, қолданысқа енгізу; 

•  Тілдің тұлғалық және жұмсалымдық жағын зерттеп, орта мектептерде қазақ тілін пән 
ретінде оқытуға тиімді болатын бағытты таңдап, олардың артықшылықтарын нақты 
деректермен дәлелдеу; 
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•  Тілді екінші тіл ретінде үйрету мен ана тілі ретінде оқытудың әртүрлі принциптерге 
құрылу керектігін дәлелдеу; 

•  Оқулыққа берілетін лексикалық тақырыптар мен тіл даму мәтіндері тақырыптарын 
таңдаудың жүйесі мен принциптерін жасап, олардың грамматикалық тақырыптармен 
байланысуын қамтамасыз ететін жолдарды анықтау; 

•  Әлемнің қазақ тіліндегі көрінісін, ондағы семантикалық категориялардың тілдегі 
материалдануын, яғни лексикалық бірліктерге, морфологиялық құралдарға, синтаксистік 
құрылымдарға айналу жолдарын көрсету; 

•  Лексикалық және грамматикалық тақырыптарды анықтау мақсатында әлемдегі қырыққа 
жуық семантикалық категориялар мен тілдік (грамматикалық) категориялардың байланысын 
зерттеу және салыстыру. 

Осы бағыттағы жұмыстар арқылы орта мектепке арналған бағдарламаларды баянды ете 
аламыз. Сонда ғана біз қазақ тілінің заңдылықтары мен нормаларын, жазу мен айтудағы 
ерекшеліктерін меңгерген, сауатты, парасатты ұрпақ тәрбиелей аларымыз сөзсіз. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер: 
1. Әлемдік педагогикалық ой-сана. 10 томдық. Алматы: «Таймас» баспа үйі, 2008. – 400 бет 
2. Жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 10-11-сыныптарына арналған 

«Қазақ тілі» пәнінен жаңартылған мазмұндағы бағдарламасы. – Астана, 2017ж. 
3. Парменова Т.В. Функциональной подход к изучению грамматики в школе // http: rus.Iseptember.ru 

/2002/24/8. Html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
49 

 

В. ФОН. ГУМБОЛЬДТ ЖӘНЕ  
АНТРОПОЦЕНТРИСТІК ПАРАДИГМА МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
С.А. Жиренов 

Абай атындағы ҚазҰПУ, филология ғылымдарының кандидаты, 
 қауымдастырылған профессор 

 
Қай заманда да, қандай да бір қоғамдық формация да болмасын ғылым, техника, өнер, білім 

– баршасы бірігіп келгенде, адам болмысын тануды мақсат етеді. Тіршіліктегі әр алуан 
әрекеттер мен құбылыстардың жүзеге асуы тікелей адам болмысымен немесе оның ерекше 
интелектуалдық қасиеттерімен байланысты. Айналып келгенде ғылым, техника, өнер мен 
білім адам жасампаздығынан туса, әрі сол жасампаздық адамды, адам мүмкіндігін тану 
қажеттігінен туған идеялар. 

Антропоцентристік парадигма өз бастауын Батыс Еуропадан В. фон. Гумбольдттың 
лингвофилософиялық концепцияларынан алып, кейіннен көптеген лингвистерден үлкен 
қолдау тауып кең қанат жайды. Бүгінгі таңда антропоцентристік парадигма өте қарқынды 
түрде зерттелу үстінде. Антропоцентристік парадигма негізінен «тіл-қоғам-адам», «тіл-
мәдениет-өркениет», «тіл-ұлт-мәдениет» деген үштіктердің негізінде зерттеу бағыттары 
жүргізіліп жатыр. Жалпы «антропоцентристік», «антропоцентризм», «антропологиялық 
парадигма» деген терминдерді осы бағытты зерттеуші ғалымдар екі түрлі қолданады. Олардың 
кейбіреуі «антропоцентризм» дегенді «этнолингвистика» деген термин мен ауыстырып та, 
қолданатын кездері бар. Ал, кейбіреуі сол қалпында «антропоцентризм» терминін қолдану 
үстінде. Аталған терминнің қазақша баламасын қазақ тілді ғалымдар «антропоөзектілік» деп 
қолданып жүргенінеде біршама уақыт болып қалды. Алайда антропоцентристік парадигманың 
аясы өте үлкен ғылым саласы. Сол салаларының біреуі этнолингвистика деп аталады. Демек, 
бұл жерде терминнің тұрақтылығын сақтай отыра, этнолингвистиканың өзі антропоцен-
тризмнің бір саласы болғандықтан, оның аясы антропоцентризмге қарағанда тарлау 
болатындықтан, антропоцентризм деп қолдану орынды. Қазақ тіл білімінде ХХ ғасырдың 
соңы мен ХХІ ғасырдың басында антропологиялық қағида көбінесе «антропоцентризм» 
терминімен жарыса қолданылып жүр. Жалпы ғылымда «центризм» терминіне қатысты 
ғылыми пікір қайшылықтары кездесіп отырады. Бұл мәселеге ғылыми концептуалды 
объективтік тұрғыдан қарай отыра «антропоцентризм» терминін шартты түрде қалдыруға 
болады. Тіл білімінде бұл мәселеге қатысты Ж.И.Сұлтан: «Ю.А.Сорокиннің «центризм» 
терминіне қатысты пікірін талқылай келе ғалымның «антропоцентризмге» қатысты айтылған 
уәжді дәйектемесімен келісе келе, «центризмі» бар терминнің өзі көп жағдайда тұрпайылау, 
объективтіліктен алшақ көрінеді (эгоцентризм, еуроцентризм, т.б.). Бұл жерде мәселе сөздің 
мәнінде емес (шындығына келгенде, осы терминді қолданушылар Ю.А.Сорокин 
келтіргендегідей “дүмбілез” мақсатты әсте көздемейтін шығар), әңгіме лингвистикалық 
контекстегі сөздік қолданыста, терминнің стильдік мақсатқа сай келуінде болса керек. Бірақ 
біз Ю.А.Сорокиннің антропофилия деген ұсынысын да қабылдауды қош көрмедік. Өйткені 
бұл қолданыс та аса объективті емес. Біз өз тарапымыздан тіл білімінде адамға қатысты жүзеге 
асырылатын ұстанымдар мен әдістер жиынтығын неғұрлым бейтарап сипатқа ие тілдегі 
антропологиялық парадигма деген терминді қолданғанды жөн санадық. Бұл терминнің түбірі 
anthrôpos (грек.) – «адам», антропология – адамтану, адамды формасы жағынан жануар 
ретінде, мазмұны тұрғысынан рух иесі ретінде қарастыратын ілім; сондай-ақ, антропогенез, 
антропометрия, антропоморфизм т.б. сияқты сөзжасамдық жүйе де осы негізде қалыптасқан» 
– деген тұжырым жасайды [1, 9 б.]. Алайда антропоцентризм мәселесі қазақ тіл білімінде 
соңғы уақыттарда қарқынды түрде зерттеліп жатқандықтан, терминдік бірізділіктің сақталуы 
ғылыми процестің алдағы бағыт бағдарына байланысты қалыптасады. 

Адам табиғатын танумен қоғамдық өмірдегі әр алуан ғылым салалары айналысады. Әр 
ғылым саласы адам болмысын тануда өзіндік объектілері мен ғылыми пәндерінің аясында 
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қарастырады. Тіл біліміндегі антропоцентристік парадигма (лингвистика) адам мен тілдің 
байланысын, адам тілімен адам екендігін, адамзат тіліндегі ұлттық-мәдени-танымдық 
ерекшелікті басты объектілерінің біріне жатқызады.  

Тіл мен мәдениеттің, тіл мен танымның бірлігін сабақтастықта қарастыру идеясы XVIII–
XIX ғғ. ғалымдар еңбектерінен орын алып, қазіргі таңда қоғамдық факторлардың негізінде 
тілді антропоцентристік парадигма аясында зерттеу бағытымен жалғасты. Тіл білімі 
тарихында антропоцентристік парадигманың негізгі концепциясының берік орнығуы XX 
ғасырдың екінші жартысынан басталады. Осы мәселеге қатысты Дж. Брунер тіл білімі 
тарихында екі дүркін қайталанған когнитивтік революцияның ерекшелігіне айрықша 
тоқталады. Ондағы бірінші когнитивтік революция 50-жылдары тілдің қолданбалы моделін 
жасақтаумен байланыстырылады. Бұл проблема кейінірек тілдік құбылыстардың шын 
мәнісінде оңайлықпен бағына қоймайтын күрделі құрылым екендігі анықталды. Ғалымның 
пікірінше бірінші когнитивтік революцияның соңы екіұдай нәтижелі көзқарасты туғызды. 
Себебі адамтану ғылымының бір арнасы компьютерлік модель жасауға негізделсе, енді бірі 
лингвистиканы психологиямен, мәдени антропологиямен және басқа да гуманитарлық ғылым 
салаларымен біріктіруді көздеді. Соңғы ғылыми тұжырым кейіннен когнитивтік 
революцияның екінші мәрте қайталану жағдайына айналды (ХХ ғ. 60 жж.) [2, 37 б.].  

Антропоцентризм термині адами қызметтің орнын көрсетуден туындап, ақиқат әлемді 
тануда және оған өзгеріс енгізе алатын адамға тән бірегей қасиеттер мен сапалардың абстрак-
цияланып, оның жалпылану ерекшеліктерінің шоғыры деген түсінікті білдіреді. Тілдегі адам 
болмысын қарастыруда Ю.С.Степанов пен Э.Бенвенистің «тілдегі адам» тұжырымдамасы 
еуропалық тіл білімінің, негізінен орыс және француз лингвистикалық мектептерінің 
«айтарлықтай терең, әрі түбегейлі ойластырылған дәстүрлері негізінде қалыптасқан» [3, 50-51 
б.]. Академик Л.В.Щерба ХХ ғасырдың 40-жылдарында «антропологиялық принцип» дегенді 
нақты атап көрсетпегенімен, бұл ғылыми бағытты лексикологиялық материалдар лексикалық 
бірліктер арқылы түсіндірген болатын. Э.Бенвенист тұжырымдамасындағы «антропоцен-
тризм» мәселесін Ф.Баос, Э.Сепир, Б.Уорф секілді ғалымдар шоғыры бір ізділікті сақтауынан 
«антропологиялық әдіс» біршама уақыт аралығында өзінің эмпирикалық деректер негізінде 
ғылыми айналымға түсер күнін күтумен болғаны тіл білімі тарихынан белгілі. Себебі сол 
өткен уақыттардағы қоғамдық ғылымдар жүйесіне деген стандартты қатқыл көзқарас, ХХ 
ғасырдағы «тіл – адами қарым-қатынастың формасы ғана» деген тенденция шынайы кон-
цептуалды ғылыми методологияға құрылмаған болатын. Антропоцентристік парадигмадағы 
В. фон Гумбольдт пен Э.Бенвенисттің тіл біліміндегі лингвофилософиялық идеяларын бүгінгі 
күннің тезіне (талғамына) салып, әлеуметтік-антропологиялық, мәдени-философиялық 
материалдар арқылы ғылыми айналымға кеңінен енгізген ғалым А.Вежбицкая екендігін 
көпшілік ғалымдар атап өтуде.  

Тілді антропоцентристік парадигма аясында зерттеу (адам феноменіне тереңірек үңілу) 
қазақ тіл білімінде 2000 жылдан бері негізгі бір проблемаға айналып, өз шеңберінде жекелеген 
ғылымдардың тоғысуынан туындаған ғылымдарды қалыптастырып, әрі даму үстіндегі жас 
ғылым саласы болып табылады.  

ХХІ ғасырда тіл табиғатына деген көзқарас жаңаша сипат ала бастады. Өткен ХХ 
ғасырдағы тілді өз ішінде қарастыру мәселесі жеткіліксіз болып, жаңа сатыға теориялық-
танымдық әдістеме көтерілді. Онда негізінен тілді ой-санамен, мәдениетпен, адамның 
қарапайым тұрмыстық өмірімен бірлестікте қарау қажеттігі туындады. Жаңа ғасыр тудырған 
аталған қажеттілік лингвистикада жаңа ғылыми бағыт – антропоцентристік парадигманың 
қалыптасуына ықпал етті. Бұл бағыт тілді зерттеуде адаммен байланысын алдыңғы қатарға 
шығарды. Онда негізінен «адам болмысын тіл арқылы немесе керісінше тілді адам арқылы 
анықтау» атты анықтама басшылыққа алынады. Тіл біліміндегі жаңа ғасырдағы зерттеулер 
жаңа бағытта жаңаша сипат алғанымен, оның бастау көзі өткен ғасыр зерттеулерінде 
жатқандығы тіл білімі тарихындағы қазан лингвистикалық мектебінің зерттеулерінен көруге 
болады. Қазан лингвистикалық мектебінің өкілі Бодуэн де Куртенэнің тілдік бірліктерді 
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зерттеуде тілдің сыртқы және ішкі формаларының сабақтастығына [4] баса назар аударуынан 
жүйелі-құрылымдық парадигмамен антропоцентризмнің өзара сабақтастығын көруге болады. 
Онда негізінен тіл тек қатынас құралы, ой алмасудың тетігі емес, этностың мәдени болмысын 
(рухани және материалдық) қарастыратын антропоцентристік бағытпен қатынасқа түседі. Ал 
тіл біліміндегі антропоцентристік парадигма тілді адам болмысымен өзара сабақтастықта 
қарастыруды басшылыққа алады. Яғни, адам әлемінің рухани болмысын тіл арқылы көрсету 
болып табылады.  

ХХІ ғасыр лингвистика ғылымында тіл тек қатынас құралы болумен ғана шектелмей, тіл 
ұлт мәдениетінің басты көрсеткіші (категориясы) ретінде қарастыратын жаңа ғылыми бағыт 
қалыптасты. Бұл тұжырымның іргетасын белгілі лингвофилософ В.Гумбольдт қалады. Одан 
кейін ғалымның идеясын А.Потебня, И.Гердер, Г.Штейнталь, М.Хайдегер, Д.Уитни, 
Д.У.Пауэлл, Ф.Баос, Э.Сепир, Б.Л.Уорф, т.б. секілді ғалымдардың еңбектерінде өз жалғасын 
тапты. Тілді адам, қоғам, таным мәселелелерімен сабақтастықта қарастыру барысында 
негізінен адам өзінің адами болмысы мен рухани-материалдық қажеттіліктерін өтейтін 
концепттілік аясын қалыптастыру үшін ақпаратты тілдік арна негізінде алады. Яғни қандай да 
бір ұлт тілінің болмысында өзіне тән этномәдени және этнотанымдық бірліктер жиынтығы 
(коды) жатады. Ол жиынтықты ұлт тілінің болмысына антропоцентристік әдісерді қолдану 
арқылы (лингвомәдениеттанымдық талдау, лингвокогнитивтік талдау, этнолингвистикалық 
талдау) тіл табиғатын тануға болады. Тіл тек ақиқат өмір суретін атап қана қоймайды (тілдің 
номинативтік қызметінің көрінісі – айналадағы заттар мен құбылыстарға атау беруде ғана 
емес), әлем бейнесінің поэтикалық образды келбетінде жасайды. Бұл арада тіл ғалам бейнесін 
тікелей емес (тура мағынасында емес), ауыспалы бейнелі түрде (тілдік көркемдеуіш құралдар 
арқылы) суреттейді.  

Тілді антропоцентристік бағытта зерттеуші ғалымдардың еңбектерінде (Л.Леви-Брюль, 
Б.Малиновский, К.Леви-Стросс, Ю.Н.Караулов,В.Н.Телия, Г.В.Колшанский, Ю.Д.Апресян, 
Д.С.Лихачев, В.А.Маслова, т.б.) тілді рухпен, адамның шығармашылық интелектуалдық 
мүмкіндігімен байланыстырады. А.А.Потебняның түсіндіруінше «тіл – ойды туғызушы тетік, 
сондықтан сөз заттың тура таңбасы емес, оның адам санасында тілдік шығармашылық процесс 
нәтижесінде туған бейне» [5] болып табылады. Яғни, антропоцентристік парадигма басты 
назарды адамға аударады, және адамға қатысты бірліктерді (қоғам, мәдениет, таным, т.б.) 
мәселелерді өзара сабақтастықта қарастырады. Яғни, антропоцентристік парадигма «тіл-адам-
қоғам», «тіл-ұлт-мәдениет», «тіл-ұлт-таным», т.б. секілді ауқымы кең триадаларды қарастыру 
барысында, бір-бірімен өзара сабақтастықтан тұратын ғылыми бағыттар аясын қарастырады. 
Антропоцентристік парадигма астарынан лингвомәдениеттаным (лингвистика мен 
мәдениеттану), когнитивтік лингвистика (лингвистика мен когнитология/гнесеология), 
этнолингвистика (лингвистика мен этнология), психолингвистика (лингвистика мен 
психология), социолингвистика (лингвистика мен социология) т.б. жеке-жеке ғылымдардың 
тоғысуынан туындаған ғылыми пәндер тарайды.  

Тіл болмысы мен ұлт табиғатының өзара бірлестігін қарастыру ХІХ ғасырда В. фон 
Гумбольдтың еңбектерінде кеңінен сөз болып, антропоцентристік парадигманың аясындағы 
тоғыспалы ғылыми пәндер қазіргі уақытта өзіндік зерттеу нысаны бар, ғылыми апараты 
қалыптасқан, терминологиялық жүйесі орныққан, өздеріне тән категориялары айқындалған 
дербес ғылым саласы ретінде қалыптасып үлгерді.  

Тоғыспалы ғылыми пәндер лингвистика ғылымында салыстырмалы-тарихи және 
типологиялық зерттеу әдістерінің негізін салушы В. фон Гумбольдт тіл философиясының 
басты негізгі – тіл болмысын халық тұрмысымен қатар, ұлттық сананың ерекшелігі ретінде 
тану қажеттілігін туғандығын айтады. Ғалымның негізгі концепциясы мынадай болып келеді: 
«Өмірде адам, тіл, ойлау және дүние (әлем) дегендер болады. Олар бір-бірімен тығыз 
байланысты. Тіл адам мен дүниенің арасындағы аралық нәрсе. Ол – адамды сыртқы дүниемен 
байланыстырушы. Тіл – халық рухының сыртқы көрінісі, халық ойының, дүние тану 
дәрежесінің көрсеткіші. Халық тілі – оның рухы, халық рухы – оның тілі. Бұл екеуі тепе-тең. 



 
52 

 

Тіл – адамның рухани әрекетінің өнімі емес, әрекеттің тура өзі» [6] – деген пікірі 
антропоцентристік прадигмадағы теориялық таяныш, айнымас темірқазыққа баланып, осы 
тұжырым көптеген зерттеулердің жүргізілуіне бағыт бағдар болғандығы көпшілікке белгілі. 
В. фон Гумбольдт тіл дамуының қайнарын өмірдегі заттық мәдениет құндылықтарынан емес, 
адам болмысының рухани әлемінен іздестіреді. Ғалым тілдің біртіндеп сатылай даму теориясы 
күрделене түсетіндігі туралы гипотезаларға қарсылығын көрсетіп, оның адам баласының 
жаратылысымен біртұтас күрделі жүйеде өзара қабысып қатар пайда болғандығын айтады. 
Сонымен қатар ғалым адамзат баласына тән сөйлеу арқылы ой алмасу тілдік қатынас жасау 
қасиеті Құдай берген құрметтен бөлек, адамзат баласының тілмен тұтастығын құрайтын өзара 
ажыратуға келмейтін бүтін деп түсіндіреді. Ғалым зерттеулерінде бір-бірімен өзара ажыратуға 
келмейтін өзара сабақтас бірліктер тізбегіне басымдық беріледі. Онда негізінен «ұлт-тіл-
мәдениет», «адам-қоғам-тіл», «тұлға-халық-тіл» секілді тізбектер жүйесінен тұруы адамның, 
ұлттың, халықтың рухын тілмен байланысты екендігін көрсетеді. «Тіл дегеніміз – сол тілді 
қолданушы халықтың рухы. Әр халықтың рухы әр басқа. Соған сәйкес олардың тілдері де 
басқа болады. Тілдердің өзгешеліктері халықтардың дүниеге көзқарастарының өзгешелік-
терінде», – дегенді назардан әсте шығаруға болмайтынын да баса айтады [7]. Сондай-ақ ғалым 
«Әр тіл өзіндік мәнінше сана-сезімге ықпал етуіне сәйкес дүниеге әртүрлі көзқарас туғызады» 
және де «тіл ерекшелігі халықтың болмысына әсер етеді, сондықтан тарих пен философия 
адамның ішкі әлемімен нені байланыстырса, тілді тиянақты зерттеу үшін сол мәселелердің 
барлығы да ескеріліп, қамтылуы тиіс» деген пікірінен тіл ақиқат әлемді және мәдени бірліктер 
мазмұнын түсінуге болатындығы туралы ой тастайды [8, 370 б]. 

Антропоцентристік парадигмада қарастырылатын мәселелер философия, логика, 
психология ғылымдарының да негізгі мәселелерінің санатына жатады. Мәселен ондағы тіл 
мен ойлаудың өзара сабақтастығы, тіл адам санасымен, мәдени болмысымен рухани әлемінің 
құндылықтарымен өзара сабақтастықта болады. Бұл жөнінде ғалым «Тіл мен ойлаудың бірлігі 
– ажырамас диалектикалық бірлік, бұл сөйлеу (тілдесу) мен ой бірлігі. Себебі тіл жалпы, 
ұжымдық құбылыс болғандықтан, индивидке тікелей де, жанама түрде де әсер етеді және адам 
тілді қаншалықты жақсы меңгерсе, тіл де оның ойлауына соншалықты күшті ықпал етеді» 
дегенді айтады. Яғни, тіл мен ойлаудың өзара сабақтастығы олардың бір-бірімен әрі қоғамдық, 
әрі индивидуалды-биологиялық тұрғыда ұштасып, өзара үйлесімді бірлікте болатындығынан 
көруге болады.  

Тіл біліміндегі антропоцентристік парадигмадағы В. фон Гумбольдт негізін қалаған тіл 
табиғаты, ұлт болмысы, халық дүниетанымы мен мәдениетіне қатысты және белгілі бір тілде 
сөйлеуші халықтың мәдени өмірімен, салт-сана, әдет-ғұрпымен байланыстыра зерттеу ісі 
Германия мен АҚШ-та, Ресейде қызу қолдау тапты. Сонымен қатар ғалымның лингвофило-
софиялық идеялары XIX-ХХ ғ.ғ. «жаңа гумбольдтшылдық» (неогумбольдтианство) атты 
ғылыми мектептерде өз жалғасын тапты. Ғалымның зерттеулерін одан әрі тереңдете 
жалғастыру барысында ХХ ғ. орта тұсында еуропалық ғалымдар – Л.Вайсгербер, Х.Глинц, 
Х.Хольц секілді ғалымдар ойлау мазмұны мен ойдың логикалық құрылымы сөйлеу тілінің 
құрылымдық ерекшелігіне қатысты болатындығы туралы мәселені басшылыққа алды. Олар 
негізінен тілдің мағыналық-мазмұндық жағына ерекше назар аударды. Ондағы зерттеушілер 
әр алуан тілдердің лексика-семантикалық аясына талдау жасап, сол тілдердің арасындағы 
ұқсастықтары мен ерекшеліктерін анықтаумен болды. В. фон Гумбольдттың еуропалық 
елдердегі негізгі ізбасары ретінде Германия этнолингвтстикалық мектебін қалыптастыруда 
ерекше қызмет еткен ғалым – Лео Вейсгербер болды. Л.Вайсбергер тіл табиғатындағы 
«болмысты сөйлету» (вербализация мира) дегенді дүниеге әкелді. Онда ғалым «тілдің 
болмысты иемдену процесі және оны таным объектісіне айналдыру әрекеті» дегенге 
түсініктеме бере отырып, «әр халықта дүниеге тілдік көзқарас болады. Тану тілге байланысты. 
Тіл – дүниенің кілті. Адам тіл жасағанды ғана таниды. Тіл – дүниенің бейнесі. Сөз нақты затты 
емес, зат туралы ұғымды білдіреді (выражает)», – дегенді айтады. Яғни, ғалым тілдің дүние 
танудағы әлеуметтік сипатына, күшіне ерекше мән беріп, оны «дүниені қайта жасаудың 
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құралы» дей келе, сөйлеу тілінің мазмұндық жағын молырақ қамтып, тілді «әрекет етуші күш» 
ретінде танытатын «жаңаша грамматика» жасақтау қажеттілігін айтқан болатын [9].  

В. фон Гумбольдтың лингвофилософиялық концепцияларын АҚШ-тағы лингвистикалық 
мектептердің жалғастырушылары қатарына Д.Уитни, Д.У.Пауэлл, Ф.Боас, Э.Сепир, Б.Л.Уорф 
секілді тілшілер жатады. Солардың ішіндегі Америка этнолингвистикалық мектебін қалып-
тастырушылар Э.Сепир мен Б.Уорфтардың есімдері жалпы тіл білімінде ерекше аталады. 
Олар салыстырмалы тіл білімі жайындағы теорияны негіздеп, «тіл – таным процесіндегі 
шешуші фактор» деген пікір айтқан болатын. Олар негізінен Солтүстік Америка үндістерінің 
тілін салыстырмалы түрде зерттеу барысында жинақталған тілдік деректер арқылы тілдік 
категориялар адамның ойлау жүйесіне тікелей әсер етеді деген тұжырымдарымен қатар, 
«Сепир-Уорф гипотезасы» атты теорияларымен тіл біліміне келген болатын. Тілді салыс-
тырмалы тұрғыда қарастыру барысында, олар әр тілдегі категориялардың алуан түрлі болып 
келуін «сол тілдерді тұтынушылардың қоршаған ортаны да түрліше қабылдайтындығының 
нәтижесі» деген тұжырым жасады. Алайда ғалымдардың тілдерді салыстырмалы тұрғыда 
зерттеулеріндегі кейбір пікірлері өзге тілдерге деген үстем пікірлерінің ұшқары қисынсыз 
шовинистік көзқарастарының да кездесіп қалатындығын байқауға болады. Дегенмен В. фон 
Гумбольдттың ұлт пен тіл тұтастығына қатысты пікірлерін басшылыққа алып, оны әрі қарай 
дамытып, жетілдіре отырып жаңа мысалдармен толықтырғанын жоққа шығаруға болмайды. 
Мәселен, Э.Сепирдің: «Тіл – әлеуметтік шындықты түсінудің құралы. Әр тіл – әр түрлі 
модельмен жасалған. Сондықтан әр тіл айналадағы құбылыстарды өзінше таниды. Яғни әр 
тілде сөйлейтін адамдар дүниені әр түрлі көреді. Тіл мінез-құлық нормасына да әсер етеді. 
Халықтың ой өрісін, мәдени дәрежесін оның тілін зерттемей тұрып түсіну мүмкін емес» деген 
келісті ойы өз маңызын жоғалтпасы сөзсіз.  

Америка этнолингвистикалық мектебінің көшбасшысы Э.Сепирдің идеясын одан әрмен 
қарай жетілдірген Бенжамин ли Уорф болды. Ол негізінен американдық үндістердің тілі мен 
мәдениетіне баса назар аударып, тіл мен мәдениет деректеріне қатысты көптеген салыстыр-
малы зерттеу жұмыстарын дүниеге әкелді. Ғалымның осы мәселелерге қатысты зерттеулері 
көпшілікке кеңінен танымал болып, американдық тілшілермен қатар, антропологтар мен 
философтардың назарын өзіне қаратты. Б.Уорф тілдердің грамматикалық құрылымдарындағы 
өзгешеліктерді «халықтардың ойлау формаларындағы, дүниеге көзқарастарындағы, дүние 
тану қабілеттеріндегі өзгешеліктер» – деп бағалаған болатын. Ғалымның пікірінше: «Тіл 
дегеніміз – ұғым, түсінік, мағына (Ол тілдік форманы мойындамайды). Ал ой – сана (ойлау) 
дүниені бейнелейді (отражает). Яғни дүние (әлем) тілден көрініс табады. Бірақ әлгі дүние әр 
тілде әр түрлі бейнеленеді. Ол сол халықтың дүниеге көзқарасына, тілдік ойлауына 
байланысты» дей келе, «әр тілдің өзіндік метафизикасы болады» – деген тұжырым жасаған 
болатын. Ғалымның жоғарыдағыдай тұжырымдары тіл білімі тарихында өз уақытында 
қоғамдық ортада шовинистік пікір туғызғаны үшін біраз таласты мәселені туғызғаны белгілі 
[10, 164 б.]. Сондай-ақ ғалымның «тілдің қызметі тек идеяны жарыққа шығарумен шектеліп 
қоймайды, сол идеяның өзін туғызуға да қатысады. Сол себепті, меңгерілген тілдің 
шеңберінен тыс ойлау да мүмкін емес» [11] деген пікірі кейінгі зерттеулердің айнымас 
темірқазығына айналды.  

Тіл білімі тарихында Американдық этнолингвистикалық мектептің өкілдері Э.Сепир мен 
Б.Уорфтардың зерттеулері өткен ғасырда (ХХ ғасырда) «Сепир-Уорф гипотезасы» деген атпен 
үлкен жаңалық болып келуімен қатар, қоғамдық ғылыми ортада көптеген қатаң сындар мен 
алуан түрлі терістеулермен қатар, көптеген жоққа шығару мәселесін басынан өткізген 
болатын. Дегенмен кейінгі уақыттарда бұл теория жаңаша сипатқа ие болып, қайта жаңғыруды 
бастарынан өткізді. Мәселен осы теоряларға қатысты тіл білімінде 1990-шы жылдары 
Д.Льюсидің «Тіл ерекшелігі мен ойлау» және П.Лийдің «Уорф. Теориялар кешені» атты 
зерттеу жұмыстары жарыққа шықты.  

ХХ ғ. орта тұсында Америка лингвистикасында «тіл құрамындағы адам» (человек в языке) 
мәселесіне қатысты туындаған жаңаша бір бағыт пайда болды. Д.Хаймс «тіл мен тілдесудің 
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(язык и речь) антропологиялық контекстегі зерттелуіне» қатысты лингвистикалық 
антропологияның теориялық және методологиялық мәселесін ғылыми айналымға енгізді. 
Онда ғалым «лингвистиканың міндеті – тіл туралы білімдер жүйесін тілдің өз бойынан қорыту 
болса, тілге қатысты антропологияның міндеті – тіл туралы танымды адам тұрғысынан 
пайымдау» деген қағиданы тірек етіп алды [15, 93-277 б]. Лингвистикалық антропологияның 
қоғамдық ғылымдардағы орны мен бүгінгі жай-күйі деген мәселені А.Дюранти есімді ғалым 
қарастыру үстінде. Ол бұл мәселеге қатысты «лингвистикалық антропологияның басқа 
тілтанымдық пәндерден айырмашылығы – ақиқат болмысты әрбір тұлғаның өзінше танып-
білуіне ден қоюшылығында» деген теорияны ұсынады [16, 5 б.]. 

Сонымен В. фон Гумбольдт еңбектеріндегі тіл мәселелерін мәдениетпен, халықтың әдет-
ғұрпымен, салт-санасымен байланыстыра зерттеуге ерекше көңіл бөлуге байланысты, арнайы 
еңбектер жазу ХХ ғасырдың 20-30 жылдарында ерекше белең алды. Осы мәселелерге қатысты 
еуропа мен америкада этнолингвистика (этнографиялық лингвистика) деген шартты атаумен 
екі үлкен лингвистикалық мектеп қалыптасты.  

Лингвистика ғылымындағы антропоцентристік парадигмадағы кеңестік ресейлік тіл 
білімінде бастапқыда біраз қарсылыққа ұшырағанымен кейіннен ғылыми айналымда ерекше 
қолдау тапты. Тілді рухпен, тілдік тұлғаның шығармашылық қызметімен, қоғаммен, ұлтпен 
байланыстыра зерттеу мәселесі бойынша А.А.Потебня, Ю.Н.Караулов, В.Н.Телия, 
Г.В.Колшанский, Ю.Д.Апресян, Н.Толстой, Ю.С.Степанов, Н.Д.Арутюнова, Е.М.Верещагин, 
В.Г.Костоморов, К.Юнг, А.Н.Леонтьев, Д.С.Лихачев, В.В.Воробев, В.А.Маслова т.б. секілді 
ғалымдардың еңбектерінде философиялық, психологиялық, этностық, социлогиялық, 
мәдениеттанымдық, когнитологиялық аспектілер лингвистикамен өзара сабақтастықта 
қарастырылды.  

Тіл қоғамдық құбылыс болғандықтан оның қоғамдық-ғылыми ортада (әлемдегі) зерттелу 
барысындағы мәселелерден қазақ тіл біліміде тысқары қалған жоқ. Қазақ тіл біліміндегі 
антропоцентристік мәселелердің өзіндік тілдік табиғатына сәйкес антропоцентристік 
ізденістер өткен ғасырдың соңы мен жаңа ғасырдың басында (ХІХ-ХХ) қарқынды түрде 
зерттеле бастады. Қазақ тіл білімі лингвистика ғылымындағы үлкен үш бағыттағы 
зерттеулерді толықтай қамтиды. Лингвистика ғылымындағы үш бағыттағы зерттеу мәселелері 
қазақ тіл білімінде толықтай қамтылуы, қазақ тіл білімінің әлемдік лингвистикадағы өзіндік 
орнының ерекше екендігін көрсетеді.  

Қазақ тіл біліміндегі антропоцентризм бағытындағы кейбір лингвистикалық концепт 
тәрізді терминдер мен ұғымдар антропоцентризм аясындағы лингвомәдениеттаным, 
когнитивтік лингвистика, этнолингвистика, т.б. ғылым салаларында қарастырылып жүр. ХХ 
ғасырдың соңғы ширегі мен ХХІ ғасырдың алғашқы жылдарында антропоцентризм бағыты 
қазақ тіл біліміне бірнеше тоғыспалы ғылыми пәндердің қалыптасуына негіз болды. 

Қазақ тіл біліміндегі антропоцентристік бағыт аясындағы тіл мен таным бірлестігі, ойлау 
мен тілдің сабақтастығы, сөз құдіреті (сөз-магиясы), тілдің танымдық қасиетімен қатар қарым-
қатынас құралы болу қызметі олардың тілдік қолданыстағы әр түрлі сөз образдары арқылы 
жұмсалуы деген мәселені әр қырынан келіп қарастырған еңбектер жарық көре бастады. Қазақ 
тіл біліміндегі антропоцентристік бағыттағы жаңа лингвистикалық ғылыми пәндер зерттелуі 
Г.Смағұлова, Ж.Манкеева, Н.Уәлиұлы, Э.Сүлейменова, А.Алдашева, С.Сәтенова, 
Ф.Оразбаева, Г.Сағидолда, Б.Момынова, Г.Қосымова, А.Салқынбай, Б.Қасым, А.Ислам, т.б. 
зерттеушілердің еңбектерінде тілдік тұлға, ақиқат болмыстың тілдегі бейнесі, танымдық 
әрекет, тілдік сана, тілдік және типтік модельдер, тілдік қатынастың маңызы, тіл мен 
мәдениеттің сабақтастығы, ұлттық дүниетанымның тілдегі көрінісі, мәдени лексиканың 
табиғаты, ғалам бейнесіндегі тілдің орны, эстетикалық талғам мен тіл біртұтастығы деген 
мәселелерге байланысты қарастырылған. Антропоцентристік бағыттағы объектілерге нақты 
зертеу жүргізген Қ.Жаманбаева, Б.Ақбердиева, Г.Снасапова, А.Сейілхан, А.Сейсенова, 
С.Жапақов, М.Күштаева, А.Сыбанбаева, Ш.Елемесова, Ә.Алмауытова, Ж.Акимишева, 
К.Күркебаев, Б.Тілеубердиев, Э.Оразалиева, Қ.Қайырбаева, А.Әмірбекова, т.б. еңбектерінде 
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тілдік тұлға, тіл мен таным, тіл мен мәдениет, тіл мен ұлт, рухани және материалдық 
мәдениеттің тілдегі көрінісі деген мәселелер жан-жақты сөз болады.  

Қазақ тіл білімі – өзіндік тамыры терең, қазақ халқымен бірге жасасып келе жатқан, үздіксіз 
даму үстіндегі ғылым саласы. Ғылым үздіксіз дамып толығудың үстіне толысып тұратын 
күрделі процесс болғандықтан, қазақ тіл білімінің әлі де түпкілікті зерттеуді қажет ететін 
салалары мен түйіткілді мәселелері баршылық. Қазақ тіл біліміндегі антропоцентризм бағыты 
шешімін іздеп жүреген салалардың бірі. Қазақ тіл білімінде антропоцентризм бағыты 
кешеуілдеп келгенімен, бүгінгі күні бұл саланың бағыты біршама қалыптасып өз арнасын 
айқындап алды. 
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ТАҒЫ ДА ТӘРБИЕ ЖАЙЛЫ... 
 

Д.Қ. Ибрагимов  
НЗМ ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы  

Алматы қаласы филиалының аға менеджері, педагогика ғылымдарының магистрі  
 

 Отбасы – әрбір қоғамның бастауы. Отбасы -Отанымыздың ошағы, сыйластық пен 
жарастық орнаған кішкентай Отан десек те болады. Отан отбасынан басталады.  

Отбасының ең маңызды функцияларының бірі -тәрбие. Қазіргі таңда, отбасының осы 
тәрбиелік қызметімен байланыста қарастыруға болатын бір мәселе ретінде қазақтың 
қонақжайлылық қасиетін біз қалай қарастыруымызға, түсінуімізге болады? Отбасындағы 
бала, болашақ ұрпақ тәрбиесінде қазақтың қонақжайлылық немесе «қонақ культінің» маңызы 
қандай? Қазақтың қонақжайлылық культі қаншалықты маңызды бола алады?  

Қазақтың қонақжайлылығы әрбір қазақ отбасына тән ұлттық абзал қасиеттерінің бірі. 
Әрине, «қонақ культінің» «бала культінен» жоғары тұруы жиырма бірінші ғасырда 
қабылдауға қиын қарама-қайшылық десек те ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүрден бір сәтте 
бас тарту мүмкін де емес... Дегенмен, бала тәрбиесі үшін біз қонақжайлылығымызды қалай 
«пайдалануымызға» болады деп ойланып көрсек... Қазақтың қонақжайлылығын кедергі-
қиындық емес, керісінше, бала тәрбиелеудегі тағы бір мүмкіндік ретінде қарастырсақ қалай 
болады?  

Қазақтың бала тәрбиесіндегі ғасырдан-ғасырға жалғасып келе жатқан ұлттық 
педагогикасына назар салсақ, бала тәрбиесінде «қонақ культінің» маңызды ықпалы 
болғандығын жоққа шығара алмаймыз. Қазақтың қонақжайлылығы баланы біріншіден, әрине, 
басқаны (қонақты, туған-туысты, үлкенді, бауырды...) сыйлау, ықылас, құрмет көрсете білуге, 
көпшіл болуға тәрбиелесе – бұл бүгінгі қоғамда қалыптасқан әдептілік пен мәдениеттің 
ажырамас бөлігі емес пе? Әрине, бұл мақсаттар жүзеге асады – егер біз баланы қонақ күту 
процессіне араластыратын, қатыстыратын болсақ. Мұны айтып отырған себебім, қазақ халқы 
баяғыдан-ақ үйге қонақ келерде, келгенде балаға да белгілі бір міндеттер беріп, қонақ күту 
процессінің белді мүшесі ете білген. Келген қонаққа қызмет көрсетумен қатар сол келген 
қонақтармен бірге отырып әңгімелесуіне, әңгімені тыңдауына, өз ой-пікірін білдіріп отыруына 
да мүмкіндік беріп отырған. Бұл баланың елгезек, бауырмашыл, жан-жақты боп өсуіне ықпал 
еткен. Қонаққа қызмет көрсете отырып әдептіліктің негізгі қағидаттарына үйренумен қатар, 
қонақтардың рахметі мен батасын алып отырғанның адамгершілік, мәдени, психологиялық 
тұрғыдан да артық болмас! «Жаңбырменен жер көгерер, батаменен ер көгерер» деген қазақтың 
мақалы тегін айтылмаса керек... Қонақтың қолына су құйып, үлкен ата-апаларына көмек 
қолын созып қызмет көрсетуі баланың адамгершілік қасиеттерін арттыратыны сөзсіз. Балалық 
кезіміздегі үйге қонақ келгенде құмған мен сүлгіге ие болып, таяқ ұстаған үлкен ата-
апаларымыздың киімін іліп, көмек көрсетіп жасаған қызметімізге қонақтардың «үлкееен 
азамат бол!», «өркенің өссін!», «көп жаса!» деп берген баталары мен ықылас-ниеттерінің өзі 
қалай әсер етуші еді... Аңызға сенсек, бұл дәстүр Сүлеймен пайғамбардан қалған дейді. Дәуіт 
пайғамбар отыз ұлынан айрылып, қайғыдан қан жұтқанда жаратушы Алла оған ұл беріп, 
есімін Сүлеймен қояды. Дегенмен, Сүлейменге тоғыз жыл ғана ғұмыр беретінін періштелер 
арқылы жеткізеді. Дәуіт патша қынжылса да, Алланың ұл бергеніне ризашылығын білдіріп, ес 
білген сәттен бастап баласы Сүлейменді сарайына келген қонақтардың қолына су құйып 
қызмет көрсетуге қояды. Сарайға келген қонақтардың қолына су құйып, алғысын алған 
Сүлейменнің өмірі ұзара түседі. Дәуіт пайғамбар мұның себебін сұрағанда жаратушы Алла 
«Сүлейменнің пешенесіне тоғыз жылдық ғұмыр жаздым. Бірақ зерек ұлың қонаққа қызмет 
етуден еш шаршамады. Ақсақалдардың батасын алуға құмар болды. Күн сайын адамдар оған 
Менің 99 есімімді айтып, шын жүректен алғыс жаудырып, батасын берді. Көптің алғысымен 
оның ғұмыр жасы ұзарды. Менің бір есімім – Халық. Халықтың тілегін қабыл етпеу 
Ұлықтығыма сын болар. Бүгіннен бастап Сүлейменге 99 түрлі мұғжиза (Алланың 
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пайғамбарларға берген кереметі) берем. Жердегі бүкіл тау-тас, аң-құс, он сегіз ғаламға патша 
қыламын!» дейді. Халықтың батасын алған Сүлеймен Алланың қалауымен пайғамбар болып, 
патша болып әділ билік жүргізтеді. Тарихымызға көз жүгіртсек, он үш жасында жетім қалса 
да он бес жасында ел билеп, дауға қонақ берген Бала би де осындай тәрбиенің «жемісі» емес 
пе?. Қазақ тарихында мұндай мысалдарды көптеп келтіруге болады. Қазақтың 
қонақжайлылығында, бала тәрбиесіндегі этнопедагогикасында осы «халыққа қызмет ету» 
деген ұлы гуманистік ой жатқан жоқ па, ойланайық... Мүмкіндігінше елдің алғысы мен 
рахметін алу әр кез жолымызды ашып, ізгі ниеттеріміз бен мақсат-мұраттарымызға жетуге 
ықпалы зор. Қоғамда қарап тұрсаңыз, көптің алғысы мен тілегін алмаған адамдардың кедергі 
мен қиындықтарға көп тап болатынын байқайсыз. Қазақтың этнопедагогикасындағы бұл идея 
батыстық құндылықтардың қазақ қоғамына ене бастауымен әлсірегенін мойындауымыз керек. 
Өткенді қаралаудан немесе кір іздеп, күйе жағудан аулақпын, дегенмен, Ресей отаршылдық 
саясатымен бірге ене бастаған батыстық, қазаққа жат құндылықтар этнопедагогикаға әсер етті. 
Әсіресе, кеңес үкіметі кезінде күшейе түсті. Қазақ қоғамына жат, әсері күшті алгогольдің, 
түрлі улаушы, адастырушы дүниелердің келуімен қонақ күтудің мазмұны, маңызы өзгерді... 
Салмақты, салиқалы әңгіме-дүкеннің орнын жеңіл-желпі көңіл мен қалжың басты. Қарапайым 
тілмен айтқанда қонақтың аузынан «ақ ит кіріп, қара ит шығатын» болды. Баласын мұндай 
әбестіктен, «тәрбиеден» аулақ ұстау үшін ата-ана баласын үйден сыртқа «қуды», баланың 
қонаққа қызмет көрсету «мүмкіндігі» азайды. «Жаман үйді қонағы билейтін» заман туды, 
қонақтардың әңгімесінің негізгі желісі «ішкен арақтары мен жеген тамақтары» болды. Ал қазір 
ше... Қазір заман өзгерді, адамдардың құндылығы мен мәдениетінде елеулі өзгерістер мен, 
алға ұмтылушылық бар. Сондықтан қазақтың этнопедагогикасына тән жоғарыда айтылған 
қонақжайлылықтың құндылықтарын неге қайта жандандырмасқа!  

 Қонақжайлылықтың бала тәрбиесіне ықпалының екінші бір жағы – танымдық мәселесі. 
Қонақжайлылықтың баланың танымдық жағына ықпалына тоқталып көрейікші. Бұл баланың 
қонақтармен етене араласып, дастархан басындағы салихалы әңгімеге, сұхбатқа араласуымен 
қалыптасатын жағдай. Өкінішке орай, жоғарыда айтылғандай, біз баланы «қонақжайлылық 
қатарынан» мүлдем түсіріп алдық. Қазір салауатты өмір салтын ұстанып, салихалы сұхбат 
жүргізте алатын, бала үшін тұлға ретінде ықпал ете алатын қоғамда азаматтарымыз, 
«қонақтарымыз» баршылық. Үйге келіп жатқан қонақтарымыздың жүз пайызы болмаса да 
көпшілігі салауатты, иманды, бала үшін беделді азаматтар бола алады. Баланың ортада өзін 
ұстауы, сөйлеу мәдениетінің қалыптасуы, дәйекті сөйлеуі және т.б. дағдылары осындай 
адамдармен қарым-қатынаста қалыптаспай ма... Бірде, жиырма бестегі жігіттің қонақта ойын 
жинақтап «дұрыс» тілек айта алмай тұрғанын көрген үлкен кісінің «қазақы бала бала емес... 
ынжық» деген сөзін естіп, қатты қынжылдым. Балаға кінә артпас бұрын үлкендер, ұстаздар, 
біздер де ойланайықшы! Егер жастайынан бала түрлі адамдармен қарым-қатынасқа түсіп, 
түрлі аудиторияда сөйлеп, пікір айтып үйренбесе үлкейгенде бір күнде ондай дағды қайдан 
болсын. Бала қонақтармен көсіліп әңгіме айтпаса да, сол ортада айтылған ой-пікірлерге 
ойланатыны, салыстыратыны, өзінше екшелеп-талдайтыны, әңгімеге қатысушыларды 
саралайтыны, бағалайтыны сөзсіз ғой. Яғни, қазіргі заманда маңызды болып отырған, біз үшін 
әлі де болса түсініксіз боп отырған (өкінішке орай) сын тұрғысынан ойлау дегеніміз осы емес 
пе?... Қазіргі заманда баланың ойлау дағдысының, оның ішінде сыни тұрғыдан ойлау 
дағдысының болуы маңызды екендігін бәріміз түсініп отырмыз. Мектепте ғана емес үйде 
отбасында да баланың өмірге қажетті дағдыларын қамтып, танымының артуына неге 
қонақжайлылық дәстүрімізді пайдаланбасқа. Қазақ тарихына көз жүгіртіп, Шоқан, Ыбырай, 
Абай және тағы басқа да қазақтың дана, біртуар тұлғаларын алайықшы... Әрине, бұл тарихи 
тұлғалардың тәрбиесінде, өсіп-өнуінде ата-ана, туған-туыстары мен ортасының ықпалы зор, 
ол заңды да! Қазіргі кездегідей оқу-тәрбие жүйесі, жоғары білім беру жүйесі болмаса да 
отбасылық тәрбие мен ұлттық педагогика осындай тұлғаларды тудырды. Тағы тереңірек 
үңілсек, бұл тұлғалардың шыққан ортасы – сол қоғамның жоғары тап өкілдерінің отбасы. 
Шоқан ақсүйек төреден шыққан болса, Ыбырай Қостанай өңіріндегі белді Балқожа бидің 
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тәрбиесінен, ал Абай атақты Құнанбайдың өмір мектебінен шықты. Мұнда 
қонақжайлылықтың не қатысы бар дерсіз? Он тоғызыншы ғасыр – байлар мен ауқаттылардың 
заманы болды. Ауылға келген қонақ ас-суы бар үйге түсті. Ас-суы бар – әрине, ауқаттылардың 
үйі... Ол кездің түсінігі бойынша бала келген қонаққа қызмет көрсетіп, батасын алумен қатар 
қонақтармен бірге араласып, дастархан басындағы үрдістің бір «бөлшегіне» айналып отырды. 
Диалогтің бір «бөлшегі» болу баланың түрлі дағдыларының артуымен қатар танымының да 
қалыптасуына, артуына ықпал етті. «Аузы қисық болса да байдың баласы сөйлесін» деген сөз 
осы тұста, осындай құндылықтарға сай қалыптасса керек. Себебі, қарны аш адам бірінші 
кезекте қарнын тойдыруды ойласа, түрлі ой-пікірлер мен көзқарастарды көріп-біліп өскен 
байдың баласы терең ойлайды, ірі сөйлейді, шығарған шешімі де кең болады деген ой болса 
керек. Жоғарыда айтылған үш тарихи тұлғамыздың дүниетанымының қалыптасуына үйлеріне 
келіп жатқан қонақтардың ықпалы, көзқарастары мен идеялары әсер еткендігі даусыз. Қазақ 
жеріне патша үкіметінің саясатына қауіп төндірген идеялар мен көзқарастарда болғандығы 
үшін 19 ғасырдың 30-жылдарынан бастап жер аударылғандар мен озық ойлы ағартушы-
ғалымдардың қазақ ауылдарында болуы Шоқан, Ыбырай, Абайлардың дүниетанымының 
қалыптасуы мен артуына ықпалы болды. Сол замандағы жер аударылған және озық ойлы 
зиялы қауым өкілдері ретінде шығыстанушы-профессор В. В Григорьев, Е.Михаэлис, 
А.Янушкевич, Ф.Достоевский және т.б. қазақ ауылдарында қонақ болуы да жаңа көзқарастар 
мен ой-пікірлердің пайда болуына үлес қосты. Сондықтан, бала үшін бедел, тұлға бола алатын 
азамат/азаматтар қонақ болып үйімізге келіп жатса «ес біліп етегін жия бастаған» 
балаларымызды да қонақтармен қатар дастарханға отырғызып әңгіме-сұхбаттың бір 
«бөлшегі» болуына назар салсақ. Бұл жағдай қонақтың да қонақтық мәдениетті сақтауына 
ықпал етер еді. Әрине, әлі оң-солын ажыратып үлгермеген кішкентай баланы қонақтармен 
бірге отырғызу қонаққа деген сыйламағандық, немқұрайлылық болып көрінуі де мүмкін 
(кішкентай бала ыдыс-аяқты құлатып алуы, ас-суды төгіп алуы, шашуы... мүмкін), оны да 
назарда ұстауымыз қажет деп ойлаймын. Егер келген қонақтарымызбен бала естуге тиісті емес 
немесе оның тәрбиесіне кері ықпалы болуы мүмкін әңгімелер, ойлар айтар болсақ баламызды 
неліктен жай ғана сол сәтте бұл жайында ескертіп «сыртқа шығып келуін», «ойнап келуін»... 
өтінбеске.  

Өмірдегі күнделікті «күйбең тірлігімізді» жандандырып, кішігірім мерекеге айналдырып, 
белсенділігімізді арттыратын қонақжайлылық дәстүріміз – біздің құндылығымыздың бірі 
екендігі сөзсіз. Дәстүрлі таныммен өскен ортамызда қазақ десе қонақжайлылық, 
қонақжайлылық десе қазақ деп қабылдайтынымыз да рас. Қазіргі заманда адамзат алдындағы 
басты қатер – жойқын ядролық немесе химиялық қару емес, керісінше, адамдар, қоғамдар 
арасындағы жанды, тірі қарым-қатынастың аздығы. ЖаҺандану заманындағы ғаламтор мен 
әлеуметтік желілердің әсерінен жойылып бара жатқан адамдар арасындағы шынайы, жанды 
қарым-қатынасты қайта қалыптастырып, дамытуда «қонақ культін» тығырықтан шығатын бір 
мүмкіндік ретінде қабылдауға да болады. Сондықтан, қазақты қонақжайлылығынан «айыру» 
да мүмкін емес, дегенмен, «қонақ культін» бала тәрбиесінде қолдану мүмкіндіктері сіз бен 
біздің қолымыздағы үлкен құрал екенін ұмытпасақ. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2-секция 
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ АЯСЫНДА 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ДАРЫНЫ МЕН ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 
ҚАБІЛЕТТЕРІН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ 

(Абай РММИ тәжірибесінен) 
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ЖЕЛІЛІК «АБАЙ МЕКТЕПТЕРІНДЕ» ОҚЫТУДЫҢ  
ТҮРЛІ ӘДІСТЕРІН ҚОЛДАНА ОТЫРЫП,  

ОҚУШЫ ДАРЫНЫН ЖАН-ЖАҚТЫ ДАМЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
(Абай атындағы РММИ тәжірибесінен) 

 
Сексенова Роза Ербозымқызы 

Абай атындағы Республикалық мамандандырылған дарынды балаларға 
арналған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын  

орта мектеп-интернатының директоры м.а. 
 

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы әлемдік қоғамдастықпен ықпалдаса отырып, 
білім беру мен тәрбие саласында ауқымды өзгерістерді  жүзеге асыруда. Білім берудің 
мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда болды. Себебі қай қоғамның 
болмасын дамуы мен өркендеуі жас ұрпақтың меңгерген білімі, қалыптасқан іскерлік 
дәрежесіне байланысты. Қазіргі жағдайда қоғамның білім деңгейі мен интеллектуалдық 
әлеуеті ұлттық байлықты құрайтын маңызды сипатқа ие. Бұл тұрғыда үкімет білім беру 
ұйымдары мен мұғалімдерге жаңа талаптар қойып, үлкен жауапкершілік жүктеп отырғаны 
белгілі. Ұлтты ұлт етіп, дүниежүзілік деңгейге көтеретін оның саналы, дарынды, талапты 
ұрпағы. Осы орайда, әсіресе, оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, дарынды 
балалармен жұмыс жүргізу басты назарға алынуда. Республиканың әр аймағында (14 облыс, 3 
қала) хакім Абайды қазақ ұлтының жол көрсетер «Темірқазығына» айналдыруды көздеген 
гуманитарлық бағыттағы мамандандырылған дарынды балаларға арналған желілік «Абай 
мектептерінің» ашу ісінің қолға алынуы соның айғағы. 

Елбасы Н.Ә. Назарбаев «Рухани жаңғыру: болашаққа бағдар» мақаласында: «Жаңғыру 
атаулы бұрынғыдай тарихи тәжірибе мен ұлттық дәстүрлерге шекеден қарамауға тиіс. 
Керісінше, заман сынынан сүрінбей өткен озық дәстүрлерді табысты жаңғырудың маңызды 
алғышарттарына айналдыра білу қажет. Егер жаңғыру ұлттың рухани тамырынан нәр ала 
алмаса, ол адасуға бастайды»[1,3], - деген еді. Желілік «Абай мектептерінің» моделі Абайдың 
«толық адам» іліміне негізделе отырып, білім беруді оқушының бойында өз тарихына, 
Отанына, әдебиеті мен мәдениетіне деген құрмет сезімін қалыптастыруға негіздейді, дарынды 
баланың қабілетін жан-жақты ашуға бағыттайды. Сөзіміздің дәлелі – оқушылардың 
шығармашылық дарынын дамытуға бағытталған «Абай ізімен» таңғы жиыны. Күнделікті 
таңғы сағат 07.25-07.55 аралығында өткізілетін бұл жиынның мақсаты – оқушы бойындағы 
ақындық, өлеңді мәнерлеп жатқа оқу, ән айту, күй шерту т.б. қабілеттерін шыңдап, әр 
оқушының сахнада өзін еркін ұстай білуін, көпшіліктің алдында көркем, әуезді сөйлей алуын 
дамыту. Таңғы жиында әр ай белгілі бір ақынға, жазушыға немесе әдеби дәуірге арналып, ай 
соңында қорытындыланып отырады. Бұл арқылы оқушылар түрлі республикалық оқуларға 
дайындығын шыңдай түседі.Әр күнін жатқа жыр оқумен, күмбірлеген күй тыңдаумен, халық 
әндерін, Абай әндерін төгілте шырқаумен бастайтын оқушылар бойында ұлтына деген 
сүйіспеншілік сезімі артып, болашақта елім деп еміреніп қызмет етер тұлға болары сөзсіз.  

Бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеудегі маңызды кілт – оқушы бойындағы 
интеллектуалдық дарынды дамыту. Қазіргі кезеңдегі білім беру ісінің негізгі нысаны — жас 
ұрпақтың біліктілігін қалыптастырып қана қоймай, олардың бойында ақпаратты өздері іздеп 
табатын және талдай алатын, сондай-ақ ұтымды пайдалана білетін, жылдам өзгеріп жатқан 
бүгінгі дүниеде лайықты өмір сүріп, қызмет жасауға қабілетті тұлғалық қасиеттерді 
қалыптастыру болып отыр. Осы мақсатта жаңартылған білім беру технологияларын жетік 
меңгерген мұғалімдер Lesson Study зерттеуін жүргізіп, өзара талқылау жұмыстарының 
нәтижесінде сабақ үдерісін жетілдіріп отырады. Сонымен қатар, қазақ тілі мен әдебиетінің 
мәртебесін көтеру мақсатында 5-11-сынып оқушылары мектеп-интернат мұғалімдері мен 
ЖОО ғалымдары бірлесе отырып әзірлеген «Қазақ тілі», «Қазақ әдебиеті» және «Абайтану» 
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пәндерінің жаңартылған мазмұндағы тереңдетілген бағдарламалары негізінде оқытылмақ. 
Жаратылыстану бағытындағы пәндер қазақ және ағылшын тілдерінде жүргізіліп, заман 
талабына сай информатика пәнімен қатар робототехника пәні де оқытылады. «Абай айрықша 
дәріптеген игілікті істің бірі – тіл үйрену», - деп мемлекет басшысы Қ.К. Тоқаев айтқандай, 
мектепте орыс тілі, түрік тілі, ағылшын тілі пәндері оқытылады. Алайда ғылым мен техника 
қарыштап дамыған заманда интеллектуалды тұлға қалыптастыру тек компьютерлік 
сауаттылық пен полиглот деңгейінде қалмауы тиіс. Себебі «Кітап аяулы досы бола бастаған 
шақтан былай ғана әрбір жан өзін интеллигент бола бастадым деп санауына болады»[2,16], - 
деп Мұхтар Әуезов айтқандай, шынайы интеллект, нағыз білім – кітапта. Осы орайда өзге 
пәндерден гөрі басымдық беріліп, тереңдетіле оқытылатын қазақ тілі мен әдебиеті пәндері 
мұғалімдерінің ұсынысымен мектепте «100 кітап» акциясы қолға алынған. Бұл жоба 
бойынша мектеп қабырғасында білім алып жүрген әр оқушы бір оқу жылында бағдарламадан 
тыс 100 көркем шығарма (қазақ тілінде) оқып шығады. Әр жарты жылдыққа 50 көркем 
шығарманың тізімі беріледі. Жартыжылдық соңында қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің 
мамандарымен бірге әр шығарманың мазмұны мен идеясы «Оқырмандар» клубында 
талқыланады. Оқылған шығармалар тізімі оқушылардың «Мен оқыған көркем шығармалар» 
атты дәптеріне тіркеліп отырады. Осы дәптер бойынша жыл соңында есеп беріледі. 2019-2020 
оқу жылында 8-11-сыныптар бойынша оқушылардың 97%-ы жалпы саны 100 шығармаға 
жуық оқыған. В.И. Даль: «Цивилизацияның жалпы көрінісінде әрбір халықтың орны оның 
оқыған кітаптарының санымен анықталады»[3], - дейді. Ендеше, бұл жоба кез келген мектеп 
үшін таптырмас әдіс, тиімді тәсіл деп білеміз. 

Дарындылық тек жақсы оқумен, үздік болумен шектелмейді. Дарынды балаларды 
анықтау — баланың дамуын таңдаумен байланысты ұзақ процесс. Жас жеткіншектің 
бойындағы табиғат берген ерекше қабілетті, дарындылықты тани білу, оның одан әрі дамуына 
бағыт-бағдар бере білу – ерекше қиын іс. Демек, оқушылардың ғылыми зерттеу жұмыстарына 
қызығуын қалыптастыру, шығармашылық қабілетін дамыту, қазіргі техниканы пайдалану 
мәдениетіне тәрбиелеу — ұстаздардың басты міндеті. Бұл бағыттағы жұмыстар мектепте 
төмендегі реттілікпен жүзеге асырылады: 

І. Пәндік олимпиадаларға дайындау: 
8-сынып: LSарқылы оқушының бейімділігін анықтау. Пән мұғалімдерімен бірлесе 

отырып, мектепішілік олимпиадаға дайындау, қатыстыру; 
9-сынып: Мектепішілік олимпиада нәтижесін сараптау, жіберілген кемшіліктерді 

түзету бағытында пән мұғалімімен, қолданбалы курс ғалымдарымен бірлесе жұмыс жасау; 
10-сынып: Облыстық, республикалық олимпиадаларға қатысу, нәтиже көрсету; ҚР 

Ұлттық кітапханасымен және ғалымдармен байланыс жасай отырып, білімін толықтыру; 
11-сынып: Республикалық, халықаралық олимпиадаларға қатысу, нәтиже көрсету. 
ІІ. Ғылыми жұмыстарға дайындау 
8-сынып: LSарқылы оқушының бейімділігін анықтау. Қолданбалы курс ғалымдарымен, 

пән мұғалімдерімен бірлесе отырып, тақырып таңдау, бекіту. Мектеп бағдарламасы аясында 
тақырыппен танысу; 

9-сынып: Тақырып бойынша зерттеу жұмыстарымен, ғалымдардың еңбектерімен 
танысу, саралау. ЖОО-дағы ғылыми жетекшіден кеңес алу; 

10-сынып:Ғылыми жұмысты аяқтау, мектепішілік ғылыми жобалар сайысына ұсыну, 
қорғау, нәтиже көрсету. Кемшіліктерін толықтыру. ЖОО-дағы ғылыми жетекшіден кеңес алу; 

11-сынып:Республикалық, халықаралық ғылыми жоба сайыстарына ұсыну, қорғау. 
Нәтиже көрсету. 

Жоғарыда көрсетілген жұмыс нәтижесінде, оқушылардың пәндік және ғылыми 
сауаттылығы артып, өзіне деген сенімі күшейіп, нәтижеде сапалылыққа ұмтылуға 
бейімделуде. Соның нәтижесі болса керек, Абай атындағы мектеп-интернат соңғы 3 жылда 
Республика бойынша «Ең үздік олимпиадалық мектеп» атағына және ғылыми жобалар 
сайысында «Ең үздік команда» атағына ие болып келеді. Сонымен қатар, мектепте екі жыл 
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қатарынан қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінен тұңғыш республикалық «Абайтану» 
олимпиадасы өткізіліп келеді. Бұл олимпиаданың мақсаты – Абай өлеңдерінің мән-маңызы 
мен қадір-қасиетін оқушының түсінуіне бейімдеу, хакім қарасөздерінің тәрбиелік-
тағылымдық маңызын меңгерту, Абайша ойлауға ұмтылып, сөйлеу мәдениетін үйрену, тіл 
тазалығын сақтауға және күнделікті өмірде қолдануға дағдыландыру. Олимпиадаға 2019 
жылы 73 оқушы қатысса, 2020 жылы 122 оқушы бақ сынады. Барлық қатысушы оқушыларға 
ынталандыру сыйлықтары, Алғыс хаттар мен Грамоталар, жеңімпаз оқушыларға бағалы 
сыйлықтар табысталды. Бұл – республикадағы әр оқушының Абай шығармашылығынан 
сусындап, Абай мұрасын дәріптеуге деген ынтасын арттыру мақсатындағы ұтымды жоба. 

Оқушы дарынын шыңдап, шығармашыл шәкірттерге шабыт беру мақсатында және 
хакім Абай мұрасын кеңінен насихаттау үшін мектеп-интернат жанынан тоқсанына 1 рет, 
жылына 4 рет «Абай үні» журналын шығару ісі жүзеге асырылып келеді. Сонымен қатар, 
оқушы санасына Абай тағылымын сіңіру мақсатында үлкен үзілістерде мектеп радиосы 
арқылы Абай әндері мен қарасөздерін тыңдату жолға қойылған. 

Орта білім алу – әрбір адамға әрі қарай оқу, мамандық алу мен өмірде табысқа жету 
мүмкіндігін қамтамасыз етудің түбегейлі қажеттілігі. Әр оқушы мектеп қабырғасында жүрген 
кезден-ақ өзгермелі өмірдің жаңа тұжырымдамалары мен үрдістерін қабылдауға, саналы 
таңдау жасауға, сондай-ақ, өмірдің кез келген өзгермелі жағдайларына икемді болуға үйренуі 
және бейімделе білуі тиіс. Осы орайда академиялық дарынды дамыту қажеттілігі туындайды. 
Мектепте оқушы бойындағы академиялық дарынды дамыту мақсатында «Академиялық 
жазылым», «Когнитивті лингвистика», «Мәтін талдау», «Сөз мәдениеті», «Әдебиеттануға 
кіріспе», «Әлем әдебиеті», «Ұлы дала даналығы», «Мәдени мұра», «Дипломатия негіздері», 
«Әлемдік мәдениет» бейіндік пәндерін оқыту қолға алынды. Бұл пәндер оқушының 
бойындағы тілдік дағдыларын (оқылым, жазылым, айтылым, тыңдалым) дамытуға, мәдени 
ашықтық пен толеранттық қасиеттерін қалыптастыруға септігін тигізбек. Сонымен бірге, елге 
танымал ақын-жазушылар, айтыскер ақындар мен тілші, журналистер, оқытушы ғалымдар 
мен профессорлардың, оқулық авторларының дәрісін тыңдап, сұхбаттасуға бағытталған 
«Тағылым» жобасы қолға алынған. Қашықтан оқыту кезеңінде де бұл үрдіс тоқтамай, 
мектептің инста парақшасында тікелей эфир арқылы жалғасын тапты. 

Оқушының дарынын жан-жақты ашу тек интеллектуалдық, академиялық немесе 
шығармашылық бағытта емес, сонымен қатар, көркемдік, әлеуметтік, спорттық бағыттарды да 
қамтуы тиіс. Сонда ғана ой-өрісі кең дамыған, толыққанды тұлға қалыптастыру жүзеге аспақ. 
Осыған орай, мектепте оқушының көркемдік дарынын шыңдау мақсатында «Сәндік 
қолтаңбалы өнер» (алаша, кілем, гобилен тоқу, кесте тігуді үйретеді), «Домбыра», «Айтыс 
өнері», «Шешендік сөз өнері», «Поэзия әлемі», «Медиасауаттылық» және «Журналистика 
негіздері» бейіндік пәндері өтеді. Домбыра пәнінің мұғалімі Бақытжан Теңізбаев - «Отырар 
сазы» оркестрінің бұрынғы домбырашысы, білікті маман. Мектепке қабылданған сәтте 
домбыра шертуден бейхабар, бұрын-соңды қолына бұл аспапты ұстап көрмеген оқушының өзі 
бір жыл көлемінде кемінде үш күйді еркін шерте алатын деңгейге жетеді. Қазіргі таңда 
мектепте әр сыныптың өз оркестрі бар, яғни 17 сыныптың 17 ансамблі мереке кездерінде 
өнерлерін көрсетіп отырады. Бір сыныпта оқитын 25 баланың кем дегенде 18-і домбырада 
еркін ойнайды. Бұл әр оқушының бойында ұлттық құндылықтарды ұлықтау сезімін 
арттыруда. Нәтижесінде, мектеп оркестрі бірнеше республикалық ән-күй байқауларында Бас 
жүлдеге ие болып та үлгерді. Ұлттық аспапқа деген құрмет – ұлтқа, ұлттық өнерге деген 
құрмет.  

Қазақ халық ауыз әдебиетінің ерекше түрі, қазақтығымызды танытар ұлттық 
өнеріміздің бірегейі – айтыс. Айтыс өнері оқушының есте сақтау қабілетін дамытады, шапшаң 
ойлау дағдысын, суырыпсалмалық қасиетін қалыптастырады, ұлттық өнерге деген 
сүйіспеншілігін арттырады. Сондықтан мектепте айтыс пәні жүргізіледі. Айтысқа қатысатын 
әрбір оқушы қазақ тілінде таза, көркем, бейнелі сөйлеуге, кез келген жағдайда ұтымды жауап 
беруге, өзгеше ой айтуға, өзгеше ойлауға дағдыланған. Осының нәтижесі болса керек, біздің 
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қара шаңырақта 3 жылдан бері дәстүрлі түрде республикалық оқушылар айтысы өткізіліп 
келеді. 2019 жылы республикалық айтыс «Абай жаққан бір сәуле сөнбеу үшін» деген 
тақырыпта Абай атындағы қара шаңырақтың, сонымен қатар, "Айтыс ақындары мен жыршы-
термешілері" халықаралық одағы, мектеп-интернат түлегі Дулат Тастекеев басқаратын 
"Асылтас" қоғамдық қорының қолдауымен ұйымдастырылды. Сөз барымтасына Жүрсін 
Ерман, Серік Қалиев, Бақыт Жағыпар, Шұғайып Сезімхан, Дулат Тастекеев қазылық жасап, 
жас ақын Алтынбек жүргізуші тізгінін ұстады. Ұшқыр ойы мен қылыштан өткір жырымен 
ерекшеленген үздіктер топ жарып, диплом және ақшалай сыйлықтармен марапатталды. 
Қасиетті қара домбыраны арқалап, қазақ тілінің құдіретін ұғатын ұрпақ – жарқын болашақтың 
кепілі. 

Тіл ғылымының атасына айналған А.Байтұрсынұлы көрнек өнерінің 5 түрін атап келіп, 
соның ішінде ең бастысы – сөз өнері деп тұжырымдайды. Себебі сөз арқылы суретті де, 
мүсінді де, сәулетті де, әсерлі музыканы да жеткізуге болады. Яғни әр оқушы болашақта 
қандай мамандықты таңдаса да сөз өнерін жетік меңгеруі тиіс. Жауыменен алысып, 
дұшпанымен қарпысқан заманда жер мен жесір дауын, ел мен елдің қарым-қатынасын екі-ақ 
ауыз сөзбен шешіп отырған би-шешендеріміздің сөзі ұрпаққа үлгі, болашаққа өнеге. Осыған 
орай, шешендік сөз өнері пәнінің мұғалімі Жарқын Сәленұлының ұсынуымен жалпы білім 
беру ұйымдарының оқушыларына қазақ тілінің қадірін ұқтырып, сүбелі сөздің тереңіне 
сүңгітіп, шешендерден қалған құдіретті өнерді дәріптеу мақсатында Абай атындағы мектеп-
интернат пен «Зейнолла Сәнік атындағы мәдениет» қорының ұйымдастыруымен 2 жыл 
қатарынан республикалық «Ділмар» шешендік өнер байқауы өткізіліп келеді. Байқауға 
алғашқы жылы республиканың әр түкпірінен 27 оқушы қатысса, былтырғы жылы 38 оқушы 
бақ сынады. Қатысушылар алғашқы кезеңде би-шешендер сөзін, оның ішінде Абай мен 
Құнанбайдың шешендігін жатқа мәнерлеп оқыса, екінші кезеңде тұрақты сөз тіркестері, 
бүгінде санамыздан өше бастаған көнерген сөздерден сауатты сөйлем құрап, ой 
ұшқырлықтарын танытты. Екінші деңгей бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру арқылы 
теориялық білімдері байқалды.  

Бітпес дауын бидің бір ауыз сөзімен тоқтатып, тентегін түзу сөзбен түзге салып отырған 
қазақ үшін сөздің қадірі ерек. Бұл ата дәстүр, ұлттық таным бүгінгі жас шешендердің ойында 
қылаң беріп, тілінде көрініс тапты. «Өнер алды – қызыл тіл» деп ұрандатып, ата-баба мұрасы 
мен ана тілдің абыройын асқақтатқан бұл игі шара дәстүрге айналып, жалғасын табары сөзсіз. 

Бүгінгі заман талабының бірі – көшбасшы оқушыны, ертеңгі елдің тізгінін қорықпай 
ұстар тұлғаны тәрбиелеу. Осы орайда оқушының әлеуметтік дарынын дамытып, көшбасшы 
ұрпақ тәрбиелеу мақсатында және ата-аналардың жоғарғы сұранысының нәтижесінде 
мектепке дебат пәні енгізілді. Түрлі тақырыпта пікір таластырып, өз ұстанымының 
дұрыстығын дәлелдеуде жан-жақты ізденіп, әлемдік мәселелерді көтеретін, бүгінгі қоғамның 
олқы тұстары мен жақсы жақтарын талқыға салып, дүниеге көзқарасын қалыптастыратын бұл 
пән – оқушының жан-жақты білімді, көзі ашық, әлемдік ақпараттар легінен хабардар, сауатты, 
ұйымдастырушылық қабілеті мол, әрі өз позициясын мықтап ұстар көшбасшы болуына үлкен 
ықпал жасайды. Дебат пәнінің мұғалімі Ахметова Рысхан жетекшілік ететін «Жас дарын» 
дебат клубы соңғы үш жылда С.Демирел атындағы университеттің, «Тұран» университетінің 
«SIRIUS» интеллектуалды-пікірсайыс клубының ұйымдастыруымен өткен халықаралық және 
респбуликалық пікірсайыс турнирлерінде үздік ойын көрсетіп, Аргумент 3 турнирінің кубогін 
жеңіп алды. Бүгінгі күні де оқушылар арасында дебат сайысына деген қызығушылық өте 
жоғары. Сонымен бірге, оқушылардың отаншылдық сезімдерін арттырып, жауапкершілікке 
үйрететін «Туған жерге тағзым» жобасы, «Бірлік» басқару ұйымы, «Елтұтқа» ұлдар ұйымы 
және «Инабат» қыздар ұйымы жұмыс жасайды. Ұл мен қыз тәрбиесінен бастау алатын ұлт 
болашағын қалыптастыруда мұндай ұйымдардың жұмыс жасауы – керек іс. Бала санасына 
мектепке дейінгі алғашқы тәрбиені беретін – ата-ана, отбасы. Осы орайда, «мектеп – оқушы – 
ата-ана» үштік одағының бірлікте болуы үшін «Шаңырақ» жобасы жүзеге асырылады. Бұл 
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жобаның аясында түрлі жиындар, қызықты сайыстар мен сұхбаттар ұйымдастырылып, бала 
мен ата-ананың, ұстаздың арасындағы сенімнің, ынтымақтың дамуына септігін тигізеді. 

«Егеменді елдің ертеңі – дені сау ұрпақ», - деп Елбасы Н.Ә. Назарбаев атап өткендей, 
шәкірт бойындағы қабілетті шыңдауда спорттық дарындылықты да естен шығармаған жөн. 
Қазақ – дана халық. Сондықтан да бірінші байлыққа денсаулықты атайды. Осы орайда, 
мектепте алыс ауылдардан келген қазақтың қара домалақ балаларына арнап ұлттық спорт түрі 
– күрес үйірмесі ұйымдастырылған. Ал былтырғы оқу жылынан бастап футбол және шахмат 
пәндері енгізіп отырмыз. Футбол - балалардың ең сүйікті ойыны болса, шахмат -  баланың 
логикалық ойлау қабілетін дамытуда таптырмас спорт түрі.   

Шығыс ғұламаларының бірі Жүсіп Баласағұн «Құтты білік» дастанында: 
Анадан да шарана білімсіз болып туады, 
Білімоқыпүйреніп, дана жолын куады. 
Адам естен басқаны білімнен алады, 
Білім, оқу-тоқуды еңбегімен табады [4,35],-  

десе, ұлы ақын Абай өмірдің мәні байлық пен мәнсапта емес, мәдениет пен әдептілікте, білім 
мен ғылымда екенін түсіндіре келіп: «Тегінде адам баласы бір-бірінен ақыл, ғылым, ар, мінез 
деген нәрселермен озады. Онан басқа нәрселермен оздым ғой демектің бәрі де – ақымақтық» 
[5,41] - деп, адамның ең негізгі артықшылығы тәрбиесі мен білімінде екенін айтады. Сонымен 
қатар, дана Абай жетінші қара сөзінде дарынды балаға берген алтын ережесінде: «Жас бала 
анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі – «ішсем, жесем, ұйықтасам» деп тұрады, 
екіншісі – «көрсем, білсем, үйренсем» деп, көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап, 
тыныштық көрмейді» [5,21], - деген екен. 

Оқушының өзіне деген сенімін арттырып және іс-әрекетін демеп, қабілетін дамытып, 
оның ары қарай дамуына бағыт-бағдар бере білу – ерекше қиын іс. Алайда әр баланың жеке 
қабілетін танып, оны сол бағытта жетелеу – ұстаз парызы. Бұл бағытта атқарылатын жұмыстар 
өте көп. Өйткені XXI ғасыр – білімділер ғасыры. Білім сапасын арттыру, окушылардың 
дарындылығын айқындап, біліміне, ойлау қабілетіне сай деңгейлеп оқытып, ғылыми ізденіс 
қабілеттерін қалыптастыру – міндет. Ендеше бізге ой-өрісі жоғары дамыған, зерделі ұрпак 
тәрбиелеу керек екенін естен шығармауымыз қажет.  
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ЖАҢАРТЫЛҒАН ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 
АЯСЫНДА МҰҒАЛІМДЕРГЕ ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ  

 
Айдарбекова Ж.Ш., Мусабекова И.К. 

Абай атындағы Республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған  
қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектеп-интернат  

директорының орынбасарлары 
 
Қазіргі жылдам өзгеріп жатқан заманда біздің алдымызда жас ұрпақты болашақ өмірге 

және еңбек етуге тиісті деңгейде даярлап, оқушылардың бойында ХХІ ғасыр дағдылары деген 
жалпылама атауға ие болған дағдыларды қалыптастыру міндеті тұр. Бұл дағдылар пән 
бойынша білім, нақты дағдылар, сауаттылық пен тәжірибені қамтиды. 

Пән бойынша академиялық біліммен қатар оқушылар қазіргі заманда табысқа жету үшін 
талап етілетін сын тұрғысынан ойлау, проблема шешу, қарым-қатынас жасау және бірлесіп 
әрекет ету сияқты негізгі дағдыларды да меңгеруге тиіс. 

«Сабақ беру – үйреншікті жай шеберлік емес, ол – үнемі жаңадан жаңаны табатын 
өнер», – деп Жүсіпбек Аймауытов көрегендігімен бір ғасыр бұрын айтып кетсе де, біз, 
ұстаздар қауымы дәстүрлі беріліп жүрген сабақтан әлі де арыла алмай келеміз. 

Сондықтан жаңартылған оқу бағдарламасын жүзеге асыру үдерісінде мұғалімдерге қолдау 
көрсету мектеп басшыларының ең бірінші міндеті деуге болады, себебі мұғалімдер 
оқушылардың қалай оқитынын неғұрлым жақсы түсініп, өздерінің оқыту тәжірибесін 
жақсартқан сайын, олардың балаларды тиімді оқуға жетелеу қабілеті соғұрлым арта түспек. 
Оқу үдерісі өзінің табиғаты бойынша ойлаудан тұруы керек және ми құрылымында өзгеріс 
туғызуға жетелеуге тиіс. «Ми неғұрлым белсенді жұмыс істеген сайын, оқу үдерісі соғұрлым 
қарқынды жүзеге асады» (Hattie, 2014) адам миы ақпаратты өңдеп, оны түсінуге мүмкіндік 
беретінін, ал мұғалімнің тоқтаусыз сөйлеуі миға шамадан тыс аса көп ақпарат 
«жүктемелейтіні» және ол оқушылардың қызығушылығын жоғалтуға әкеліп соғатыны, сол 
сәтте оқудың нәтижелілігі айтарлықтай төмендеп кететіні туралы біздің хабардар 
екенімізді мәлімдейді. Ал белсенді оқу, керісінше, оқушылардың белсенді қызметпен 
айналысу арқылы мұғалім берген ақпараттың мәнін ұғынып, алған білімдерін есте сақтап, оны 
қолдана алуын қамтамасыз етуді көздейді. Белсенді оқу оқушының мұғалімді енжар тыңдап 
қана қоймай, белсенді жұмысқа тартылуын көздейтін оқыту және оқу әдістерінің бірі болып 
табылады. Бұл тәсілдер оқу үдерісі жаттығудың алдында емес, оны орындау барысында 
жүзеге асырылатын құбылыс екендігін түсіндіреді. Сыныпта қолданылатын мұндай тәсілдерге 
топтық жұмыстар, ойын «баламалары» және пән бойынша белгілі тақырыптағы ойын түрлері 
кіреді. Оқушылардың сыни ойлау дағдыларын дамытуда ойын «баламалары» шынайы өмірдің 
белгілі бір аспектілерін модельдеу және зерттеу үшін ұсынылған мүмкіндік болып табылады. 
Сабақта белсенді оқу әдістерін қолдану оқушының өзіндік рефлексия жасау дағдыларының 
дамуына, сыныптағы жалпы жұмысқа үлес қосып, қатысқанын сезінуге, оқу үдерісінің 
белсенді мүшесі болуына, құрдастармен қарымқатынасының дамуына, танымдық 
белсенділігінің артуына мүмкіндік береді.  

Оқушыларды уәждеу тәсілдері әдетте сыртқы уәж және ішкі уәж деп бөлінеді. Сыртқы 
уәжді (оқушыға сырттан әсер ететін факторларға негізделген) арттыруға арналған тәсілдер 
Б.Ф. Скиннер (Skinner, B.F., 1953) ұсынған бихевиористік қағидаттарға негізделеді. Сөз болып 
отырған тәсілдер жағымды мінез-құлықты нығайтып, кері тәртіпті шектеуді қамтамасыз ету 
мақсатында кері байланысты (соның ішінде мадақтау мен кінәраттау) қолдануды көздейді. 
Екінші қырынан алғанда, ішкі уәж іштен шығып жатады немесе жеке тұлғаның өзінен 
туындайтын, бастау алатын уәж, әдетте сыртқы уәжге қарағанда бұл анағұрлым рақымды, 
ізгілікті табыс деп есептеледі. Оқушылар оқудан рахат алып, оны қызықты деп санағандықтан, 
оқуға белсенді атсалысу арқылы табысқа жетуін ішкі уәждің мысалы ретінде келтіруге 
болады. Мұғалімдер жұмыстың жақсы екенін мойындап, оны мадақтау арқылы сыртқы уәжді 
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қолданады, айталық, бастауыш сынып мұғалімдері оқушылардың егжей-тегжейлі орындалған 
жұмысы үшін оқушыларды мақтай алады, ал оқушы жұмысты толық орындамаса, тіпті ол 
жұмысты жақсартқанның өзінде, мұндай оқушыны мақтамайды.  

Сондықтан, оқушылар сабақты ойын түрінде, сан алуан нұсқаларда және белсенді өтетін 
үдеріс деп санаған жағдайда, мұғалім бірлескен оқудың әдістерін қолданған жағдайда, 
оқушылар жаттығуларды пайдалы және жағдайға сай келеді деп қабылдаған жағдайда оқушы 
оқуға белсенді араласады деп күтуге болады. Білім алуды жандандыратын аспектілердің бірі 
оқушыларды ынталандыру болып табылады, бұл оқушылардың өз қабілеті мен 
мүмкіндіктерін іске асыруына оң ықпал етеді. Әдетте балалар мектепте жақсы оқиды, алайда 
кейбіреулері оқуға деген ішкі уәжі мен қызығушылығын жоғалтып жатады. Негізінде, 
оқушылар оқу қажет болғаннан емес, өз еркімен оқуға ынталанып, өздігінен уәжделуі тиіс. 
Бұған оқуды мүмкіндігінше белсенді, күрделі, қызықты және маңызды ету арқылы қол 
жеткізуге болады. «Балалардың білгені, тапқан-таянғаны өмірге жанасып, жарыққа шығып 
отырып, барлық жұмысты балалардың белсене, құлшына өздері істеуі шарт. Өзі еңбектеніп, 
өзі бейнеттеніп тапқан білім берік болады. Өмірінше ұмытпайды» (Ж.Аймауытұлы, 1929). 
Оқушылар өздерінің жаңа білімдері мен дағдыларын іс жүзінде өз тәжірибесінде қолдануға 
болатынын көргенде және шынайы өмірден алынған жағдаяттарға негізделген өздерінің 
күнделікті тәжірибесімен байланысты болғанда, олардың оқуға деген ынтасы артады. 
Оқушының бастапқы ішкі уәжі төмен болған жағдайда сыртқы марапат пайдалы болуы 
мүмкін. Шын мәнінде, мұғалім оқушылардан жоғары нәтиже күтіп, олардың өз күшіне деген 
сенімін нығайту үшін мадақтауды пайдаланғаны дұрыс. Кез келген мұғалімнің алдында тұрған 
басты міндеттердің бірі оқуға қызығушылығы төмен оқушыларды оқу үдерісіне тартып, 
қолдау көрсету болып табылады.  

Оқуға құштары төмен оқушыларды қалай ынталандыруға болады? Осы салада кеңінен 
қолданылатын әдістер негізінен мадақтау және жазалау жүйесін қолдануға негізделуі мүмкін. 
Олар, әдетте, «сыртқы» уәж немесе «оқу керек» деген талаппен байланыстырылады. 
Оқушыларды мұндай жолмен уәждеу стратегияларын пайдалануға сақтықпен қараған жөн. 
Негізінде, оқушылар оқу керек болғаннан емес, өз еркімен оқуға ынталанып, өздігінен 
уәжделуі тиіс. Бұған оқуды мүмкіндігінше белсенді, ынталандырушы, қызықты және маңызды 
ету арқылы қол жеткізуге болады.  

Оқушылардың пәнге қызығушылығы мен ынтасын қалыптастыратын көптеген факторлар 
бар: оқушылардың қызығушылығын туғызатын жаттығулар, мұғалімнің ықпалы, ата-
аналардың ықпалы, мадақтау және т.б. 

Оқушының шынайы қызығушылығы мен ынтасын арттырудың ең сенімді тәсілі – осы 
факторлардың барлығын қамту, яғни білім алуға шынайы ынталандыратын оқу ортасын 
қалыптастыру. Төмендегі кестеде мұғалім жұмысындағы оқушының уәжін өсіретін немесе, 
керісінше, өшіретін факторлар ұсынылған. 

 
1-кесте 

Уәжге әсер ететін факторлар 
 

түрлі оқыту мен оқу әдістерін пайдаланатын 
белсенді мұғалім  

негізінен өзі сөйлейтін немесе лекция оқитын 
мұғалім 

көп оқушыны қамтитын белсенді тапсырмалар  аз ғана оқушы қатысатын немесе мүлде 
қатыспайтын тапсырмалар 

белгілі бір мағынасы бар және осының алдында 
өткен тақырыппен байланысты жаттығулар  

айқын емес, түсініксіз және осының алдында өткен 
тақырыптармен байланыспайтын жаттығулар 

сабақтағы жаттығулардың күрделілігі тиісті 
деңгейде және барлық оқушылар орындай алатын 
етіп сараланған  

сабақтағы жаттығулар сараланбаған және басында 
орындау тым қиын немесе қабілеті жоғары 
оқушылардың мүмкіндіктері ескерілмейді 

оқыту мен оқудың сан алуан әдістері қолданылады – 
сабақ қызықты әрі мазмұнды  

оқыту мен оқу әдістерінің аз ғана түрі қолданылады 
– сабақтың қандай болатынын алдын ала болжап 
білуге болады 
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оқушыларға «ойлануға» уақыт бере отырып, сабақ 
қарқынын өзгерт 

сабақтың қарқыны өте жылдам/баяу және 
оқушыларға «ойлануға» уақыт берілмейді  

әр оқушыға жеке қолдау көрсету  оқушылар мұғалімнен көмек күтеді, мұғалім 
тарапынан қолдау болмайды 

орынды мақтау және мұғалімнің пайдалы кері 
байланыс ұсынуы  

мақтау айтылмайды және мұғалім оқушыларға 
тиімсіз кері байланыс береді 

оқушылар сабақ мақсатын және сабақтан күтілетін 
нәтижені біледі  

оқушылар сабақ мақсатын және өздерінің нені 
үйренетінін білмейді 

 
 Мұғалімдер сабақ беру барысында бүкіл пән бойынша қарастырылған білім әр оқушының 

жадында түпкілікті сақталып, өмірде қолдана білуіне кепілдік беруді мақсат тұтуы тиіс. 
Оқушылардың қазіргі уақытта оқып жатқан пәндік салалар мен бұрын қарастырылған 
тақырыптар арасында байланыс орнатуына үнемі ықпал ету. Бұл өткен тақырыптардың 
оқушылардың жадында сақталуын қамтамасыз етіп, олардың пәнді толығымен түсінуіне 
көмектеседі.Сабақтарды «спиральді оқу бағдарламасына» сәйкес жоспарлау, яғни тақырып 
басында қарапайым деңгейде қозғалып, кейін жоғары деңгейде қайта қаралуы тиіс. 
Оқушылардың тақырыпты түсінуі оларға осы тақырыпты қайта қарау мүмкіндігін берген 
кезде жетіле түседі. Бұған бірнеше тәсілдермен қол жеткізуге болады:  
 басқа сұрақтарды және бастапқы сұрақтарды өзгертіп қолдану арқылы тақырыпты 

қайта қарастыру;  
 тақырыпқа қайта оралу арқылы оны басқа тақырыптармен байланыстыру; 
 тақырыпты жоғары тұжырымдамалық деңгейде (оқушыларда түсінік қалыптасып, 

дағдылары шыңдалған кезде) және көптеген жағдайлардың көмегімен зерттеу.  
Сабақтарда қамтылатын белсенді оқу тәсілдері тәжірибелік, эксперименттік, пікірталас, 

жоспарлау және бағамдау жаттығуларын жүргізіп, топтық жұмыс және ықшамсабақтар 
ұйымдастыруды көздейді. Бұл тәсілдерде оқу бағдарламасындағы оқу мақсаттарына қол 
жеткізу үшін сыныпта қолдануға болатын тәжірибелік идеялар қамтылған.  

 
Зерттеуге негізделген оқудың тұжырымдамасы 

 
Зерттеуге негізделген оқуды сыныпта қолданудың көптеген тәжірибелік модельдері бар. 

Мұғалімнің жетекшілігімен жүргізілетін осындай зерттеу модельдерінің бірі 
«Ықпалдастырылған әлеуметтік зерттеу моделі»(Hamston&Murdoch,1996) деп аталады. 
Модель әртүрлі жеті зерттеу кезеңін қамтиды. Зерттеу барысында болжамдарға,зерттеу 
мазмұнына, құндылықтар, көзқарастар, үдерістер мен дағдыларды бағалау нәтижелеріне 
байланысты кезеңдер қайта қарастырылады. 

Ықпалдастырылған әлеуметтік зерттеу моделі 
 

Кезеңдер Жаттығулардың негізгі тақырыбы Сұрақ түрлері 
Алғашқы 
дайындық 

Оқушыларға тақырыппен танысуға  
мүмкіндік беру. Тақырып бойынша 
 оқушыларды қызықтыратын мәселелерді анықтау. 

Тақырып қандай? 
Неліктен осы тақырыпты зерттеу қажет? 

Зерттеуге 
дайындық 

Оқушыларға осы тақырып бойынша  
бұрыннан білетін нәрселерді анықтау. 
Оқушыларға жұмыс істеу бағыты мен нысанын 
белгілеу. Тақырып бойынша орындау керек 
жұмыстар мен жаттығуларды жоспарлауға 
көмектесу. 

Біз ілгеріден бұл тақырып туралы не 
білеміз? 
Осы тақырыпқа қатысты не ойлайсыңдар? 
Бұған тағы кім көз жеткізді? 
Сен не ойлайсың? 

Зерттеу Оқушылардың білімге қызығушылығын одан әрі 
ынталандыру. Бұған дейін қойылған сұрақтарға 
жауап беруге мүмкіндік беретін жаңа ақпарат 
ұсыну. Оқушылардың білімін, құндылықтары мен 
түсініктерін тексеру. 

Біздің нақты нені білгіміз келеді? 
Мұны істеудің ең тиімді жолы қандай? 
Ақпаратты қалай жинаймыз? 
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Оқушылардың алдағы уақытта орындалатын 
жаттығулар мен жүргізілетін жұмыстарды 
түсінуіне көмектесу. 

Сұрыптау Оқушыларға «зерттеу» кезеңінде анықталған 
ақпарат пен идеялардысұрыптау мен 
таныстырудың нақты тәсілдерін ұсыну. 
Оқушылардың жинақталған ақпаратты өңдеуіне 
және әртүрлі тәсілдермен таныстыруына 
мүмкіндік беру. Нәтижелердің кең ауқымды 
болуына мүмкіндік беру. 

Ақпаратты қалай сұрыптай аламыз? 
Қандай байланыс орната аламыз? 
Ақпарат нақты, құнды және пайдалануға 
тұратынына қалай көз жеткізе аламыз? 

Алға 
ілгерілеу 

Тақырып аясын кеңейтіп, оқушылардың 
тақырыпты түсінгенінтексеру. 
Оқушыларға қолжетімді түсініктер аясын кеңейту 
үшін көбірек ақпарат ұсыну. 

Біз қандай қорытындыларға келдік? 
Оларды қандай дәлелдермен негіздей 
аламыз? 
Алынған нәтижелермен не істейміз? 
Біздің келесі әрекеттеріміз қандай болу 
керек? 

Байланыс 
орнату 

Оқушылардың не үйренгені туралы қорытынды 
жасауына көмектесу. 
Оқу үдерісінің барысы туралы және не 
үйренгенітуралы рефлексия жасауына мүмкіндік 
беру. 

Біз қандай қорытындыға келдік? 
Оларды қандай дәлелдермен негіздей 
аламыз? 
Нәтижелерді қалай пайдаланамыз? 

Әрекетке 
көшу 

Оқушыларға өздерінің түсінігі мен өмірлік 
тәжірибесінің арасында байланыс орнатуға 
көмектесу. Оқушылардың таңдау жасауына және 
өзінің қоғамның табысты мүшесі бола 
алатындығына сенімін арттыруға мүмкіндіктер 
жасау. Тақырыпты одан әрі жоспарлау барысында 
оқушылардың түсінігін ескеру. 

Біз қандай әрекет жасай аламыз? 
Тақырып туралы енді не ойлайсыз? 

Кестедегі ақпарат Хэмстон мен Мердоктың еңбегінен алынды (Hamston, J. And Murdoch, K.,1996). 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ АЯСЫНДА  
ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Нурабаева А.П. 

Абай атындағы Республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған 
 қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектеп-интернат  

директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары 
 

 «Қазақстан – 2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 
Қазақстан халқына Жолдауында Елбасы «Бала тәрбиелеу – болашаққа ең үлкен инвестиция. 
Біз бұл мәселеге осылай қарап, балаларымызға жақсы білім беруге ұмтылуымыз керек» деп 
атап өтті.  

«Мәңгілік ел» жалпыұлттық идеясын іске асыру ел азаматтарының алдында тұрған 
міндеттердің бірі болып табылады. Оның іргетасы мектепте қалануға тиіс. Осы идеяны іске 
асыру аясында біздің мектеп- интернатта мақсатты түрде тәрбие жұмысы жүргізіліп, барлық 
пәндердің тәрбиелік мазмұны күшейтілуде. Пәнді оқыту оқушының рухани-адамгершілік 
қасиеттері мен азаматтық жауапкершілігін қалыптастырып, ұлттық сана мен төзімділікті 
дамытуға, зиялы қоғам құндылықтарын нығайтып, көпұлтты қоғам жағдайында қарым-
қатынас жасауға үйретуге бағытталған.  

 Қазақстан халқын біріктіретін «Мәңгілік Ел», «Қазақстан – ортақ мекеніміз», «Қазақстан 
– менің Отаным» жалпыұлттық идеяларын жүзеге асыруда мектептердің рөлі аса маңызды 
болып табылады.  

Мектепте жайлы, дамытушы, ізгі орта құру тәрбие беру ісінің маңызды саласы болып 
табылады. Тәрбие беру ісіне мұғалім ғана емес, барлық ересектер атсалысып, балаларға үлгі 
болуға тиіс. Ересектер мен басқа оқушылардың жағымды істерінен оқушылар өнеге алады.  

Педагогика тарихында оқу мен тәрбиені тығыз байланысты қарастыруды көздейтін үрдіс 
қалыптасқан. Көптеген ғалымдар оқыту белгілі бір мазмұнды меңгертуді көздейді, сол арқылы 
жеке тұлғаны қалыптастырады деп атап көрсетеді. Баланың дүниетанымын, өнегелілік 
ұстанымдарын қалыптастыру әлем туралы, әлеуметтік нормалар туралы білім жүйесін 
меңгеруді, осы білімді қолдана білуге үйретіп, біртұтас көзқарас қалыптастыруды көздейді. 
Оқу мен тәрбие арасындағы байланыс бір жақты емес. Белгілі бір жағдайларда білім адамның 
тәрбиелілігіне қалай әсер ететін болса, сол сияқты тәрбиелілік деңгейі де баланың тиімді 
оқуына, оқуының сапасына ықпал етеді. Оқу оқушының ынтасына негізделе отырып, өз 
кезегінде ол ынтаны дамытып, тереңдетеді.  

Оқыту мен тәрбиелеудің арасын нақты ажырату мүмкін емес, өйткені бұл – біртұтас білім 
беру үдерісі. Тәрбие жұмысы жеке-дара белгіленбейді және іске асырылмайды. Мектептегі 
тәрбие жұмыстарын жоспарлау үдерісінде жалпы білім беру ұйымдары басшыларының тәрбие 
ісі жөніндегі орынбасарлары көптеген тармақтарды назарға алуы керек. Олар тәрбие мен 
оқуды «жандандыру», оқушылардың уәжін қолдау және қарымқатынас дағдыларын дамыту 
тәсілдерін дамыту үшін қажетті тәсілдерді анықтауы қажет.  

Тәрбие жұмысының мақсаты ғылымды қолдануға болатын, экономикалық тұрғыдан 
келешегі зор салаларды көре білетін, алдағы күн экономикасында пайдалы болатын идея 
ұсына білетін, өз идеялары мен жаңалықтарын бағамдау отырып, оларды азаматтың, қоғамның 
елдің және жалпы әлемнің игілігіне жұмыс істейтін капиталға айналдыра алатын жоғары 
өнегелі тұлға тәрбиелеу болып табылады. Жоғарыда аталған мақсатты орындауды көздейтін 
тәрбие жұмысының 7 басым бағыты белгіленген:  
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Тәрбие 
жұмысының 
бағыттары 

Осы бағыттағы міндеттер және оларды шешу жолдары  
 

Патриоттық 
тәрбие 

 

Туған отанын, оның тарихы, мәдениеті мен салт-дәстүрін, табиғатын сүюге баулу; отбасы, 
қоғам, ел үшін азаматтық жауапкершілік көтеруге тәрбиелеу. Барлық кіріктірілген оқу 
бағдарламалары арқылы 

Зияткерлік даму Сын тұрғысынан және шығармашылықпен ойлану, проблема шешу дағдыларын дамытуға 
көмектесу, зерттеушілік және АКТ қолдану дағдыларын дамыту; оқушылардың түрлі 
бағыттағы білімі мен біліктерін кеңейту. Барлық кіріктірілген оқу бағдарламалары 
арқылы.  

Адамгершілік 
тәрбиесі 

Жауапкершілік, құрмет, адалдық, адамгершілік, қайырымдылық, азаматтылық, мәдениет 
сияқты қасиеттерді қалыптастыру; өз халқының салт-дәстүрін сақтау және ұрпақтан-
ұрпаққа жеткізу. Қоғамдық-гуманитарлық цикл пәндері арқылы: әдебиет, тілдер, 
Қазақстан тарихы, Қазіргі замандағы Қазақстан, Дүниетану, өзін-өзі тану. Классиктер мен 
ағартушылардың өмірі мен қызметін мысалға келтіре отырып тәрбие беру 

Физикалық және 
психологиялық 

даму 

Денсаулыққа деген дұрыс көзқарас қалыптастыру, физикалық және психологиялық 
денсаулықты сақтау және алдын алу, зиянды заттарды пайдалану және компьютерлік 
ойындарға тәуелділіктің алдын алу, спортқа баулу. Тиімді күн тәртібін ұйымдастыру және 
саламатты өмір салтына үйрету арқылы 

Көпмәдениетті 
даму 

Мәдениетаралық қарым-қатынас, төзімділік және жаһандық сана дағдыларын 
қалыптастыру. Елдегі және шетелдік мектептермен серіктестік орнатып, әртүрлі 
ынтымақтастық нысандарын белгілеу. Жаһандық сана қалыптастыру әдістерінің бірі – күн 
сайын жаңалық оқып, оны сабақта талқылау 

Көшбасшылық 
қасиеттерін 

дамыту 

Көшбасшылық пен басқару, тиімді қарым-қатынас, кәсіпкерлік дағдыларын қалыптастыру, 
ұйымдастырушылық қасиеттерін дамыту. Көшбасшылық және басқару мәселелерінің 
теориясымен қатар тәжірибелік жұмыстарды қамтитын арнайы бағдарлама бойынша 
оқыту 

Көркем-
эстетикалық даму 

Өнерді, әдебиет пен музыканы сүюге баулу, ішкі резервтерін (қабілеттері, 
қызығушылықтары, талант, жеке қасиеттері) ашып, іске асыруға көмектесу; 
шығармашылық қызметпен шұғылдануға жағдай жасау. Сабақ, үйірме, экскурсия, іс-
шаралар мен кездесу арқылы т.б.  

 
Тәрбие үдерісінің негізгі компоненттері:  
– танымдық (академиялық) компонент – оқушы оқылым, жазылым, пайымдау, зерттеу 

арқылы еліміздің алдында тұрған проблемалар мен мүмкіндіктер туралы біледі, ойлайды және 
түсінеді;  

 – әлеуметтік-эмоциялық компонент – оқушы өз елімен эмоциялық байланыста, өзінің 
қоғамның мүшесі екендігін айқын сезінеді, өз эмоцияларын саналы сезінеді және басқарады, 
шешім қабылдауға жауапты, қамқорлық сезімін, қиын жағдайларды еңсере білуге икемділігін 
дамытады;  

– мінез-құлық компоненті – оқушы әлеуметтік тәжірибе жинақтайды, әрекет етеді және 
шешім қабылдайды, адал ниетті қарым-қатынастар орнатады, қоғам өмірін жақсартуға өз 
үлесін қосады; 

 – денсаулық компоненті – оқушы өзінің денсаулығы, теңдестірілген тамақтану туралы, 
спортпен шұғылдану, ойын ойнау, таза ауада серуендеу арқылы өзінің өмірлік тонусын қолдау 
туралы білімді, қажет болған жағдайда өзіне және қоршаған адамдарға алғашқы жәрдем беру 
дағдыларын игереді;  

 – шығармашылық компонент – оқушы әдеттегі ахуалдың, үйреншікті ортаның, заттардың 
жасырын байланыстарын пайдалана отыра, жаңа идеяларды қабылдауға және құруға, әртүрлі 
жағдайларда жол табудың әдеттен тыс тәсілдерін табуға дайын болады;  

– дербестік компоненті – оқушы өзін-өзі танытуға, өзін-өзі көрсетуге, өзін-өзі жетілдіруге 
мүмкіндік беретін өзінің сезімдері мен әрекеттері туралы, басқалармен қарымқатынастары 
жөнінде пайымдай алады және ұғынады.  

Мектептің тәрбие жұмысы түрлі салаларды қамтиды және оқушылармен, педагог 
кадрлармен, ата-аналармен, жұртшылықпен жұмыс істеуді көздейді.  
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Бүкіл мектеп ұжымы басшылыққа алатын және мінез-құлық қағидаларын анықтап, 
тәртіптің орнауына септігін тигізетін ережелер әзірленуі тиіс. 

Педагог қызметкерлермен жұмыс 
Тәрбиелеудегі ең жоғары рөлді мұғалім атқарады, ол оқушыларға өзінің өнегесімен және 

сөйлеу мәдениетімен, сыпайылығымен және талапшылдығымен, жүйелілігімен және 
әділдігімен, қоршаған адамдармен қарым-қатынас жасауымен жақсы үлгі көрсетеді. Өзінің 
оқушыларға қарым-қатынасымен, іс-әрекетімен және қылықтарымен ол жақсы мінез-
құлықтың қалыптасуына ықпал етіп, қамқорлық пен өзара сыйластық ортасын 
қалыптастырады. Мұғалімдер академиялық пәндерді оқыту арқылы негізгі моральдық 
құндылықтарды қалыптастырып, оқушылардың бойында рухани-адамгершілік қасиеттерді 
дамытуға ықпал етеді. Педагогикалық әдістер мен тәсілдерді қолдана отыра, мұғалім 
ұжымдаса жұмыс істеу дағдыларын дамытады, академиялық жауапкершілікті тәрбиелейді 
және оқуға ынтасын арттырады.  

Ата-аналармен жұмыс нысанын өзгерту  
Мектеп тәрбие мақсаттарына жеке-дара қол жеткізе алмайды. Бұл өскелең ұрпақты 

тәрбиелеуде барлық мүдделі тараптардың: ата-аналардың, мектептің, жастар ұйымдарының, 
БАҚ-тың және бүкіл қоғамның бірлескен жауапкершілігі болып табылады. Ата-аналардың 
мектептегі тәрбие жұмыстарына қатысуы мен оқушылардың оқудағы табыстары арасында оң 
байланыс бар екенін зерттеу нәтижелерінен көруге болады. Ата-аналардың мектеп ісіне 
атсалысуы оқушылардың оқу үлгерімінің жақсаруына ықпал етіп, мектептегі білім беру 
ортасын жақсартады. 

Мектеп қоғамдастықтары 
 Оқушылардың өзін-өзі басқаруы оқушылардың қоғамдық белсенділігі мен әлеуметтік 

жауапкершілігін тәрбиелеу мен дамытудың маңызды нысаны және ықпалды құралы болып 
табылады. Мектеп қоғамдастығының мақсаты мектептің ахуалын жақсарту, қоғамдық маңызы 
бар құндылықтарды қалыптастыру, оқушыларды мектеп өміріне тарту, ынтымақтастық рухын 
дамыту, командада жұмыс істей білу дағдысын дамыту.  

Психологиялық қызмет жұмысын ұйымдастыру  
Тәрбие жұмысы оқушылардың психологиялық және физиологиялық жайлы жағдайын 

қамтамасыз ету, ауыспалы және жас ерекшелігі проблемаларын (эмоциялық, әлеуметтік, 
психологиялық) еңсеруге көмектесу міндеттерін іске асырады. Психологиялық-
педагогикалық қызмет міндеттеріне дербес ерекшеліктер диагностикасы, мұғалімдер мен ата-
аналарға арналған ұсынымдарды дайындау, психологиялық тестілеуді және балалардың 
бастамасы бойынша жеке әңгімелесу, атааналармен және мұғалімдермен ынтымақтастық 
қарым-қатынас кіреді.  

Тәрбие жұмысының жоспарын әзірлеу алгоритмі 
Алгоритм жоспарлаудың жетекшісі және басқа қатысушыларының кезекпен орындалатын 

әрекеттерінің технологиялық тізбегі сияқты. Осы тізбектің негізгі буындары: 
- директордың орынбасарын, мектептегі тәрбие жұмысын және мектеп өмірінің қызметін 

жоспарлау бойынша іс-әрекеттердің тәртібін және мерзімдерін анықтау; 
- тәрбие үдерісінің жай-күйін және нәтижелерін педагогикалық талдау; 
- директор орынбасарының мектеп бейнесін, оның өмірлік қызметін және ондағы 

тәрбиелеу үдерісін модельдеуі; 
- ұжымдық жоспарлау; 
- педагогикалық ойды нақтылау, түзету және айқындау, тәрбие жұмысы жоспарын 

ресімдеу болып табылады. 
Жоспарлаудың мазмұны мен нысаны 
Педагогтің кез келген жоспарлауының жалпы алгоритмін төмендегідей көрсетуге болады: 
1 -қадам – жоспарлаудың мәнін анықтау.  
2 қадам – уақыт аралығын анықтау.  
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3 -қадам – жоспарлау мәнін құрастыру.  
4 -қадам – нәтижелерді және бар жай- күйді талдау (ұжымның, қызметтің, бөлімшенің, 

мекеменің және т.с.с.). 
5  -қадам– талдау нәтижелерін жалпылау.  
6 -қадам – мақсатты тұжырымдау.  
7 -қадам – ұжымдық жоспарлау, ол үдеріске жоспарланатын жұмысқа қатысы барлық 

тұлғалармен идеяларды, ұсыныстарды бірлесіп іздеуді қамтуды көздейді. 
8 -қадам – қойылған мақсаттарға жетудің, міндеттерді шешудің құралдарын, қадағалау 

және нәтижелерді бағалау тәсілдерін таңдау.  
9 -қадам – оқиғаларды уақытқа бөлу. Уақыттың қай аралығында жоспарлануына 

байланысты кезеңдер, мерзімдер, күндер анықталады; істердің және оқиғалардың логикасы 
құрылады. 

10 -қадам – жоспарды ресімдеу (жазу). Тәжірибелі педагогтер мен жетекшілер бірден таза 
қағазға жоспарлайды. Алайда өзінің әрекетін қағазға егжей-тегжейлі, логикалы, дәл, қысқа, 
нақты етіп түсіру оларды ұғынғанда ғана мүмкін болмақ. 

Негізінен жоспарлау өз қызметін (немесе қандай да бір бағытты, қызмет түрін) уақыттың 
қандай да бір кезеңінде модельдеу болып табылады, бұл кезде педагог өз жұмысының моделін 
ойша елестетеді: мазмұнды, ұйымдасқан, құрылымдық. Жоспар – ұжымдық бірлескен 
шығармашылық, педагогтер мен оқушылардың ізденуінің нәтижесінде, жоспарлау негізінде 
тығыз өзара әрекеттестік, тәрбиелеушілер мен тәрбиеленушілердің, жоғары және кіші мектеп 
оқушыларының мүдделі әріптестігінде мектеп оқушыларын тәрбиелеудегі сәттілікке маңызды 
алғышарт болады 

Жалпы білім беру ұйымдары басшыларының тәрбие ісі жөніндегі орынбасарының 
рөлі:  

1. тәрбие жұмысын жүргізу үшін жағымды ахуал қалыптастыру, барлық оқушыларды 
мектептің тәрбие үдерісіне жұмылдыру;  

2. оқушылардың бойында сенімділік, жауапкершілік, өзін-өзі талдау, жаңашылдық пен 
белсенділікті тәрбиелеуге ұмтылу;  

3. тәрбиелеудің дұрыс әдістерін ұстану және мектептен тыс шараларды оқушылардың 
дағдыларын дамыту үшін тиімді қолдану; 

4. жеке, топтық, сыныптағы және мектепішілік іс-шараларды ұйымдастыру, басқару және 
жоспарлау, белгіленген мақсаттарға сәйкес жоспарланған шараларды жүргізу үшін материал, 
ресурстар мен қосалқы материалдарды тиімді пайдалану; 

5. әріптестермен және оқушылармен қарым-қатынаста, нұсқаулар беруде, маңызын 
түсіндіруде және оқушыларды мадақтауда қарапайым, түсінікті тілді пайдалану; 

6. оқушыларды бақылау және тәрбие мәселелері бойынша кері байланыс ұсыну.  
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫ 
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ 

 
Бектаева Г.А., Жаппарова М.М. 

Абай атындағы Республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған  
қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектеп-интернатының  

педагог-психологтары 
 
Бүгінгі таңда алдымызда тұрған міндет – мектеп оқушыларына қазірден бастап-ақ өз 

болашағын құруға, өзін-өзі дамытып, өзгертіп, қалыптастыратын адамға айналуға мүмкіндік 
жасау.  

Педагогика тарихында оқу мен тәрбиені тығыз байланысты қарастыруды көздейтін үрдіс 
қалыптасқан. Көптеген ғалымдар оқыту белгілі бір мазмұнды меңгертуді көздейді, сол арқылы 
жеке тұлғаны қалыптастырады деп атап көрсетеді. Баланың дүниетанымын, өнегелілік 
ұстанымдарын қалыптастыру әлем туралы, әлеуметтік нормалар туралы білім жүйесін 
меңгеруді, осы білімді қолдана білуге үйретіп, біртұтас көзқарас қалыптастыруды көздейді. 
Оқу мен тәрбие арасындағы байланыс бір жақты емес. Белгілі бір жағдайларда білім адамның 
тәрбиелілігіне қалай әсер ететін болса, сол сияқты тәрбиелілік деңгейі де баланың тиімді 
оқуына, оқуының сапасына ықпал етеді. Оқу оқушының ынтасына негізделе отырып, өз 
кезегінде ол ынтаны дамытып, тереңдетеді. И. Лернер атап көрсеткендей, оқу мен тәрбие 
оқушылардың білім мен білікті, шығармашылық пен эмоциялық тәрбиені игеруді көздейтін 
біртұтас үдеріс болып табылады.  

Гуманистік педагогиканың басты ұғымдары «адамның маңызға ие болуы», «тұлғалық 
өсуі», «дамытушы көмек» болып табылады. Әрбір адам біртұтас, қайталанбайтын тұлға болып 
табылады. Жеке тұлғаның мінез-құлқы бихевиоризм қағидаларында айтылғандай, сыртқы 
ортадан келіп түсетін қосымша әрекеттермен анықталмайды, адамның маңызға ие болуына – 
өзінің табиғи қабілеттерін дамытуға, өзінің өмірлік жолы мен мәнін іздеуге деген табиғи 
ұмтылысымен анықталады. Жеке тұлға оң іс-әрекетке және ынтымақтастыққа бағытталуымен 
және ұмтылысымен ерекшеленетін күрделі дербес жүйе ретінде қарастырылады. 

Роджерстің пікірінше, педагог адамның проблемаларын шешуде оның өз күштерін іске 
қосу қажет. Оған дайын шешімді таңбау керек, тұлғалық өсу мен өзгерістерді іске асыру үшін 
оның өзінің шексіз мүмкіндіктеріне түрткі салу керек. Оқу мен тәрбиенің мақсаты білімнің, 
фактілердің, теориялардың және т.б. жиынтығын меңгеру емес, өз бетінше оқу нәтижесінде 
оқушының жеке тұлғасының өзгеруі болуы тиіс. Мектеп пен тәрбиенің міндеті – жеке 
тұлғаның дамуына, өзін-өзі дамытуға мүмкіндік беру, дербестігіне қол жеткізуге, адамның 
маңызға ие болуына ықпал ету. Жай ғана фактілерді жинақтау емес, оқушының, оның мінез-
құлқының, оның Ментұжырымдамасының өзгеруіне мүмкіндік беретін, оқушының 
қызығушылығын тудыратын оқуды К. Роджерс «адам үшін маңызды оқу» деп атаған және ол 
тек осындай болуы тиіс деп есептеген. 

Педагог маңызды оқуды меңгеруге көмекші және ынталандырушысы рөлін атқарады, 
оқушының психологиялық жайлы ахуалы мен еркіндігін қамтамасыз етеді, яғни оқытуда 
басты назар оқу пәніне емес, оқушыға аударылуы тиіс. Тәрбиелеуші гуманистік педагогика 
шеңберінде оқушыларға талдауға арналған материал ұсынып, адамгершілік тұрғыдан таңдау 
жасай алуына түрткі болуы қажет. Тәрбие әдістері пікірсайыс, рөлдік ойындар, жағдайды 
талқылау, дау-дамайды талдау және шешу болып табылады. Атааналар мен педагогтер үшін 
гуманистік мектептің ғалымдары баламен қарым-қатынаста мынадай тәсілдерді ұсынады: 
Мен-пікірін айту, белсенді тыңдау, балаға деген шүбәсіз махаббат, оқушыға оң көзқарас, көз 
арқылы байланыс, физикалық байланыс. 

Соңғы жылдарыпсихологиялық-педагогикалық қолдаудыңтеориясы мен практикасының 
жіті дамуы білім беру мақсаты туралы ұсынымды кеңейтуге байланысты болды. Бұл мақсатқа 
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тәрбиелеу, дамыту мақсаттары, бала денсаулығын физикалық, психологиялық, психикалық, 
рухани және әлеуметтік қамтамасыз ету енеді. 

Қолдаудың негізі келесі ұстанымдардан болады:  
1. Ізгілендіру – бала мүмкіндігіне сенуге болжанған. 
2. Жүйелі тәсіл – біртұтас жүйе ретінде адам түсінігіне негізделген. 
3. Кешенді тәсіл- бала дамуын қолдауға бағытталған.  
4. Баланың жеке мүмкіндігіне, оның даму қарқынына сәйкес қолдаудың мазмұнын, 

формаларын және тәсілдерін болжайтын баланың жеке және жас ерекшеліктерінің есебі.  
5. Білім беру үдерісінде баланы қолдаудың үздіксіздігі. 
Психологиялық-педагогикалық қолдау – бұл мектепалды даярлық үдерісінде әрбір 

баланың табысты оқуы мен дамуы үшін әлеуметті-психологиялық және педагогикалық 
жағдайлар құратын толық, жүйелі ұйымдастырылған қызмет. 

Психологиялық-педагогикалық қолдау объектісі болып білім беру үдерісі (оқу-тәрбие 
үдерісі) табылады. 

Қызмет пәні – бала қатынасының жүйесі ретінде бала дамуының жағдайы: әлеммен; 
айналасындағылармен (ересектер, құрбылар); өзімен өзі. 

Психологиялық-педагогикалық қолдауды бірнеше аспектілермен қарастыруға болады: 
 балаға жеке білім беруде көмек пен қолдау көрсетуге қабілетті педагог-психологтың 

кәсіптік қызметі сияқты; 
 білім беру міндеттерін шешу кезінде балаға рухани дербес таңдау жасауға көмектесетін 

мақсатқа бағытталған педагогикалық әрекеттер кешенін құрайтын үдеріс сияқты; 
 жетекші мен жетеленушінің өзара іс-әрекеті сияқты; 
 оқушылардың оқу жетістіктерін қамтамасыз етуде педагог, психолог, және т.б. 

мамандар әрекетінің дәйекті кезеңдерінің қатарын құрайтын технология сияқты; 
 мақсатты, мазмұнды, үдерісті және нәтижелі элементтердің өзара қарым-қатынасын 

мінездейтін жүйе сияқты.  
Қазіргі таңда Қазақстан мектептеріндегі ең бір өзекті мәселелерінің бірі- оқушылардың 

білім алуға деген құштарлығының төмендігі немесе оқуға деген мотивацияның жоқтығы. 
Оқушылардың оқуға деген мотивациясының жоқтығы көптеген себептермен түсіндіріледі. 
Соның ішінде: білім алуға деген жалқаулық, іш пыстырарлық мектептегі өмір, әлеуметтік –
тұрмыстық жағдайы, ата-аналарымен және сыныптастар арасындағы түсінбеушілік т.б.Кейбір 
оқушылар мектепте білім алуды өздері үшін емес ата-анасының нұсқауымен немесе өмірінің 
міндетті бір бөлігі ретінде қарайды . 

Ата-аналар балаларының оқуға деген ынтасының жоқтығына қиналу үстінде, әр ұстаздың 
басына «оқушыларды білім алуға деген қызығушылығын қалай арттыруға, ынталандыруға 
болады?» – деген сұрақ туады. Бұл мәселенің шешімін оңай табады деп айтуға келмес. 
Оқушылардың оқуға деген ынтасын,қызығушылығын арттыру үшін бала психологиясын, 
баланың қоршаған ортасын жақсы білу керек деп ойлаймын. 

 Сонымен бізді мазалап отырған сұрақтардың бірі оқушылардың оқуға деген 
мотивациясының артуына не істеуге болады? Қарапайым мұғалім білім беру саласындағы 
көтеріліп жатқан осы өзекті мәселені өзгерту үшін не істей алады? 

Мотивация мәселесі отандық және де шетел психологиясында ең негізгі мәселелердің бірі 
болып табылады. Х. Хеккаузеннің «психологиялық зерттеу аймағында осы мотивация 
мәселесі сияқты кең әрі жан-жақты мәселе табылмас» деген. Бұл мәселені зерттеп, сырын 
ашуға адамзат баласының көптеген ғалымдарын толғандырған.Онын бірі америкалық 
психолог Бенджамин Блум.Осы жерде Блум таксономиясының білім игеруге бағытталған 6 
қадамын (білу, түсіну, қолдану, жинақтау, талдау, бағалау) атап өтсек болады. 

Таксономия (грек тілінен аударғанда орналасу, құрылыс, тәртіп және заң) деген мағына 
береді.Таксономия – олардың белгілі бір құрылымдағы бірізділігін құрастыру мақсатында 
берілген нысандарды нақты бір өлшемдер мен қағидалар бойынша жіктеу. 
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Алдымен оқушыны оқуға талпындыру үшін білім алуына қолайлы жағдай жасау. 
Оқушылардың оқуға деген мотивациясының жоғарлауына сыныптағы көңіл күйдің жақсы 
болуы көп әсер ететіні айтпасада түсінікті. Біз әр балаға сабақ беру барысында жеке тұлға 
ретінде қарап оның ойын, пікірін ескеріп сабақ өткізсек оқушы да өзінің білім алуға деген 
көзқарасын өзгертері сөзсіз.  

Мұғалім өзінің инновациялық іс-әрекетін қалыптастырып, оны меңгеріп, сол жаңа 
педагогикалық техналогияларды меңгерген, өз практикасында қолданған әрбір мұғалім өз 
сабағын нәтижелі даму жағынан көре алады. 

Мұғалім алғаш жаңа педагогикалық технологияларды оқып үйренеді, меңгереді, 
тәжірибеде қолданады, оны дамытып нәтижесін тексереді.Сабақта қолданған әр жаңа 
иновациялық әдіс-тәсіл сабақ беру барысына тың жаңалық әкеліп оқушылар бойына 
қызығушылық пен құлшыныстың әкелетіні рас. Оқушыны білім алуда өз алдына мақсат қойып 
сол мақсатқа жету үшін не істеу керек екенін, қандай жолдары бар екенін түсіндіру керек. 
Оқушыларға дайын күйдегі білімді бермей керісінше, олар оқу барысында бақылаулар, 
қарапайым зерттеулер арқылы нәтижеге келулері керек. Өтіліп жатқан тақырыптағы 
заңдылықтарды, байланыстарды сезінуге, қорытындылауға үйрету. Мұғалім осы күрделі 
жұмысқа басшылық жасап қана отырады. 

Сонымен қатар, педагогтерге оқушының психологиялық жас ерекшелігін терең біліп, 
оқыту мен тәрбие үдерісін жүзеге асыруда басшылыққа алуы маңызды. Жеке-тұлғалық 
қасиеттеріне оқушының темперамент типі, қабілеті, мінез-құлқы және өзіндік санасы жатады. 
Темперамент типтері мен мінез-құлық ерекшеліктері, экстроверт пен инстроверт 
оқушылардың өз-өздерін реттеуде, өз-өздерін бағалауда, оқуға ішкі және сыртқы 
мотивацияны оятуда ерекшеліктеріне қарай педагог қарым-қатынас стилін айқындап, қолдау, 
бағыт-бағдар беру мөлшерін қажеттіліктерін ескере отырып жүзеге асыру шарт. Оқушы 
қабілетін, оның арнайы және жалпы көріну кеңдігіне қарай оқыту-тәрбие үдерісінде дамыту 
үшін кеңейтілген тапсырмалар, сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін дамыту, Блум 
таксономиясына негізделген деңгейлік тапсырмалар мен деңгейлік сұрақтар және т.б. енгізу 
арқылы дамытуға болады. Бүгінде педагогтерге оқушының психологиялық жас ерекшелігін 
терең біліп, оқыту мен тәрбие үдерісін жүзеге асыруда басшылыққа алуы маңызды. Жеке-
тұлғалық қасиеттеріне оқушының темперамент типі, қабілеті, мінез-құлқы және өзіндік 
санасы жатады. Темперамент типтері мен мінез-құлық ерекшеліктері, экстроверт пен 
инстроверт оқушылардың өз-өздерін реттеуде, өз-өздерін бағалауда, оқуға ішкі және сыртқы 
мотивацияны оятуда ерекшеліктеріне қарай педагог қарым-қатынас стилін айқындап, қолдау, 
бағыт-бағдар беру мөлшерін қажеттіліктерін ескере отырып жүзеге асыру шарт. Оқушы 
қабілетін, оның арнайы және жалпы көріну кеңдігіне қарай оқыту-тәрбие үдерісінде дамыту 
үшін кеңейтілген тапсырмалар, сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін дамыту, Блум 
таксономиясына негізделген деңгейлік тапсырмалар мен деңгейлік сұрақтар және т.б. енгізу 
арқылы дамытуға болады. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ САБАҚТАРЫНДА  

КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 
 

Д.Г. Орынбаева, Ж.С. Абитова 
Абай атындағы Республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған  

қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектеп-интернатының  
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері, «Үздік педагог – 2019», PhD 

 
Адамзат табиғатының терең қасиеттерінің бірі –  

адамдардың өз дәрежесінде бағалануына деген құштарлық. 
У.Джеймс 

 
Тәуелсіз елді өркениетті әлемге танытатын, дамыған елдер қатарында терезесін тең ететін 

күш – білім және білімді ұрпақ. Білімді ұрпақ – егеменді елдің берік тірегі. Елбасы Н.Ә. 
Назарбаев «Қазақстан – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты халыққа жолдауында 
білім саласына айрықша көңіл бөліп, елдің жарқын болашағы білікті де парасатты жастардың 
қолында екенін назарда ұстауды ұсынды [1]. 

Қазіргі қоғамның өзекті мәселелерінің бірі – әлеуметтік, экономикалық өзгермелі 
жағдайларда өмір сүруге дайын болып қана қоймай, сонымен қатар, оны жүзеге асыруға, 
жақсартуға игі ықпал ететін жеке тұлғаны қалыптастыру. Мұндай тұлғаға қойылатын басты 
талаптар – шығармашылық, белсенділік, жауаптылық, терең білімділік, кәсіби сауаттылық. 
Бұл талаптарды жүзеге асыру үшін оқушы білімін бағалауда мүлдем жаңа бағытта жұмыс істеу 
қажеттілігі туындайды. «Бағалау жүйесі білім беру процесінің негізі болып алынатын 
принциптерді іске асыра отырып, кері байланысты жүзеге асыратын және оқыту 
проблемалары диагностикасының негізгі құралы, тұтастай алғанда мектептің білім беру 
кеңістігінің басты кіріктіруші факторы болуы тиіс» [2]. Осы қажеттілікті шешудің бірден-бір 
жолы – оқушы білімін критериалды бағалау жүйесі бойынша сараптау. «Критериалды бағалау 
– оқушылардың оқу-танымдық құзіреттілігінің қалыптасуына ықпал ететін, тиісті білім беру 
мақсаты мен мазмұны, барлық процесске қатысушыларға алдын-ала белгілі, ұжыммен 
әзірленген, анық айқындалған криетрийлері бар, оқушылардың оқу жетістіктерін салыстыруға 
негізделген процесс» [3]. Критериалды бағалау жүйесінде ең маңызды нәрсе – оқу үдерісінің 
өзі, сол арқылы оқушы өзін-өзі бағалауды үйреніп, өз білімінің артықшылықтары мен 
кемшіліктерін көріп, әрі қарай қалай даму керектігін түсінеді, яғни бұл жүйеде оқушының 
қалай жұмыс істегені, қалай ойланғаны бағаланады. Ал оқушыны ойлантатын да, 
шабыттандыратын да, бағалайтын да – мұғалім. А.Байтұрсынұлы: «Мектептің жаны – мұғалім. 
Мұғалім қандай болса, мектебі де сондай болмақшы», – деп, мұғалімнің мойнына аса үлкен 
жауапкершілік артады. Жақсы мұғалім – кәсіби деңгейі жоғары, интелектуалдық, 
шығармашылық әлеуеті мол тұлға. ХХІ ғасырдың оқушылары жаңаша білім беруді талап 
ететіні белгілі. Қазақта «Заманың түлкі болса, тазы болып шал» демей ме? Сондықтан да 
баланың талабына сай білім беру бүгінгі таңдағы мұғалімнің негізгі міндеті. Ж.Аймауытов бір 
сөзінде былай дейді: «Сабақ беру үйреншікті жай ғана шеберлік емес, ол – жаңадан жаңаны 
табатын өнер» [4]. Ағылшын ойшылы У.Уорд: «Жай мұғалім хабарлайды, жақсы мұғалім 
түсіндіреді, керемет мұғалім көрсетеді, ұлы мұғалім шабаттандырады», – дейді. Демек, ХХІ 
ғасыр ұстазының мойнына артылған міндет – шабыттандыру, баға үшін емес, даму үшін 
оқитын, өз қателігін мойындап, жақсырақ болуға ұмтылатын шәкірт тәрбиелеу. Ал біз қызмет 
ететін мектеп-интернатта қазақ тілі мен әдебиеті тереңдетіліп оқытылатын болғандықтан, 
біздің мақсат – өз тілінде еркін ойлап, еркін сөйлей алатын, сауатты ғана жазып қоймай, 
бейнелі сөздер мен көркем оралымдарды ұтымды пайдалана білетін, ата-бабамыздан жеткен 
асыл мұраны жатқа айта алатын шешен, ділмар, дарынды оқушыны, жаңашыл тұлғаны 
қалыптастыру. Осыған орай, біздің тәжірибеде сабақ барысында диалогтік әдіске көп көңіл 
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бөлінеді. Себебі қандай маман иесі болмасын дұрыс сөйлей білуі маңызды. Сонымен қатар, 
сабақ барысында сөздің дұрыстығы, тілдің анықтығы, сөз тазалығы, қысқалығы, нұсқалығына 
ерекше мән беріледі. Осы мақсатта қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын мектептер 
үшін тиімді болатын криетриалды бағалаудың келесі түрлерін ұсынамыз: 

• өзін-өзі бағалау; 
• «сыншы дос» әдісі; 
• өзара бағалау; 
• «2 жұлдыз, 1 тілек» әдісі; 
• 3 минуттық эссе; 
• 1 шумақ өлең; 
• «бағалап көр ділмарша» әдісі; 
• «жолдастық хат» әдісі; 
• «блоб ағашы» әдісі; 
• «инстаграм» әдісі. 
Өзін-өзі бағалауды сабақтың соңында жүргізген тиімді. Сабақ басталған сәтте бүгінгі 

жұмыс критерийлері деп, оқушылармен бірлесе отырып, бағалау критерийлерін жасап алған 
дұрыс. Бұл оқушылар арасындағы сенімсіздікке, ренішке, түсінішпеушілікке жол бермейді. 
Криетриалды бағалаудың басты ерекшеліктері: 

• алдын-ала ұсынылған бағалау шкаласы; 
• анық, айқындылығы; 
• бағаның әділдігі; 
• өзін бағалауға мүмкіндіктің берілуі. 
Мысалы, 8-сыныпқа қазақ әдебиеті пәнінен «Шалкиіз жыраудың «Би Темірге бірінші 

толғауы» тақырыбында өтетін сабақтың бағалау критерийлері төмендегіше болуы мүмкін: 
• Жыраудың өмірі мен шығармашылығына қатысты тың ақпарат айтады – 2 ұпай; 
• Толғаудың үзіндісін жатқа, мәнерлеп айта алады – 2 ұпай; 
• Толғауда кездесетін көнерген сөздердің мағынасын таба алады – 1 ұпай.  
Сабақ аяқталар сәтте оқушы сабақтың өн бойында жасаған жұмысын осы критерийлерге 

сәйкестендіре отырып, өзін-өзі бағалап шығады. Бағалау ауызша жүзеге асырылатын 
болғандықтан, сөйлеу барысында оқушы дәлелдемелер келтіріп отырады. Осы арқылы 
жалпылама емес, нақты аргументтермен сөйлеу дағдысы қалыптасады және топ алдында 
өзіне-өзі әділ баға қоюға, еркін сөйлеуге дағдыланады. 

«Сыншы дос» әдісі оқушылардың жазба жұмыстарын бағалауда тиімді. Мысалы, эссе 
жұмысын бағалауға мынадай критерий қоюға болады: 

Тақырыптың ашылуы – 2; 
Эссе құрылымының сақталуы – 2; 
Аргументтердің тезиске сай болуы – 2; 
Тіл көркемдігі – 2; 
Тіл тазалығы – 2. 
Тіл жанашыры Қ. Жұбанов тілдің жекелеген салаларындағы өзгерістер екінші салаға өз 

ықпалын тигізетіндігін дәлелдейді [5]. Сонымен қоса ол тіл дыбыстарын зерттеуде 
фонетиканың маңыздылығын айтып қана қоймай, тіл дыбыстарының табиғатын теріс, 
бұрмалап көрсетушілерді де сынайды. Сондықтан да оқушыларға тілді бұрмаламай таза 
сөйлеу жөнінде көбірек ескертулер керек. Сол үшін бағалау өлшемдерінің бірі етіп тіл 
тазалығын алған дұрыс. Жұп бойынша немесе сағат тілімен сыныптасының жазба жұмысын 
оқыған оқушылар көрсетілген критерийлер бойынша сыншы дос болып баға береді.  

Топ бойынша жұмыс жүргізген сәтте өзара бағалауды немесе «2 жұлдыз, 1 тілек» әдісін 
қолданған тиімдірек. Себебі жеке жұмысқа баға бергеннен гөрі топтық жұмысты бағалаудың 
өзіндік айырмашылықтары бар. Жеке жұмыста тек бір оқушының көзқарасы, білімі, жұмысты 
орындау деңгейі бағаланса, топтық жұмыста топтың әр мүшесінің белсенділігі, өзіне бөлінген 
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қызметті жауапкершілікпен атқара алуы т.б. маңызды дүниелерге мән беріледі. Топ жұмысын 
криетрийлермен бағалау жұмыстың нәтижелілігіне және оқушылардың өзара бағалау арқылы 
өз пікірлерін ортаға салып, еркін жеткізе алуына алып келеді. Өз пікірін еркін айту, өзгелердің 
жұмысына өзіндік бағасын беру өмірге бейімділіктерін арттыра берері сөзсіз. Бағалау парағы 
топқа тапсырмамен бірге ұсынылатын болғандықтан, оқушылар өзге топты бағалар алдында 
өз тапсырмаларын орындауда сол тапсырманы басшылыққа алады. Мұндай бағалау кезінде 
өзіңді басқа адаммен салыстыру шарты жоқ, сондықтан криетрий түрлері бойынша 
мүмкіндігіңді бағалап, жетістікке жету жолдарын қарастырады. Өзге топа екі жұлдызды бере 
отырып, оқушы өзі ескермеген ұтымды жауапты ойына тұтып, бір тілек айту арқылы өзге топ 
ескерсе деген ұсынысын білдіре алады. 

«Бағалап көр ділмарша» әдісі оқушының шешен сөйлеу қабілетін, бабаларымыздан жеткен 
асыл мұрамыз – нақыл сөздерді, қанатты сөздерді, мақал-мәтел, жырларды т.б. тіліне тиек ете 
білу дағдысын қалыптастырады. Мысалы, сынып 3 топқа бөлініп жұмыс жасады. Топтық 
жұмыс аяқталған соң 1-2, 2-3, 3-1 тәсілі арқылы әр топ келесі топқа баға береді. Топтың 
жұмысын бағалауда тапсырманың дұрыс орындалуы, қорғау барысында әр топ мүшесінің 
белсенділік танытуы, жұмыстың эстетикалық талапқа сай болуы сынды критерийлер қойылса, 
бағалау барысында оларға қосымша үш түрлі талап қойылады. 1-топ 2-топты бағалау 
барысында мақал-мәтелдерді (кемінде үшеу деп санына да нақтылық қоюға болады) қолдануы 
тиіс болса, 2-топ 3-топты бағалар сәтте қанатты сөздерді, афоризмдерді, ал 3-топ 1-топты 
бағалар сәтте шешендік сөздерден үзінділер келтіре отырып бағалауы тиіс. Бұл әдіс, әсіресе, 
қазақ әдебиеті сабақтарында, би-шешендердің, ақын, жыраулардың шығармашылығымен 
танысқан сәтте ұтымды болмақ. Әр пән мұғалімі өзінің қалауына қарай шартты түрлендірсе 
де болады. Мысалы, Абайдың қарасөздерін, өлеңдерін не афоризмедерін қатыстыра отырып 
бағалаңдар т.б.  

 Қазақ тілі сабағында тілдік дағдыларды (айтылым, оқылым, жазылым, тыңдалым) жүзеге 
асыру барысында да критериалды бағалаудың тиімділігі үлкен және нәтижелілікке 
бағыттайды. Осыған орай біз төмендегідей бағалау критерийлерін ұсынамыз: 

Айтылым дағдысы бойынша жұмыс жасаған кездегі бағалау критерийі: 
• Тіл тазалығы мен дәлдігі – 5 ұпай; 
• Сөздің қысқалығы мен нұсқалығы – 5 ұпай; 
• Тақырыпты өзге мәтіндермен байланыстыра алуы – 5 ұпай; 
• Сөз дұрыстығы, яғни әр дыбыстың дұрыс айтылуы – 5 ұпай. 
Аталған критерийлерге сүйене отырып, оқушылар дұрыс сөйлеуге, ойын жүйелі жеткізуге, 

белгілі тақырып төңірегінде көсіліп сөйлеуге дағдыланады. 
Жазылым дағдысы бойынша бағалау критерийлері: 
• Фонетикалық, грамматикалық қателердің болмауы – 5 ұпай; 
• Жанрға сәйкес болуы (аннотация, эссе, мақала, сын т.б.) – 5 ұпай; 
• Стилистикалық қателердің болмуы – 4 ұпай; 
• Пунктуациялық қателердің болмауы – 4 ұпай. 
Бұл критерийлерге сүйене отырып, оқушылар сауатты жазуға үйренеді.  
Оқылым дағдысы бойынша бағалау критерийлері: 
• Интонацияның құрамдас бөліктерін сақтап оқуы (әуен, кідіріс, тембр, әуез т.б.) – 5 

ұпай; 
• Мәтін мазмұнын түсінуі – 5 ұпай; 
• Мәтін бойынша берілген сұрақтарға қатесіз жауап беруі – 5 ұпай. 
Бұл бағалау критерийлері оқушының өлеңді немесе кез келген мәтінді дұрыс дауыс 

ырғағымен, мәнерлеп оқи білу қабілетін шыңдайды. 
Тыңдалым дағдысы бойынша бағалау критерийлері: 
• Мәтінді мұқият тыңдайды, ондағы ақпараттарды айта алады – 4 ұпай; 
• Мәтін бойынша сұрақтар құрастыра алады – 5 ұпай; 
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• Мәтіндегі негізгі ойды анықтай алады – 5 ұпай; 
• Тыңдаған мәтінді алдыңғы біліммен байланыстырып, өз көзқарасын білдіре алады – 5 

ұпай. 
Оқушыға жоғарыда көрсетілген критерийлерді қоя отырып, оның ақпаратты тыңдай білу, 

тыңдаған мәліметтің ішінен өзіне керектісін сүзіп алу дағдысын қалыптастырамыз. 
Сабақ соңында «Блоб ағашы», «Инстаграм», «Тазалық» әдістері арқылы кері байланыс 

жүзеге асырылады. Бұл әдістер арқылы оқушылар жалпы сабақ үдерісіне, өзіне-өзі баға беріп, 
болашақта қандай кемшіліктерді түзету қажеттігі туралы ой түйеді. 

Қорытындылай келе, критериалды бағалау оқушының білім сапасын өлшеп қана қоймай, 
оның өз ойын еркін айта алуына, жан-жақты әрі терең ойлана білуіне, сыни пікір айтып 
дағдылануына, өзіне және өзгелерге сын тұрғысынан қарай алуына, өз кемшілігімен өзі 
күресуіне түрткі болады. Сонымен қатар, нақтылыққа тәрбиелейді. Қазақ тілі мен әдебиеті 
сабақтарында бұл бағалау арқылы баланы шешендікке, көшбасшылыққа, сауатты жазу мен 
сөйлеуге бағыттау мүмкіндігі мол. Ендеше, «Ұстаз үнемі ізденіс үстінде болуы тиіс. Ізденісін 
тоқтата салысымен оның ұстаздығы да жойылады», – деп К.Ушинский айтпақшы, жаңа ғасыр 
балаларына жалықтырмай, жаңаша білім беруде ізденісімізді тоқтатпайық. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер: 
1. «Солтүстік Қазақстан» газеті, 2014ж. №7, 1-2 бет. 
2. Қазақстан Республикасында 12 жылдық орта білім беру тұжырымдамасы. Астана. – 2010, 27 бет. 
3. «Назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰ. Әдістемелік материалдар (http:|//edu.resurs.kz) 
4. Ж.Аймауытов. Педагогика: Алматы. – 2002, 48 бет. 
5. Қ.Жұбанов. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер: Алматы. – 1999, 581-бет. 
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СЫНЫПТА ТИІМДІ ТАЛҚЫЛАУ ЖҰМЫСЫН  
ЖҮРГІЗУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Толықбаева Ғ.Н. 

ҚР Білім беру ісінің үздігі 
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Алматы қаласындағы  
Педагогикалық шеберлік орталығы филиалының аға менеджері 

 
Нұрлыбекова Қ.Қ., Тілеуберді Қ. 

Абай атындағы Республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған  
қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектеп-интернатының  

қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімдері 
 

Елдің ертеңі –жас ұрпақтың қолында,  
ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында.  

Н.Ә.Назарбаев 
 
Заман өзгеріп, біз жаңа бағытқа бет бұрдық. ХХІ ғасырда әлемдік экономиканы дамыту-

дағы жаңа стратегиялық бағдарламалар қоғамның дамуы білім беруге қойылатын талаптарды 
өзгертуде. Себебі бүгін ең соңғы жаңалық болып есептелген ақпараттың ғұмыры төрт-ақ күн. 
Осы бәсекеге ілесу үшін ХХІ ғасыр оқушысы – сын тұрғысынан ойлай алатын, мәселені шеше 
алатын, дәлел келтіре алатын, өзін-өзі басқара алатын, жоспарлай алатын, жұрт алдында 
сөйлей алатын, көшбасшы бола алатын, АКТ тиімді пайдалана алу дағдылары басымдыққа ие 
болу керек.  

Әлем елдерінің тәжірибелеріне сүйенсек, білім беру саласын жандандырудың басты 
бағыты – белсенді оқыту түрлері мен әдістерін жетілдіру. Қазіргі таңда біздің елде де дәстүрлі 
білім берудің жаңаша ұлттық үлгісі қалыптасуда. Яғни, әлемдік білім беру кеңістігіне енуге 
бағыт алуда. Өйткені уақыт талабы барша адамзатқа ортақ. Бұрынғы оқушы тыңдаушы, 
орындаушы болса, ал қазіргі оқушы өздігінен білім ізденетін жеке тұлға екендігіне ерекше мән 
беруіміз керек. Бүгінгі мектептің, мұғалімнің ең басты міндеті – рухани бай, жан-жақты 
дамыған тұлғаны қалыптастыру. Олай болса, бүгінгі ұстаз – педагогикалық үрдісте жүйелі 
жұмыс істей алатын, педагогикалық өзгерістерге тез төселгіш, жаңаша ойлау жүйесін меңгере 
алатын, оқушымен ортақ тіл табыса алатын, білімді, шебер, іскер болуы тиіс. Рухани байлық 
– ең алдымен әр халықтың ұлттық әдет-ғұрпы, әдебиеті, мәдениеті, өнері шыққан түп 
тамырында. Оқушының рухын шыңдап, ой-өрісін кеңейтетін жалпы білім беретін 
мектептердегі жетекші пән – қазақ тілі мен әдебиеті. Бүгінгі өмір талабына сай оқушыны жеке 
тұлға ретінде тәрбиелеуде қазақ тілі мен әдебиетінің маңызы зор.  

 Шығармашыл тұлғаның қалыптасуы да танымдық ізденістерді тиімді ұйымдастыру ар-
қылы көрінеді. Ол үшін ұстаз әдісті таңдау арқылы емес, оны түрлендіру барысында көздеген 
мақсатқа жете алады. Еліміздің өркендеуі, бәсекеге қабілетті болуы, ұлттық болмысты сақтай 
білуі, «Мәңгілік ел» идеясының іске асуы, ұлтымыздың рухани жаңғыруы – жеткіншек 
ұрпақтың функционлдық сауаттылығына тікелей байланысты. Функционалды сауаттылықты 
қалыптастыру ұстаздар қолында. Осы тұрғыда әдіскер-ғалым Ж.Дәулетбекова қазақ 
зиялыларының еңбектерін саралай келе қазақ тілін оқытудың жаңа бағыттарын төмендегідей 
санамалап, айқындайды: «1. Қазақ тілін оқытуды мемлекеттің даму стратегиясымен бірлікте 
қарау. Жолы – қазақ тілін оқыту жүйесін қоғамдық-әлеуметтік сұраныммен сәйкестендіре 
дамыту. Қағидасы: «Мектептің тілі бола алмаған тіл мемлекеттің тілі бола алмайды» 
(Х.Досмұхамедұлы). 2. Тілді оқыту белгілі бір пәндік дағдыларға емес, білім алушының 
тұлғалық қабілеттерін дамытуға бағыттау. Жолы – тілдік білім мен біліктерді XXI ғасыр 
адамның бойында сөйлеу мәдениетін, ойлау мәдениетін және кісілік мәдениеті қатар дамытуға 
бейімдеп, құзіреттіліктер қалыптастыруға бұру. Қағидасы: «Нәрсенің затын алмай, атын ғана 
алып, құр сөз түрінде үйретуден бас тартып, алған білімі өзіне де, мемлекетке де пайдалы 
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болатынын көздеп оқыту» (А.Байтұрсынұлы). 3. Тілді оқытуда жеткіншек ұрпақтың функцио-
налдық сауаттылығын қалыптастыруға басымдық беру. Жолы – қазақ тілін білім алушының 
сөйлеу қабілетін дамытудың базасы ретінде пәннің әдістемесін өмірлік дағдылар мен 
тәжірбелік машықтарды қалыптастыру бағытында жетілдіру. Қағидасы: «Оқыту оқулықтан 
өмірге қарай емес, өмірден оқулыққа қарай жүруі тиіс» (Ж.Аймауытов). 4. Қазақ тілін оқыту 
үрдісінде білім алушыны әрекет субьектісі деп танитын антропоөзектілік прадигманы 
басшылыққа алу. Жолы – тілдік білімді игертуді білім алушының өзіндік әрекеті мен 
ізденістеріне құру. Қағидасы: «Мұғалім аз үйретсін, оқушы көп үйренсін» (Я.А.Коменский)». 
[1. 192 б.]. Ғалымның ойынша ұлттық құндылықтарымызды ескере отырып, жаңашылдықты 
қабылдасақ, қабылдаған жаңалығымыз қазақтың кетігіне кірпіш болып қалануы шарт. 
Жаттанды, жасанды оқу мен оқытуды доғарып, жоғарыдағы қағидаларды санамызға сіңіре 
отырып, көшімізді алға қарай жүргізсек, сөзсіз кемел мемлекет боламыз. 

Сабақ – педагогикалық туынды, мұғалімнің жұмысының көзге көрінетін негізгі бір бөлігі. 
Әрбір сабақ біртұтас педагогикалық үдерісті жүзеге асыруға бағытталады: оқыту, дамыту, 
тәрбиелеу дейтін болсақ, сабақты жоспарлауда басты назар аударатын мәселе қалыптас-
тырушы бағалау деуге болады. 

Бағалау – сабақтың маңызды ынталандырушы бөлімі. Бағалау икемді, көрнекті және әділ 
болуы керек, осындай жағдайда ғана бағалау арқылы оқушылардың сабаққа қызығушылығын 
арттыруға болады. Тәжірибеге сүйенсек бағалаудың ең жоғарғы формасы деп біз – 
сенімділікті айта аламыз. Біз сабақ беру барысында үлгерімі төмен оқушыны топтың басшысы, 
сынып бақылаушысы, шағын сабақ беруші ретінде бақылағанда шәкірт бойынан мүлде басқа 
болмысты (құлшыныс, белсенділік, ой еркіндігі т.с.с.) байқадық. Бұл сенімнің нәтижесі.  

Оқушының білімге, білуге деген құштарлығын, жауапкершілігін, ізденуін, қызығушылы-
ғымен дамыту әдіскер ұстаздар қолында. Оқушы өз бойына жинаған білімін біреуден мақтау, 
жоғары бағасын есту үшін емес, саналы түрде өмірде, болашақта өзіне, еліне қызмет етуі үшін 
жинау керектігін түсінуі, сезінуі қажет. Жаңартылған білім бағдарламасы бойынша оқушы 
білімін, танымын, білігін бағалау жаңа жүйеде құрылған. Күн сайын өзгерістерге ұшырап 
отырған ғаламда ұлттық болмысымызбен қарулана отырып, білімді өмір қажеттіліктеріне қа-
рай игеру мен игерту баршамызға міндет. Бүгінгі күнге дейінгі біздің білім жүйесіндегі ең 
үлкен қателік бағалау жүйесі. «Бағалау тек техникалық тәсіл емес. Сондықтан стандарттар мен 
талаптармен қоса, баланың дамуы, оқуы, ынтасы, өзін-өзі бағалау қабілеттілгі және оның 
жұмсаған күш-жігері сияқты ұғымдарға қатысты құндылықтар жатады (Александр, 2001)» [2. 
56 б.].  

Осы орайда әлемдік тәжірибеден өткен, тіпті ғасырлар қойнауымен біте қайнасқан қазақ 
өмірінде де болған қалыптастырушы бағалаудың маңызы ерекше болмақ. «Қалыптастырушы 
бағалау– мұғалімдерді, оқушыларды және педагогикалық үдерістің басқа да қатысушыларын 
оқуды жетілдіру үшін қажет ақпаратпен қамтамасыз ететін оқудың ағымдағы бағалануы» 
(нәтижесі баға ретінде тіркелмейді) [2. 100 б.].Қалыптастырушы бағалаудың құрылымы тура-
лы ғалымдардың пікірі әртүрлі екенін ескере отырып, Блэк және Уильям ұсынған құрылым-
дық жүйенің ішінде «сыныпта тиімді талқылау жұмысын жүргізудің ерекшеліктері» туралы 
тоқталмақпыз. Талқылау – сөйлеу дағдысын қалыптастыруға, сын тұрғысынан ойлауға, өз дең-
гейін бағамдауға, өзгеге үйрете отырып үйренуге, тыңдалым мен айтылым дағдыларының 
қалыптасуына, терең түсінуге, жүйелі ойлауға, анализ және синтез жасауға таптырмас құрал. 
Қазақ тілі мен әдебиеті пәнін тереңдетіп оқытатын оқу орнының мұғалімі ретінде, ең көп қол-
данылатын әдісіміз – көркем шығарманы талдата отырып тұлға бойына адамгершілік болмы-
сын қалыптастырыу. «Іске деген сүйіспеншілігі бар мұғалім жақсы мұғалім болады. Егер 
мұғалім шәкіртін әкесіндей, шешесіндей сүйетін болса, ол барлық кітаптарды оқыған, бірақ 
іске де, шәкірттеріне де сүйіспеншілігі жоқ мұғалімнен тәуір болмақ.», – деп, Лев Толстой 
айтқан еді.  

Кітап оқыту мен қоса тиімді талқылауды сыныпта ұйымдастыру арқылы оқыған шығарма-
ның идеясын, өмірге қажет тұстарын талдата да отырып, оқушының ішкі уәжін қанағаттан-
дыру. А.Маслаудың идеялары бойынша, Н.Сандерстің кестесінде талқылау барысында 
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ақпараттың 50% есте қалатыныдығын алға тартады. Талдау жұмыстарын Блум токсономиясы 
негізінде жүргізген жемісті болмақ. Талдау – мәліметті терең өңдеумен, жан-жақты игерумен 
ерекшеленеді. Талдаудың түрлері Блум токсономиясында былай жіктеледі: 1. Негізін тану – 
құрамдас бөліктерге жіктеу (мәліметтің негізгі түсініктері арасындағы қатынастарды көрсету 
үшін оқушылар оның шеңберінен шығуы керек), айтылған ойды дамыту. 2. Астарлы 
мағынаны ажырату- екі тұжырымның қатынасын көрсетуді талап етеді (тура көрсетілмеген 
шешімдер, ассоциациялар, себеп-салдар келтірілуі мүмкін). 3. Мотивация – себептерді айқын-
дау. Оқушы тура және жасырын (астарлы) мағына мен әрекеттерді танып, өз ойларын дәлелдер 
арқылы қорғауы керек [3.17]. Жоғарыдағы айтылған ақпартты сабақ барысында қолдану – 
бүгінгі оқу мен оқытудың басты талабы. 

Талқылау жұмысын жүргізуде маңызды әдіс – сұрақ қою. Сұрақ – ойдағы ақпаратты сыртқа 
шығаруға, өз ойыңның өңделуіне, түрленуіне септігін тигізеді. Әуелі сапалы сұрақ санаға әсер 
етерін ескеріп, сұрақтың үш түрін оқушыларға үйреттік. Олар ашық сұрақ, жабық сұрақ, 
Сократтық сұрақ. Бүгінгі білім беру жүйесінде ұстаздар қауымы көп ескеретін жайттың бірі 
де осы. Шәкіртке сұрақ қойылғанда бірден жауап бермей ойлана отырып ішкі мүмкіндігін, 
таным қабілетін іске қоса отырып жауап беретін сұрақтар ауадай қажет. Талай даналар мен 
дараларды, шешендер мен көсемдерді түлеткен қазақ даласы осы әдіспен өмірін біте қайнас-
тырған. Оған дәлел алқалы әлеуметтің ішінде: Дүниеде не өлмейді? Не жетім? Не ғайып? Не 
жақын? Не алыс? деген сияқты ойлана отырып, философиялық түйінге пара-пар жауаптар 
қажет ететін сұрақтары болды емес пе?! Ғылым мен білімге жүйрік оғландарымыздың көп 
болғаны сол сұрақтардың нәтижесі деп ойлаймыз. Оқу үдерісінде мұғалім мен оқушының бір-
бірімен түсініп, бірігіп әрекет жасауы, бірін-бірі қолдауы, өзара қамқорлық танытуы – 
серіктестік қағидаты болмақ. 

«Қазақ тілі» және «Қазақ әдебиеті» пәндері бойынша жаңартылған оқу бағдарламалары 
оқушы бойына төрт дағдына сіңіре отырып, сыныптан-сыныпқа ауысқан сайын күрделене 
бірілген ақпаратты пайымдаудың тетігін ұсынады. Қазақ тілі мен қазақ әдебиетін жүйелі оқы-
ту арқылы өмірде кездесетін қиындықтар мен бәсекелестікті еңсеруге, дәлелдер мен тұжы-
рымдарды ұсынуға орасан зор мүмкіндік алады. Өзіміз сабақ беріп отырған 9,10 сынып оқу-
шыларының аптасына беріліп отырған қазақ әдебиетінің 5 сағатын тиімді пайдалануға 
тырысамыз. Дәлірек айтсақ, «Мен оқыған көркем шығарма» деген атаумен қалың дәптер 
бастатып, сол дәптерге нақты критерийлер бойынша (шығарманың атауы, тақырып-идеясы, 
әдеби-теориялық ұғымдары, жер-су атаулары, тұрақты сөз тіркестері, мақал-мәтелдер, ашық 
және сократтық сұрақтар) жазылым жұмысын қадағалаймыз. Нәтижесінде оқушылардың 
бойында бірізділік, жүйелілік, тұрақтылық сынды қағидалар қалыптасты. Сыныпта жазылым 
жұмыстары тексерілгеннен кейін айтылым қағидасы іске асады (талқылау). Тиімді талқылауға 
біз әртүрлі әдіс-тәсілдерді пайдаландық: "Ақылдың алты қалпағы", "Ыстық орындық", 
"Сократтық сұрақ", "Авторға хат", "Дебат", "Рөлдік ойындар", "Сәлем хат", "Аялдама" сынды 
әдістер жүйелі талдауға көмектесті. Осы орайда тыңдалым дағдысын қалыптастыру мақсатын-
да үнемі талқылау барысында "Серпілген сауал", немесе кері байланыстың түрлері арқылы 
диалогқа түсіріп отырамыз. Уақыт өте келе алғашында орын алған кемшіліктердің (өз тапсыр-
масына немесе өз тобының тапсырмасына назар аудару, сабақ үстінде алдыңғы үй тапсырма-
сын орындау, кері байланыс жасамау, сұрақ қоймау) түзелгенін, оқушылар мұқият тыңдауға 
көшкенін байқадық. Себебі, олар өз тобының намысы, өз намысы үшін жауап беруге ұмтыла-
ды. Білім өз өміріне қажет екенін түсінді, өзін уәждеді. Тиімді талқылау жұмысын жүргізудің 
өзі төрт дағдыны (оқылым, жазылым, айтылым, тыңдалым) ақсатпай алып жүруге көмекте-
седі. 

Оқу бағдарламасына өзгеріс енгізудің маңыздылығын қалыптастырушы бағалаудың нәти-
желерінен байқаймыз. Біз өз сабақтарымызда қалыптастырушы бағалауда тиімді талдауды 
әдісі арқылы ұйымдастырғанда төмендегі қағидаларды басшылыққа алғанды жөн көреміз: 

- қалыптастырушы бағалау әрқашан оқушылардың мықты тұстары мен қызығушылық-
тарынан басталса; 

- оқыту материалдарының күрделілігі үнемі артып отырса; 
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- оқушылардың зейіндері бағаларға емес, білім мен оқу дағдыларын қалыптастыруға 
бағытталса; 

- оқытудың барынша түрлі әдіс-тәсілдері қолданылса; 
- тесттік тапсырмалар қорқыныш пен үрейлендіруге емес, білім мен оқу дағдыларын 

қалыптастыруға бағытталса. 
Сыныпта тиімді талқылаудың тағы бір ерекшелігі оқушылардың орындаған жұмыстарына 

пікір айту арқылы ынталандыру. Ынталандыру жолдарына келер болсақ: 
- жұмысқа байланысты кері байланыс дер кезінде жүргізілсе; 
- оқушы жетістігі тек қана мадақтаулармен емес, оң пікірдегі түсіндірулермен жүргізілсе; 
- оқушылардың бір-бірінің жұмыстарын оқып, сәтті шыққан және кемшіл тұстарын 

бағалауға мүмкіндік берілсе; 
- бірінші кезекте оң аспектілеріне тоқталып, сонан кейін ғана сынға алынса; 
- жағымсыз кері байланыс спецификалық тұрғыда оқушыға емес, оның жұмысының әлсіз 

тұстарына ғана бағытталса; 
Сыныпта қолданылаған тиімді талқылау әдіс-тәсілдер оқушылардың креативті ойлау 

сипаттамасын, жаңалықтар ашуға ұмтылысын нақты жетілдіреді, өзгертеді. Сабақ барысында 
оқушылардың тілдік құзіреттіліктері біршама артады, себебі оқушылар бір-бірімен талдау 
жұмыстары арқылы еркін диалогке түсе алады, кейіпкерлердің әрекетіне сыни тұрғыдан баға 
бере алады. Тиімді талқылаудың топтарда ойдағыдай жүзеге асқанын оқушылардың фактілер 
мен пайымдаулар арасында шектеулер қоя білуі, балама шешімдер көре алуы, бүгінгі күнмен 
салыстыра тануынан көруге болады. Қорытындылай келе, сыныпта тиімді талқылау 
жүргізгенде: 

- мұғалім сабақ барысында қалай оқыту керектігіне көз жеткізеді (талқылаудың 
нәтижелеріне қарай); 

- мұғалім диалог арқылы сыни ойлауын дамыта алады. 
- оқушылар өз ойын еркін жеткізуге, пікірлерінің дұрыстығын дәлелді түрде жеткізе 

(оқыған кітаптар арқылы) білуге және сыныптастарының көзқарастарына құрметпен қарауға 
үйренеді; 

- сыныпта талқылау арқылы ынтымақтастық орнайды; 
- оқушылар сабақ барысында әңгіменің үш түрін қолдану арқылы шығармашылық 

қабілеттерін дамытады; 
- топпен, жұппен, жеке жұмыс жасау дағдыларын үйрене отырып, оны нәтижеге 

бағыттайды; 
- оқушы мен мұғалім, оқушы мен оқушы арасында кері байланыс орнайды және тиімді кері 

байланыс оқыту мен оқу сапасын арттырады. 
 Жаңартылған оқу бағдарламасының басымдықтарының бірі қалыптастырушы бағалау 

екенін ескере отырып, заманауи оқыту әдістемелерінің жеті модуліне сай өткізілген сабақтар 
әр мұғалімнің оқыту әдістемесіне тың серпін береді, оқушыға сапалы білім беруге 
бағытталады. Оқу мен оқытуда жаңа бағытта өзгерістерді енгізіп қана қоймай, оны одан әрі 
дамыту – әр мұғалімнің міндеті. Осы әдіс-тәсілдерді жеткілікті меңгеріп алған соң ғана біз 
жан-жақты дамыған, бәсекеге қабілетті, білімді тұлғаны қалыптастыра аламыз. Бойына 
тәжірибе жүзіндегі құндылықтар мен күтілетін нәтижеге қарай ілгерілеу қасиеті қалыптасқан 
шәкірттің алар асуы мен бағындырар шыңы көп болмақ! 
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Абай атындағы Республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған  
қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектеп-интернатының  

қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімдері 
 
 Бүгінгі заман – әр сабақты жаңа идеялар мен оқытудың тиімді жолдарын пайдаланып 

оқытуды талап ететін заман. Осыған сәйкес жаңа форматты мұғалім – күнделікті сабақты 
жоспарлау үшін ізденімпаз, оқушыларды өмірге дағдыландыру құзыреттілігін айқындауда 
әдіс-тәсілдерді меңгерген, оқушыны шығармашылыққа жетелейтін ғылыми-әдістемелік 
біліммен қаруланған білікті маман, шебер мұғалім болуы қажет. Шебер мұғалім оқушының 
сабақта нені үйрену керектігін және нені оқу керектігіне міндетті түрде назар аударады. 
Сапалы оқыту үшін тиімді кері байланыс жасатады. Әлеуметтік-педагогикалық ғылым 
түсінігіндегі кері байланыс (ағылшынша – feedback, орысша – обратная подача), қазақша 
ұсыныс, кез келген жағдайға жауап беру реакциясы) – білім саласындағы ең өзекті 
мәселелердің бірі. Ол білім алушының алға жылжуы, қиындықтарды еңсеруі, мұғалім мен 
оқушы қарым-қатынасын жақсарту үшін қолданылады. Білім алуда сенімді, өзіне есеп бере 
алатын тұлға қалыптастыру үшін кері байланыс орнатудың маңыздылығы мен қажеттілігі зор. 
Профессор Джон Хэттидің «Көзге көрінетін оқу» атты еңбегінде 1999-2009жылдардағы 
барлық инновация әдістерін қамтитын 180000 жұмысқа зерттеу жүргізгендегі әсер мөлшері: 
«Кері байланыста»: 0.73; «Мұғалім мен оқушы» қарым-қатынасында: 0.72; «Жетік меңгеру 
үшін оқытуда»: 0.58; «Мақсат қоюда»: 0.56; «Өзара оқытуда»: 0.55; «Күтілетін нәтижелерде»: 
0.43; «Үй тапсырмасы»: 0.29; «Қабілеттері бойынша бөлуде»: 0.12 деген зерттеу 
қорытындысы. Зерттеудегі басқаларымен салыстырғанда, Д. Хеттидің кері байланыстың 
осындай нәтижеге жетуге болатындығын растауға болады деп ойлаймын. Себебі шәкірттерге 
білім алуды ұсыну барысында "Мұғалім – оқушы" қарым – қатынасын жүргізуде 
оқушылардың білімге деген қызығушылығы артуына үлкен септігін тигізері сөзсіз. Сабақтың 
өту барысын жоспарлаған кезде сабақты саралай отырып, оқушылардың деңгейлеріне 
байланысты тапсырмалар әзірлеп, сондай кезеңде оқушыларға берілген тапсырмалардың 
қаншалықты тиімді болғандығын кері байланыс жүргізу арқылы анықтауға болады. Мәселен, 
8"В" сыныбында Мадина атты оқушы көркем шығармаларды мүлдем оқығысы келмейтін. Әр 
сабақта "Блоб ағашы" бағалау тәсілі қолданылатын. Сабақ сонында окушы сабақта өзiн қалай 
ұстады, кандай дәрежеде өз бiлiмiн көрсете алды, ағаштан өзiн тауып бояп қояды. Жұппен 
жақсы жұмыс iстесе, құшақтасып отырған екi адамды белгiлейдi. Сабаққа араласпаса жерде 
бұртиып жаткан баланы бояп кояды. Сабақта басқа балалар әдеби шығармаларды талдағанда, 
ол үндемей отырып, бұртиып тұрған баланы белгілегенге намысы жібермей, оқуға кіріседі. 
Осы бағалау тәсілінің жиі қолданылуы білім алушылардың көркем шығарманы оқуға деген 
қызығушылығын сабақ сайын арттыра түсті. Оқушыларға үйде орындау үшін берілген 
тапсырманың орындалу барысын "Қалай орындады, орындалуында қандай қиындықтар 
кездесті және кейбір оқушылардың үй жұмысын не себептен орындауға мүмкіндігі болмады" 
деген сұрақтардың да жауабын осы кері байланыс арқылы біліп алуға болады. 

 Мұғалім кері байланысты не үшін жүргізуі керек? Ең алдымен, білім алушылардың 
оқудағы кедергілерін айқындау және өзін бақылау үшін жүргізу керек. Ол үшін сыныптағы 
үдерісті басқару керек, ол не береді? 
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 Сабақта не болып жатқаны туралы ақпарат жинау – кері байланыс жасаудың ең алғашқы 
қадамы. Әрбір сабақта жүргізілген бейне немес аудиожазбалар өз сабағымыз туралы ой 
қорытуға тиімді ақпарат болып табылады. Сабақта өзіміз жіберіп алған немесе мән бермеген 
нәрселерді байқап, соған қатысты өз іс-әрекетімізге кері байланыс жасаймыз. Сабақ 
үдерісіндегі барлық іс-әрекеттерге қайта оралып, байқалмаған кемшіліктерге сараптау жасап, 
олқылықтардың орнын толтыру және болдырмау үшін не істеуге болатынын әріптестермен 
талқылай отырып шешеміз. Бұл жағдай мұғалімнің сөйлеу аспектілерін қарастыру үшін 
пайдалы болуы мүмкін. Мысалы: түсіндірудің айқын болуы, оқушының сөйлеуіне берілген 
уақыт, оқушының пікір алмасуының бағалануы, сіз қай деңгейде тұрсыз немесе оқушылармен 
қарым-қатынасыңыз. Осындай үлгідегі кері байланыстан соң, мұғалім ойлану, әңгімелесу, оқу, 
сұрақ қою, қорытынды шығару жүйесімен жұмыс жасап, сабаққа бақылау жүргізу арқылы 
бұрын ойға келмеген нәрселерді бақылайды. Әріптестермен әңгімелесу арқылы тың 
дүниелермен бөлісіп ақылдасып, басқаша жасауға идея ойлап шығарады. Қорытынды шығару 
арқылы кері байланыстың айналыммен жүретінін, өзгеріс енгізген әр мұғалім бағалау жүйесін 
қайта бастағанын түсінеді. Кері байланыс мұғалімнің өз қызметіне және өзіне сыни тұрғыдан 
қарауына көмектеседі. Оқушыларға жиі және маңызды кері байланыс ұсынылған жағдайда 
оқыту тиімді болады. Олай болса, жоғарыдағы айтылғандай, әр сабақта кері байланысқа жете 
көңіл аударуымыз қажет. Д.Хэтти «Жақсаруға қол жеткізудегі ең ықпалды қару – кері 
байланыс», «Кері байланыстың саны емес, сапасы маңызды», «Ойлау деңгейі дамыған 
оқушылар кері байланысты құптап, оны өздерінің оқу үлгерімін жақсарту үшін қолданады», 
«Жазбашаға қарағанда ауызша кері байланыс анағұрлым тиімді», «Ең тиімді кері байланыс 
оқушыдан мұғалімге беріледі» деген. Біздің ойымызша, тиімді кері байланыс берілмесе, 
оқушылардың ілгері жылжуы табысты болмайды. ХХ ғасырда өмір сүрген атақты ақын, қоғам 
қайраткері Мағжан Жұмабаев: «Өзін тексермесе, адам ілгері баса алмайды» немесе «Өзінен 
ешбір кемшілік көрмей, қата таппай, өзіне-өзі риза болып, мәз болып жүретін адам зор адам 
емес, шобыр адам болады, жаны жабайы, ауданы тар болады» деген. Қалыптастырушы 
бағалау арқылы оқушының өз әрекеті туралы ойлануына уақыт пен мүмкіндік бере отырып, 
критерийлер ұсыну немесе оқушылармен бірге құру арқылы «мен не істедім?», «нені орындай 
алдым немесе орындай алмадым?» деген ойы сарапталады. Кері байланыс оқушының сабақ 
үдерісінде жасаған іс-әрекетіне, жұмысына беріледі. Кері байланысты оқушыға берілген 
тапсырманы аяқтаған соң ұсынады, оны ұсынудың өзіне тән ерекшеліктері бар.  

1.Кері байланыс дер кезінде ұсынылады, себебі оқушы келесі сабақта нені меңгеріп, қандай 
қателіктер жібергенін есіне түсіре алмайды; 

2.Кері байланысқа кері байланыс берілмейді, тек қана алғыс айтылады; 
3.Кері байланыс оқушының өз әрекетін өзгертуге, шешім қабылдауға, әрекет жасауға оң 

ықпалын тигізетін құрал; 
4.Жіберген кемшіліктері, қателіктер ішінен неге басымдық жасау керектігін нақтылап, 

оқушының дамуы үшін қалыптастырушы бағалау критерийлерінің барлығына емес, маңызды 
бөлігіне бағытталып жасалады;  

5. Оқу мақсаттарына бағытталуы тиіс; 
6.Оқушылар дұрыс бағытта екеніне мүмкіндік береді, оқушы қателерін өздері түзетуге 

ынталандырады;  
7.Оқушының артына қайта бұрылып, өз әрекетін ойлауға уақыт, мүмкіндік беріледі; 
Осының барлығы оқушы білімін объективті түрде бағалап қана қоймай, оқушы мен 

мұғалімнің білімін жетілдіруге септігін тигізетінін мынадан байқауға болады. 8 «В» 
сыныбында оқитын бір оқушы сабақта ешкіммен қосылмайды, өзімен-өзі отырады. Топтық 
жұмыс жүргізу барысында оқушылармен бірлесе жұмыс жасай отырып, бала өзіне-өзі есеп 
беруді және балалармен ұрыспай, өз қатесін түзеуді үйренді, сол оқушының бір жыл білім 
алғанда жазған сөзін келтіріп өтейік. «Мен бір жыл ішінде өте көп нәрсені үйрендім. Мен 
осыдан 9 ай бұрын Абай атындағы РММИ-ге оқуға түсуге келдім және конкурс нәтижесімен 
қабылдандым. Ең бірінші сабағым қазақ тілі, мұғалімім Оспан Динаш Бектенқызы деген апай. 
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Динаш апай өте жомарт кісі екен, мен апайдан астарлы сөйлеуді және терең ойлауды үйрендім. 
Әдебиет пәнінен өткен әр сабақ өз өнегесін берді. Мысалы, жыраулар поэзиясын өткенде 
еліміздің басынан өткен отарлау саясатының кемшін тұстарын жырлаған жыраулардың 
батылдығы мен еліне деген сүйіспеншілігі, елжандылығы қасиеттерін бойыма сіңірдім деуге 
болады. Алғаш келгендегі екінші күнім балалармен өтті. Мен жанымдағы балалардан 
имандылықты және өмірге деген құштарлықты үйрендім. Домбыра үйірмесін өткізетін 
Бақытжан ағайдан домбыраны әсем шертуді, география пәні мұғалімі Шарипа апайдан тек 
білім емес, кеудені тік ұстауды әрі өзімді басқаруды үйренсем, ағышын тілі пәні мұғалімі 
Жания апайдан ағылшын тілін және ақкөңіл болуды, шешендік өнер пәні мұғалімі Жарқын 
Сәленұлынан ақындық пен шешендікті, қазақи тәрбиені алдым. Математика пәні мұғалімі 
Ақмарал апайдан біліммен бірге, іске әділ әрі жауапкершілікті болуды, тарихшы Манат 
апайдан қайраттылықты, дене шынықтыру пәні мұғалімі Руслан ағайдан денсаулықты 
нығайту мен бардың қадірін білуді, Әнуар ағайдан самбо және физикалық спортты, Лаззат 
апайдан орыс тілін тереңдете отырып, адамгершілікті, Меруерт апайдан физика 
заңдылықтарын, қаталдықты, Салтанат апайдан биологияны терең біліп, сабаққа деген 
құштарлығым артса, Назым апайдан химия пәнін жетік меңгеруді, Айжан апайдан 
информатиканы жақсы меңгеруді үйрендім. Бір жыл ішінде алған өнегем өте мол. Бірақ бұл 
да мені алға қойған мақсатыма жетелемейді. «Білгенім тоғыз, білмегенім тоқсан тоғыз» 
дегендей, әлі де үйренерім көп. Сондықтан білім мен өнерді, адамгершілікті, сыни тұрғыда 
жан-жақты жетілуді, сонымен қатар бәсекеге мықты болуды үйрене отырып, халқыма 
пайдамды тигізу – үлкен мақсатым». 11-сыныпта өтілген әдебиет сабағындағы бағалау 
критерийлері мен дескрипторлар оқушының жинақталуы, өзіндік ой қорытуы, сыни ойлау 
тұрғысында ойлануына кең жол ашады. Мысалы: ХХ ғасырдың тұлғасы, «Бес Бәйтерек» 
атанған қоғам қайраткерлері әрі ақындардың бірі, сталиндік зұлмат құрбаны Міржақып 
Дулатұлының өлеңдерінің мәні, маңызы өте зор. Осындай саяси тақырыптағы өлеңдері: «Таза 
бұлақ», «Шәкірт», «Оян, қазақты» өткенде, дарынды оқушылардың өлеңді талдауларына 
қарап, білім алушыларды ынталандыру үшін комментарий берілді («Ойларың дәлелді, нақты 
деректерге негізделген»). «Аяқталмаған сөйлем» атты кері байланысына «Таза бұлақ» 
тобының бір мүшесінің берген жауабы: «Бүгін мен М.Дулатовтың толық өмірбаянын білдім. 
«Таза бұлақ» өлеңі адамдардың мінез-құлқының ретін көрсететіні қызықты болды. Сахналық 
көріністе рольге ену қиын болды. Үшінші жолаушының ролін ойнау тапсырмасын 
орындадым. Таза бұлақты сынаған әр жолаушының сөзінен адамның жаны судай таза болу 
керектігін түсіндім. Мен енді жақсылықты пұлға сатпай, білімді халыққа тегін тарату 
керектігін білемін. Мен ақ пейіл, таза жүрек, жарқын жүзді болу керектігін сезіндім. Мен 
әдебиет теориясынан терең білім алдым. Мен сыни тұрғыда ойлануды үйрендім. 
Достарыма ақ жарқын болу менің қолымнан келді. Мен өздігімше тапсырманы жасай алдым. 
Мен сабақта үйренгенімді елге жасап көруге талпынамын. Жолаушылардың ойлары, сыни 
тұрғыда дәлелдер келтіргені мені таң қалдырды. М.Дулатовтың бұл өлеңі менің өміріме үлкен 
қуаныш, ойлылық, эстетикалық тәрбие берді. Менің де табиғат құбылыстарын терең ұғынып, 
адамдарға жақсылық жасағым келеді». 

 Алғашында оқушылар тарапынан критерийлерге қатысты түсінбеушілік пен әділдіктің 
болмауы кедергі келтірген болса, уақыт өте келе бұл кедергілер топтық жұмыс барысында 
жойылды, керісінше бағалау мен кері байланыс оқу мен оқытудың ажырамас бөлігіне айнала 
бастады. Алғашында кездескен кедергілерді жоюда әр сабақ сайын жүйелі түрде жүргізілген 
кері байланыстың мәні зор нәтиже берді. Орындалған тапсырманың негізгі аспектілеріне 
қатысты сапалы ақпарат оқушылармен кері байланыс үшін қолданылуы мүмкін екенін 
ұмытпау керек. Егер балаға оның белгілі деңгейге жеткендігін айтса, онда бұл оған үздік 
нәтижеге жету үшін не істеу керектігін түсінуге көмектеспейді. Бұл ретте егер баламен бірге 
оның жұмысында мұндай бағалауға не әкелгенін және бағалау өлшемдерін түсіндіруге талдау 
жасаса, онда бұл балаға өзінің нәтижесін жақсарту үшін кейін не істеу керектігін түсінуге 
мүмкіндік беретіндігін 8"А" сыныбымен жүргізген кері байланыс түрлері өз тиімділігін 
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көрсетті. Қазақ тілі сабағында берілген тапсырмалардың " Бүгін нені білдім, қандай 
тапсырмалар қызықты болды, қандай тапсырмаларды орындауда қиындық тигізді, енді нені 
білуім керек" деген сұрақтардың төңірегінде білім алушылармен әңгімелесу арқылы сабаққа 
қойған мақсатыңа қалай жетіп жатқандығыңды анықтауға болады. Сабақтарда «Шеңбердегі 
доп» әдісі де кері байланыстың бір түрі. Шеңбер бойымен оқушылар бір-біріне доп лақтырады, 
доп алған оқушы сабақ туралы 1 сөйлем айтады. «Төрт сөйлем» әдісімен пікір, дәлел, мысал, 
қорытынды арқылы сабақтың нәтижесін шығарады. Сабақтағы іс-әрекетке байланысты кері 
байланыс ретінде мысалы: «Табыс сатысы» әдісінде кәдімгі сатының суреті беріледі. 1-ші 
баспалдағы Мен.............білемін... 2-ші баспалдағы Мен ............түсінемін, 3-ші баспалдағы Мен 
...............жасай аламын .  

«Аяқталмаған сөйлемдер» әдісінде:  
Мен бүгін білдім.... 
Мен бүгін сезіндім.. 
Мен келесі сабақта білгім келеді.............. – деген сөйлемдерді аяқтап жазады. Мысалы,  
11-сыныптың әдебиет сабағында «Бір минуттық эссе», «Сөзбен бағалау», «Оқушы 

бастамасы бойынша кері байланыс», «Мақсат бойынша өзін-өзі бағалау», «Досқа қоңырау 
шалу», «Көп қабатты бағалау»(өздік, өзара, мұғалім) , «Өзіңе көмек бер» сияқты бағалау 
тәсілдері кері байланыс әдістері болады. Бұл тәсілдерді әрбір мұғалім өз сабағында баланың 
ерекшелігі мен қажеттілігіне қарай қолдана білгені абзал. Әрбір оқушы өзіне берілген кері 
байланыстың не үшін берілгенін түсінуі және білуі керек. Әрбір беріліп жатқан кері байланыс 
мақсатты берілді ме, нақты, уақытында беріліп жатыр ма, оқушыға әсер ететіндей шынайы 
берілді ме, осының бәрін мұғалім қадағалауы тиіс екендігін сабақтарда бақылау керек. 8-
сынып оқушыларымен қазақ әдебиеті сабағында қолданылатын кері байланыстың бірі – бір 
минуттық эссе. Мысалы, Д. Исабековтің «Әпке» драмасын оқығаннан соң, бірнеше сауал 
қойып, осы эссені жазғыздық.  

 ««Әпке» драмасынан білгеніңнің ең маңыздысы қайсысы?» «Қандай жағдайлар сен үшін 
түсініксіз?» деген сияқты сұрақтарға жауап алдық. «Қате түсінікті тексеру» кері байланысы да 
оқушылардың ойлау қабілетін дамытуға әсер етеді. Мысалы, «Әпке» драмасын өткен соң, 
төмендегі сұрақтарды оқушыларға әдейі қате етіп бердік: «Қамажай – өте нашар жан. Егер ол 
барлығына қамқор болмаса, бауырлары өздігінше өмір сүруге үйренер еді. Оның інілерінің 
Қамажайға реніштері орынды, өйткені оларға өздігінше өмір сүруге мүмкіндік бермеді». Бұл 
сұраққа 8-сынып оқушысы Ақторғынның жауабы: «Егер аналары болса, онда Қамажай өз 
өмірін өзі жасар еді, бірақ бауырлары үшін өз бақытын ойламады. Егер Қамажай болмаса, 
оның інілері мен сіңлілері өздігінше өмір сүре алмас еді, оларды басқаратын, жол көрсететін 
анасындай болатын бір жан – ол туған әпкелері Қамажай ғана.Сол себепті мен Қамажайды 
жақтаймын. «Екі жұлдыз, бір тілек» әдісін оқушылардың шығармашылық жұмыстарын, яғни 
шығарма, эсселерін бағалауға қолдануға болады. Мұғалім оқушыларға сыныптастарының 
жұмыстарын тексеруді ұсынады. Оқушылар бір-бірінің жұмыстарын тексеру кезінде олар 
жұмыстарды бағаламайды, ал ондағы екі оң сәтті анықтап және бағыт береді. Яғни «Екі 
жұлдыз» – екі ұнаған нәрсе, бір тілек – жақсартуды қажет ететін тілек. 

 Қорыта келгенде, кері байланысты ұсынудың ерекшелігі жоғарыда айтылды. Ал өзінің 
ерекшелігі қандай? Ең бірінші: оқытудағы кемшін тұстарды анықтаса, келесі сабақтың 
жоспарына өзгерістер енгізуге, түзетуге яғни оқытудың тиімді әдіс-тәсілдерін таңдауға 
мүмкіндік береді; баланың сабақты түсінуіне ықпал етеді; өзіндік уәж қалыптасады; оқытуға 
түзетулер мен толықтырулар енгізуге қолайлы; сыни көзқарасты қалыптастырады; ертеңгі 
жоспарлауға дайындық жасауға алғы шарт болып табылады. 

Тиімді жасалған кері байланыста оқушы мен мұғалім арасындағы қарым-қатынас 
жақсарады, сонымен қатар оқушының білімге деген қызығушылығы артады, өзіне сыни 
көзбен қарайды, білімін көтереді. Кері байланысты жасағанда мына жайттарды есте ұстаған 
жөн: кері байланысты жұмысымызды жақсартудың ең тиімді нысаны ретінде сабырлылық 
таныту, кері байланыстың субъективті болатынын ескеру, кері байланыс жасалған істі бағалау 
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емес, не жасалу керектігін көрсету. Сонымен бірге кері байланыс оқу мен оқытудың қалай 
жүріп жатқандығын, оның сапасын анықтауға мүмкіндік береді.  

 Қорытындылай келгенде, бұл әрекет оқушының психикалық қызметінің өзгеруіне ықпал 
етсе, ал мұғалімнің кәсіби әрекетін жоғары шығармашылық деңгейде жүргізуіне көмегін 
тигізеді. Кері байланыс арқылы адамның үш қасиетін: өз бетімен білім алуын, шешім 
қабылдай білуін, бақталастыққа түсе білу қабілеттерін дамытуға болады. Бүгінгі жаңа білім 
беру мазмұнының ерекшелігі – кері байланыс жасауды дағдыға айналдыра отырып, оқушының 
қажеттіліктерін, ой-пікірін, көңіл-күйін біліп қана қоймай, сабақ мазмұнын қай деңгейде 
меңгергенін анықтауға болады.  
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Алматы қаласы Педагогикалық шеберлік орталығының дербес тренері 
 

Махамбетова Г.Ж., Малик М.М. 
Абай атындағы Республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған  

қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектеп-интернатының  
қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімдері 

 
Тұлға дегеніміз – жеке адамның рухани даму жолы, жетілуі, қоғамға әсері, қоғамдық 

ортаның көшбасшысы. Көшбасшының даңғыл жолы әртүрлі. Тұлға – жеке адамның өзіндік 
адамгершілік, әлеуметтік, психологиялық қырларын ашып, адамды саналы іс-әрекет иесі және 
қоғам мүшесі ретінде жан-жақты сипаттайтын ұғым. Aдамның әлеуметтік қасиеттерінің 
жиынтығы, қоғамның даму жемісі және белсенді қызмет ету мен қарым-қатынас орнату 
арқылы жеке адамды әлеуметтік қатынастар жүйесіне енгізудің жемісі [2]. Әр адам өмірде 
тұлға болып туылмайды, тек тұлға болып қалыптаса алады. Тұлғаның бойындағы ерік-жігер, 
мінез, қадір-қасиет, көзқарас, т.б. туралы пікірлер – ғылымда дау туғызған өзекті мәселердің 
бірі. Отандық және шетелдік ғалымдар, философтар, педагогтар, психологтар, дінтанушылар, 
т.б. сала мамандары арасындағы пікірлер әртүрлі. Мысалы, ертедегі грек ғалымдары жеке 
тұлғаның дамуына табиғи тума қабілет, қоршаған орта да әсер етеді деп есептеген. Бұл пікірге 
алыс және шетел ғалымдары қарсы шығып, өзіндік пікір білдірді. Олар: Э.Роттердамский, 
Я.А.Коменский, К.А.Гельвеций, Д.Дидро, А.Дистервег, К.Д.Ушинский, К.Маркс, Ф.Энгельс, 
З.Фрейд, Д.Дьюи, Э.Торндайк, Н.К.Крупская, П.П.Блонский, А.С.Макаренко, Л.С. Вьггот-
ский, Э.И.Моносзон. Л.И.Божович, С.Л.Рубинштейн, В.В.Давыдов т.б. 

Елімізде тұлға мәселесі туралы Қ.Б.Жарықбаевтың, Ж.И.Намазбаеваның, Л.О. Сәрсен-
баеваның, Р.Ш. Сабірованың, Л.В. Пилипчуктің, С.Ж. Өмірбекованың, Г.Т. Бекмұратованың, 
Ә.Алдамұратовтың, т.б. ғылыми зерттеу еңбектері бар. Мысалы, Ә.Алдамұратов: “Адам – 
табиғатта кемелденіп жетілген, ақыл ойы дамыған қоғамдық тұлға”, – деп анықтама берсе, 
республикамызға танымал ғалымдарымыздың бірі Қ.Б. Жарықбаев: “Жеке тұлға дегеніміз – 
қоғам мүшесі ретіндегі адам. Әр адамның рухани байлығы оның басқа адамдармен 
байланысының алуан түрлілігіне, өмірге белсене қатысуына байланысты болады”, – деп 
тұжырымдайды.Ал, ресейлік ғалым А.Н. Леонтьевтің пікірі бойынша, “Жеке тұлғаның 
жетістіктері мен кемшіліктері, жақсы және әлсіз жақтарымен көрінетін тек өзіне ғана тән 
даралық белгілері, оның өзгелермен қарым-қатынас жасауы, қайырымдылығы, мейірімділігі, 
тәкаппарлығы, жағымды және жағымсыз қасиеттерінің көрінуіне де байланысты. Олардың 
сыртқы ортамен қарым-қатынас жасауы, өмірдің алуан түрлі ерекшеліктерін тануға, 
танымдық қасиеттерімен, рухани байлығын арттыра түседі”[3]. 

ХХІ ғасыр табалдырығын еркін аттаған азат ұрпақты жеке тұлға етіп тәрбиелеуде тәлім-
тәрбие мен білім беруді жетілдірудің басым бағыттарын айқындап, педагогика ғылымында 
ұлттық сананы қалыптастыру көкейкесті мәселелердің бірі болып отырғаны анық. Сондықтан 
жас ұрпақты ұлттық игіліктер мен адамзаттық құндылықтар, рухани-мәдени мұралар 
сабақтастығын сақтай отырып тәрбиелеп, сапалы білім беруде мектептің ролі мен ұстаздар 
қауымының алар орны ерекше.  

Қазақстанда білімнің стратегиялық міндеттері ұлттық білім беру жүйесіндегі жетістіктерді 
сақтай отырып, оны әлемдік білім беру үрдісінің ең озық үлгілеріне сәйкестендіруге 
негізделеді. Осы орайдаоқушылардың білім деңгейін көтеруге, шығармашылыққа баулуға, 
ойларын еркін айтуға жетелеу үшін білім беруде жаңарған түрлі әдіс-тәсілдерді қолданудың 
үлесі зор.Сондай әдіс-тәсілдердің бірі – «оқушы үні». 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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«Оқушы үні» дегеніміз не? Оқушының сауалдарына ұтымды жауап беретін, кері 
байланысты тиімді жүргізетін ұстаз ғана оқушы үнін естиді. Шебер педагог Януш Корчак 
кезінде «Баланың Әлеміне дейін асқақтау керек!» деп айтқан екен. Осы айтылған 
пікірдіңЫ.Алтынсариннің: «Егер балалар бірдемені түсінбейтін болса, онда оқытушы оларды 
кінәлауға тиісті емес, оларға түсіндіре алмай отырған өзін кінәлауға тиіс», – деген сөзі 
мазмұнын ашып тұрғандай. «Оқушы үні» туралы Джин Раддок «Оқушылармен пікірлесудің 
мақсаты – қабылдаушының көзқарасы тұрғысынан алғанда оқудың не екендігін түсіндіру, 
жекелеген оқушылар мен топтар үшін оқуды қалай жақсарту... Оқушылармен әңгімелесу 
барысында ешқандай алалауға жол берілмеуі маңызды... » екендігін айтып өткен [4]. 

Педагог Ж.Аймауытовтың сөзімен айтар болсақ, «Сабақ беру үйреншікті жай ғана 
шеберлік емес, ол – жаңадан жаңаны табатын өнер»[5.52].Әр сабақ барысында оқушының 
ойын, уәжін есту, сол бойынша сабақты дамыту – мұғалім үшін ең қажетті құрал. Сабақ 
барысында «оқушы үні» әртүрлі берілуі мүмкін. «Сұрақ – адамның қозғаушы күші» 
демекші,«оқушы үні» сұрақ, сауалнама, іс-әрекет, болжам, үлгі, т.б. аспектіде көрінуі немесе 
берілуі мүмкін. Әр оқушы ішкі уәжін, психологиясына, ортасына қарай бейімдеп көрсетеді 
немесеоқушылар алған білімдеріне, тапсырмаларына қорытынды жасап, пікір айтуға 
дағдыланады, ойын ортаға салады. Нәтижесінде оқушылар өз-өздерін реттейді. Жүйелі 
сөйлеуге, ойын ашық жеткізе білуге, талдау жасауға үйренеді. Сабақтың жақсы не жаман, 
көңілді не көңілсіз өтуіне байланысты эмоцияларын білдіріп отырады.  

«Оқушы үнін» тыңдау үшін тапсырмалар, сұрақтар да ортақ проблема туғызатындай 
болғанда ғана осы әңгіме жүзеге асып, нәтижесін береді. Оқушылар «мүмкін», «бәлкім», 
«менің ойымша», «менің көзқарасым» бойынша деген қыстырма сөздер мен «себебі», 
«дегенмен», «егер», «сондықтан» деген шылау сөздерді қатыстырып, өздерінің құнды 
пікірлерін ортаға салады. Сабақ барысындағы пікірлердің мазмұны әртүрлі болады. 
Мысалы,шынайы, жалған, белсенді, енжар, сыни, түсіндіру, ұсыныс. Айтылған әр пікір бір 
тақырып, бір тапсырма болған күннің өзінде әр оқушының ойлау, қабылдау, түсіну деңгейіне 
байланысты дамуы мүмкін. Бұл өз кезегінде оқушы әлемін түсіну үшін қажетті болып 
саналады. Тағы бір ескеретін жағдай, ол-оқушыға деген мұғалім тарапынан сенім. Сенім 
оқушы үшін маңызды.  

Жаңартылған білім мазмұны бойынша да«оқушы үні» маңызды. Оны жаңа білім 
мазмұнының ең басты мәселелері туралы алып отырған жөн. Мысалы, сын тұрғысынан ойлау, 
қалай оқу керектігін үйрену, әлеуметтік әрекеттестік, белсенді, бірлескен оқу, тапсырма т.б. 
Әлеуметтік әрекеттестік туралы «Оқушы үні» сұхбатына оқушыларды тартқанымызда, олар 
өздерінің сабақтарына енген өзгерістерді құптайтынын, дәстүрлі жүйеге қарағанда топтық 
жұмыста бірлесе жұмыс істеу, бір-бірінен үйрену, білімдерін толықтыру ұнайтынын 
жеткізді.Жалпы, сабақ соңындағы рефлексия да «оқушы үніне» жатады. Оны нақты жүргізетін 
болсақ, сабақтың ұнағынын-ұнамағанын, тапсырманың тиімді-тиімсіз жағын, белсенді оқу 
мен оқыту болғанын-болмағанын т.б. әрекеттер туралы біліп аламыз. Сол арқылы келесі 
сабағымызға өзгеріс енгіземіз.  

«Оқушы үні» құралына сауалнаманы жатқызуға болады. Мысалы, жас мамандармен 
өткізілген онкүндікте әр мұғалім сабақ беретін сыныбынан сауалнама алды. Оның мазмұны 
төмендегідей болды:  

1. Сізді қай пәндер қызықтырады?  
2. Неліктен ол пәндер сізді қызықтырады?  
3. Қазақ тілі пәні сізге қызық па?  
4. Неліктен қызық/неліктен қызық емес?  
5. Қазақ тілі пәні сабағында сіз қиналасыз ба?  
6. Неліктен бұл пән сізге қиын/неліктен бұл пән сізге қиын емес?  
7. Сізге қазақ тілі сабағында қандай жаттығулар жасаған ұнайды?Неліктен?  
8. Сізге қазақ тілі сабағында қандай жаттығулар жасаған ұнамайды?Неліктен?  
9. Сабақта қандай жұмыстар жасағанды қалайсыз?  
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10. Егер сіз қазақ тілі пәні мұғалімі болсаңыз, сабақты қалай өткізер едіңіз?  
Осы жұмыста мұғалімдер проблеманы шынайы анықтаудың көзі – сауалнаманың 

құндылығын түсінді. Барлығы сабақ өтпес бұрын оқушылардан сауалнама алды, 
олардыңқажеттеліктеріне сай жоспар құрды. Сабақ үдерісіндегі қиындықтарды сауалнама 
негізінде анықтады және оларды жою жолдарын қарастырды, рефлексивті есеп жазды.  

Бірлесіп жұмыс жасау дағдысы бойынша саралайтын болсақ, зерттеу жұмысы үнемі 
басқалардың қолдауын, көмегін талап етеді, мысалы, әріптестердің, ата-аналардың және 
мектеп әкімшілігінің қолдауы. Мұғалімдер осы үдерісте бірлесіп жоспарлаудың 
маңыздылығы ретінде бір-бірінен алған тиімді жаңалықтарын атап айтты. Аталған мәселе 
бойынша өнімді жұмыс жасаған қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдері болды. 

Деректерді өңдеу дағдысына мұғалімнің жинақталған көптеген деректерді (сұхбат, 
сауалнама, бейне жазба, оқушы жұмыстары т.б. арқылы)тиімді және нәтижелі өңдей білуі 
жатады. Бұл жөнінен алғырлық танытқан ағылшын, қазақ тілі, орыс тілі, физика мұғалімдері 
болды. Іс барысында осы жұмыс көптеген мұғалімдерге қиындық туғызды. Ол – ментордың 
тиімді кері байланысынан кейін өз арнасына түсті.  

«Оқушы үнін» алуда зерттеуші мұғалімнен талап етілетін құндылықтың бірі – адалдық, 
яғни «оқушы үні» нәтижелерін ұсынуда ешбір жалғандық болмау.Сонымен қатар маңызды 
құндылықтың бірі – шынайылық. Кейде мұғалімдер дәлелдерге өздерінің жалған пікірлерін 
кіріктіріп, қорытынды жасауға тырысады. Бұл – мұғалімдердің өз жұмыстарына жеке 
көзқарастарын білдіруге болмайды деген сөз емес, мүмкіндігінше неғұрлым шынайы болу 
дегенді білдіреді.  

XX ғасырдағы психолог ғалым А.Н.Леонтьев: “Менің өмірімде нені меңгере алдым, я 
болмаса соны ұғына алдым ба, жоқ па, егер ұғынсам, меңгерсем, қаншалықты, қандай 
дәрежеде ұғындым, оның мен үшін, менің жеке тұлғам үшін, маңыздылығы қандай?» – деп, 
өзін-өзі зерттеген.  

«Оқушы үнінің» маңыздылығы мұғалімнің берген білімі мен тәрбиесінің қаншалықты 
меңгерілгендігін оқушы арқылы бақылауға болатындығында, нәтижесінде оның тұлға болып 
қалыптасуына өзіндік белгілі бір үлесін тигізері анықтығында. 

«Оқушы үнін» тыңдау үшін берілетін сұрақ үлгілері:  
1. Сабаққа қандай көңіл-күймен келесің? Себебі …. 
2. Мектепке қандай мақсатпен келесің? 
3. Осы пәнге деген қызығушылығың қандай? Неліктен ….. 
4. Осы пән саған ұнайма? Неліктен ….. 
5. Осы пәннің қалай өткізілгенін қалайсың? 
6. Сабақтың қалай ұйымдастырылғанын қалайсың? 
Топпен……. 
Жеке……… 
Жұппен…….. 
7. Сабаққа белсенді қатысасың ба? 
Жоғары деңгейде, себебі…… 
Орташа деңгейде, себебі …. 
Төменгі деңгейде, себебі …. 
8. Топпен жұмыста кіммен бірге болғың келеді? 
9. Сабақ барысында не маңыздыдепойлайсың? 
10. Мұғалімменқандайқарым-қатынастаболғыңкеледі? 
11. Сенің осы өткізілген сабақтардан алған әсерің қандай? 
12. Осы сабақтарда саған не ұнады? Неге? 
13. Осы сабақтарда саған не ұнамады? Неге ? 
14. Кімнің түсіндіргенін оңай түсінесің? 
15. Пікір таласта кіммен пікірің бір болады? 
16. Сабақ үстінде өз ойыңды қаншалықты жеткізе аласын? 
17. Сабақ үстінде қандай жағдайларда сасқалақтап қаласың? 
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18. Сабақта сен мұғалімге қаншалықты тәуелдісің? 
19. Сабақ барысында қандай қиындықтар туындады? 
20. Соңғы кезде сенің үлгерімің жақсарды ма? 
21. Ұстаздың түсіндірмелерін түсінесің бе? 
22. Жаңаша білім алу саған ұнай ма? 
23. Топтық жұмысқа белсенді қатысасың ба? 
24. Ұстаз талабынан тыс білім алуға ұмтыласың ба? 
25. Көпшілікпен бірге жұмыс істеуге үлгересің бе? 
26. Жеке жұмыс жасауды ұнатасың ба? 
27. Сыныптастарыңа жаңа тақырып бойынша жәрдемдесесің бе? 
28. Сыныптастарың саған жаңа тақырып бойынша жәрдемдесе ме? 
29. Сыныпта орын алған ахуал саған ұнай ма? 
30. Берілген тапсырманы сыныптасыңмен талқылауды ұнатасың ба? 
31. Ұстаздың сабақ барысында жұмысыңды бағалауымен келісесің бе? 
32. Сыныптастарыңның саған берген бағасына көңілің тола ма? 
33. Өзіңді және басқаларды бағалауды үйрендің бе? 
«Оқушы үнін» тыңдау арқылы оқушылар нені бойына сіңіреді? 
1. Адалдықты; 
2. Ақылды болуды; 
3. Ашықтықты (мінез); 
4. Дамуды (білім, рухани); 
5. Жауапкершілікті; 
6. Жылдамдықты (ширақ); 
7. Шынайылықты; 
8. Әдептілікті; 
9. Сыйластықты; 
10. Сабырлылықты; 
11. Сенімді; 
12. Сауатты сөйлеуді, жазуды (әдеби дағды); 
13. Өзін еркін сезінуді; 
14. Өзін немесе өзгені реттеуді (білім, рухани); 
15. Мейірімділікті; 
16. Барьер\ кедергіні жоюды (танымдық немесе рухани) 
«Адамның басшысы – ақыл, шолушысы – ой, жетекшісі – талап, қорғаушысы – сабыр, 

сынаушысы – халық, таусылмайтыны – арман, ең қымбаттысы – ар сақтау, бәрінен ардақтысы 
– өмір сүру, соның ішінде ең тәттісі – сыйластық» демекші, осы айтылған тәлім-тәрбие мен 
білімнің ұштасқан ұшын мектеп қабырғасынан ала отырып, болашақ тұлғаға айналатын 
бүгінгі оқушы – ертеңгі өмір тұтқасы. 

Иә, сөз соңында қорытындылай тағы айтарымыз: сабақты жақсарту мақсатында алынатын 
«Оқушы үнінің» маңыздылығы оқушылардың, зерттеушілік әрекетін дамытуға да ықпал ете 
алады. "Оқушы үні" оқушылардың өзін-өзі сыйлауға, мектепке және оқыту үдерісіне, 
мұғалімдерге жақсы қарым-қатынас қалыптастыруға, өзін-өзі реттеуді дамытуға, шынайы 
білім алуға көмектесетініне көз жеткіздік. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ ЖАҒДАЙЫНДА  
ТАРИХ ПӘНІН ОҚЫТУДА САРАЛАУДЫ ҚОЛДАНУ ЖОЛДАРЫ 

 
Ибрагимов Д.Қ. 

НЗМ ДББҰ ПШО Алматы қаласы филиалының аға менеджер 
 

Мурабулдаева Ж.О., Рысбекова Ф.А. 
Абай атындағы Республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған  

қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектеп-интернатының  
тарих пәндерінің мұғалімдері 

 
Жаңартылған білім беру мазмұнының маңызды бір бөлігі – саралап оқыту болып 

табылады. Саралау дегеніміз не? Саралау («difference») латын тілінен аударғанда бүтінді түрлі 
формаға, элементке, бөлшекке мүшелеп бөлу, саралау дегенді білдіреді. 

Саралап оқытудың қажеттілігі неде? Мектептегі сыныптардың деңгейі әр түрлі болады, 
соның ішінде бір сыныптың өзін психологиялық-эмоционалдық жағынан, деңгейі жағынан әр 
түрлі оқушылар құрайды, олардың ойлау қабілеттері де түрлі болатыны түсінікті. Сондықтан, 
оқушылардың ерекшеліктері мен қажеттіліктеріне қарай сабақты ұйымдастыру қажеттілігі 
туындайды.Осы тұрғыдан алғанда, оқытуды саралау, оқушылардың қажеттіліктері мен 
қабілеттеріне сәйкес тапсырмаларды орындату арқылы түрлі деңгейдегі оқушыларды оқу 
мақсатына жеткізу болып табылады.  

  Саралап оқыту неге маңызды? Чиксентмихайдың «Талап ету және оқу» сызбасы 
бойынша оқушылардың оқу үдерісінде өте қатты қобалжу мен зерігу сәттері кездеседі [1,73]. 
Қобалжу мұғалім оқушыдан тым көп нәрсені күткенде, ал зерігу оқушыға өте аз тапсырма 
ұсынылғанда пайда болады. Сабақта қобалжу мен зерігу сәттерін болдырмас үшін, әрі әр түрлі 
деңгей мен қабілеттерді қанағаттандыруда саралап оқыту маңызды рөл атқармақ.Қазіргі күні 
сыныптағы саралаудың жалпыға ортақ жеті тәсілі ұсынылған, олар:тапсырма, дереккөздер, 
қарқын, қорытынды, диалог және қолдау көрсету, бағалау, жіктеу. 

Тарих пәнін оқытуда саралау тәсілдерін қолдану күтілетін нәтижеге қол жеткізуге 
мүмкіндік береді. Тарих сабағында қолдануға болатын саралаудың бірнеше түрін ұсынуға 
болады. Қысқа мерзімді жоспар немесе сабақ жоспарын дайындау барысында мұғалім 
оқушылардың жеке қажеттіліктері мен ерекшеліктерін ескере отырып, саралап оқыту 
тәсіліне ерекше назар аударғаны жөн [2,38]. Сабақтың басында оқушы қажеттіліктерін 
ескере отырып, ақпаратты қабылдау қасиетіне қарай (аудиал, визуал, кинестетик) 
интербелсенді тақтадан жазба немесе қысқа видеоролик көрсетуге болады. Мысалы: Танзимат 
саясаты Осман империясын күшейтуге әсер етті ме? деген тақырып мысалында қарастырып 
көретін болсақ, «Миға шабуыл» әдісімен сабақ тақырыбын анықтау үшін төмендегі жазбаны 
көрсету арқылы қандай мемлекет сипатталып тұрғанын сұраймыз. «Жаңа дәуірдің басында – 
бұл империя Еуропадағы, Азиядағы, Африкадағы орасан зор аумақты иеленді, маңызды 
халықаралық сауда жолдарына бақылау орнатты, оның билігіне көптеген халықтар мен 
тайпалар бағынды»(дереккөздер арқылы). Сабақтың мақсатын анықтауда,«Осман империясы 
– өлім халіндегі «науқас адам»»(дереккөздер арқылы) деген І Николай патшаның Осман 
империясына берген сипаттамасын беру арқылы оқушыларды сабақтың мақсаты қандай 
болуы мүмкін екенін анықтауға итермелеуге болады. 

Саралауды сабақта қолданудың тағы бір жолы ретінде мұғалімдер арасында тарап келе 
жатқансабақ мақсатын саралауды қарастырып көрейік. Сабақ мақсатын қойғанда оқушы-
лардың деңгейіне сәйкес жоғары (кейбір), орта (көпшілігі), төмен (барлығы) деп, сараланған 
мақсат қоюға болады. Ескеретін жағдай – «барлығы» үшін қойылатын сабақ мақсаты оқу 
мақсатын толық қамтуы маңызды, себебі, оқу мақсаты барлық оқушы үшін «міндетті» болып 
табылады.Оқу мақсаттары: 
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8.4.2.1. түрлі мемлекеттердің өнеркәсіптік даму сатысына өту процесінің 
ерекшеліктерін салыстыру; 

8.3.2.2. ХVІІІ-ХІХ ғасырдың ортасындағы халықаралық қатынастардағы өзгерістерді 
сипаттауболғанда сабақ мақсатын саралай отырып, былай алуға болады: 

Барлығы: ХVІІІ-ХІХ ғасырдың ортасындағы халықаралық қатынастардағы өзгерістерді 
сипаттап, түрлі мемлекеттердің өнеркәсіптеріндегі өзгерістерді анықтап,салыстыра 
алады.  

Көпшілігі:Халықаралық қатынастардағы Осман империясының дағдарысқа ұшырау 
себептерін және Осман империясы мен Ресейдің экономикалық ерекшеліктерін талдап, 
ұқсастықтары мен айырмашылықтарын таба алады.  

Кейбірі: Халықаралық қатынастардағы «шығыс мәселесінің» мәнін ашып, Танзимат 
саясатына өз бағасын бере алады. 

Сараланған сабақ мақсаттары табыс өлшемдерінде барлық, көпшілік және кейбір 
оқушылар қол жеткізетін нәтиже түрінде көрсетіледі. Сабақ мақсаттары сараланған жағдайда 
қалыптастырушы бағалау тапсырмасының да сараланған тапсырма тұрғысында болғаны 
дұрыс. Тапсырма оқу мақсаттарына сай жасалынған бағалау критерийлеріне сай 
құрастырылады[3,11].  

Сабақ мақсаттарына сай табыс критерийлері: 
- ХVІІІ-ХІХғ. орт. халықаралық қатынастардағы өзгерістерді сипаттап, Осман 

империясы мен Ресей өнеркәсібіндегі өзгерістерді салыстырады 
- ХVІІІ-ХІХғ. орт. Осман империясының дағдарысқа ұшырауының бірнеше себептерін, 

Осман империясы мен Ресейдің өнеркәсіптік даму сатысына өту процесіндегі ұқсастықтары 
мен айырмашылықтарын көрсетеді 

-«Шығыс мәселесі» саясатының ашып, Танзимат саясатына пікір білдіріп, дәлел 
келтіреді. 

Мақсаттарға қол жеткізуде оқушының қабілеті, дағдылардың қалыптасқандығына 
байланысты табыс критерийлеріне сай тапсырма дайындаған кезде ресурс пен 
тапсырмаларды іріктеп, кесте түрінде саралап беруге де болады. Қалыптастырушы бағалауға 
арналған тапсырмаларда саралау деңгейлі тапсырма түрінде қамтылады. Қалыптастырушы 
бағалау тапсырмасы – біріншіден, оқушының оқуын қолдауға бағытталған қалыптастырушы 
бағалау жүргізуге (ұйымдастыруға), екіншіден, мұғалім үшін сабақ мақсатына жеткен/жет-
пегендігін айқындауы үшін маңызды болып табылады. Төмендегі тапсырмалар мысалында 
алып қарайық. «Ойлан, жұптас, пікірлес» әдісін қолдана отырып, мәтінмен жұмыс мынандай 
ретпен жүзеге асады: 

1-қадам: Жұптаса отырып ақпараттармен танысады (үлестірмелі материал түрінде 
беріледі),біреуі 1-баған, екіншісі 2-бағандағы ақпарат бойынша сұрақ қоя отырып өзара 
талдайды.  

2-қадам: Бірлесе отырып,Осман империясының дағдарысқа ұшырауының 4 себебін жазады 
(ХVІІІ ғ.-2 себеп, ХІХғ.- 2себеп). 

3-қадам: Жеке жұмыс.«Шығыс мәселесі» саясатының 2 мәнін анықтайды.  
 1.Жұптаса отырып кестедегі ақпараттарды салыстырып бір-бірлеріңе түсіндір:  
 

 ХVІІ-ХVІІІ ғасырдағы оқиғалар Жылы Жылы ХІХ ғасырдағы оқиғалар 
1.Осман империясы Еуропа, соның ішінде 
Ресей үшін аса қатерлі болды. Түрік 
әскерлері Венаға және басқа еуропалық 
қалаларға жорықтар жасады. 
2.Осман империясына қарсы «Қасиетті 
Лига» коалициясы құрылды, оған Австрия, 
Польша, Мальта, Ресей кірді. 
3. І Петр Азов бекінісін түріктерден 
тартып алды 

ХVІІғ. 
аяғы 

 
 

1684ж. 
 
 

1696ж. 
 
 

1828-
1829жж. 
1832ж. 
1833ж. 

 
 

1853-
1856жж. 
1856ж. 

 

1.Орыс-түрік соғысынан кейін Грекия, 
Сербия мен Дунай ұлыстары империя 
шеңберінде өзін-өзі басқару құқығына ие 
болды. 
2. ІІ Махмұд сұлтанның сәтсіз 
соғыстарының бірі – Мысыр билеушісі 
Мұхаммед Әлимен болды.  
3. ІІ Махмұд орыс патшасы І Николайдан 
көмек сұрауға мәжбүр болды. 
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4. Карловыдағы келісімшарт бойынша 
Осман империясы еуропадағы жерлерінен 
(Венгрия, Трансильвания, Словения 
т.б.)айырылды. 
5.Үкіметтің бұйрығымен өте жоғары салық 
енгізіліп, бұл қала халқының наразылығын 
туғызды. Осы жылы Патрон Халил 
бастаған қала кедейлерінің көтерілісі 
болды 
 6.Орыс-түрік соғысында Осман 
империясы жеңіліске ұшырады. Соғысқа 
итермелеген Франция көмек көрсетпеді.  
7. Түрік үстемдігіне қарсы Балқанда, араб 
елдерінде, Кавказда ұлт-азаттық 
көтерілістер басталды 
8.Ресейдің Балқан мен Жерорта теңізінде 
күшейіп кетуінен қауіптенген Англия мен 
Франция ІІ Екатеринаның саясатына қарсы 
шығып, Осман империясының тұтастығын 
қорғауға мәжбүр болды. 
9.Батыс елдері «Осман мұрасын» бөлісу 
мәселесін күн тәртібіне қоя бастады 

1697ж. 
 
 
 
 
 

1730ж. 
 
 
 
 

1768-
1774ж. 

 
ХVІІІғ. 

ІІж. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1876ж. 
1888ж. 

 

4. Ресей, Англия, Франция Таяу Шығыс 
нарығына үстемдік ету мақсатымен саяси 
бәсекелестік күресін жандандырды. 
5. Ресей патшасы І Николай Осман 
империясының құрамындағы 
православиелік халықтарды орыс ықпалына 
алуды көздеп, нәтижесінде орыс-түрік 
немесе Қырым соғысына әкеліп соқты. 
6. Париж келісімі шеңберінде Англия, 
Франция Осман империясының тұтастығы 
мен тәуелсіздігіне кепілдік берді. Түркия 
бұл елдерден көп мөлшерде несие алды. 
7. Англия, Франция, Австро-Венгрия егер 
Осман империясы толық күйрейтін болса, 
Ресейдің ықпалы күшейіп, славян 
мемлекеттері мен Қара теңіз бұғазын өз 
бақылауына алады деп қауіптенді. 
8. ІІ Абдул Хамид Германиямен тығыз 
байланыс орнатуға бет бұрды.  
9. Билікке ІІ Вильгельмнің келуі 
Германияны Осман империясымен 
жақындатты 

 
2. Себептерін көрсет: 
1) ХVІІІғ.Осман империясының 2) ХІХғ.Осман империясының дағдарысқа ұшырауының 

дағдарысқа ұшырауының  
 2 себебін көрсетіңіз: 2 себебін көрсетіңіз: 
3. «Шығыс мәселесі» саясатының 2 мәнін анықта: 
 

Критерий Дескриптор 
- ХVІІІ-ХІХғ. орт. халықаралық қатынастардағы 
өзгерістерді сипаттайды 

- ХVІІІ-ХІХғ. орт. халықаралық қатынастардағы 
өзгерістерді атап бір-біріне түсіндіреді. 

ХVІІІ-ХІХғ. орт. Осман империясының дағдарысқа 
ұшырауының бірнеше себептерін көрсетеді 

-ХVІІІғ.Осман империясының дағдарысқа ұшырауының 2 
себебін көрсетеді. 
-ХІХғ. орт.Осман империясының дағдарысқа 
ұшырауының 2 себебін көрсетеді. 

- «Шығыс мәселесі» саясатының мәнін ашады «Шығыс мәселесі» саясатының 2 мәнін анықтайды. 
 
Екінші тапсырманы орындау барысында «Венн диаграммасы» әдісін пайдалана отырып, 

мәтінмен жұмыс жасайды:  
1-қадам: Жеке жұмыс. Кестедегі ақпаратпен таныса отырып, Осман империясы мен 

Ресейдің экономикалық дамуын салыстырады. 
А) Кестедегі ақпараттарды пайдалана отырып, Осман империясы мен Ресейдің 

өнеркәсіптік даму сатысына өту процесіндегі айырмашылықтар мен ұқсастықтарды анықтап, 
астын сыз.  

 
Осман империясы Ресей 
1. 1856 ж. Қырым соғысында жеңіске жетті. Бірақ, осы 
соғыста көмек көрсеткен Англия мен Франциядан өте 
көп несие алды, сол арқылы еуропалықтардың 
қанауына ұшырады. 
2. ХІХғ. Осман империясының ыдырауы жалғасып, 
Еуропалық бөлігіндегі иеліктерінен, Балқан, 
Кавказдағы жерлерінен айырыла бастады. 
Нәтижесінде, экономикалық ресурстарын да 
жоғалтты. 

1. 1856ж. Қырым соғысында жеңіліске ұшырады. 
Соғысты ауыр шығынмен аяқтады, әлеуметтік- 
экономикалық дағдарысты тереңдетті. 
2. Ресей ХІХғ. басында Финляндия, Польшаның бір 
бөлігін, ХІХғ. ІІ жарт. Кавказ, Бессарабия, Орта 
Азияны қосып алу арқылы жер кеңейтті, сол елдердің 
шикізат байлығын, апйдалы қазбаларын пайдалануға 
мүмкіндік алды. 
3. Мемлекеттің экономикалық өмірге күшті араласуы. 
Мемлекет өнеркәсіп орындарын құру үшін жаңа 
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3. 1856ж. шетелдіктерге жекеменшік жер және 
қозғалмайтын мүлік алуға рұқсат етті. Бұл шетелдік 
қаржының көптеп келуіне жол ашты. 
4. Жерге меншіктің енгізілуі шаруаларды жерді 
мұрагерлікпен пайдалану құқығынан айырды. 
Өйткені, жерді жекеменшікке сипахи алды. Ауыл 
шаруашылығы артта қалып, таптық жіктеліске түскен 
шаруалар түрік помещиктері мен шетел капиталының 
қанауына ұшырады. 
5. ХІХғ. темір жолдар мен байланыс тораптары 
салынды, алғашқы өнеркәсіп орындары пайда болды. 
Өнеркәсіп орындарында түрік емес халықтар грек, 
армяндар басым болды немесе шетелдіктің қолында 
болды. 

техникаларды шетелден қымбатқа сатып алып 
отырды. 
4.Дамудағы қарама-қайшылық: өнеркәсіпте ірі 
кәсіпорындар пайда болды, ал ауылда 1861ж. дейін 
әлеуметтік-экономикалық дамуға тежеу болған 
феодалдық сарқыншақ -басыбайлылық сақталды. 
5. Өнеркәсіптің жаңа салалары – көмір, мұнай өндіру 
тағы басқа пайда болды. 

 
2-қадам: «Венн диаграммасы» әдісін қолдана отырып, Осман империясы мен Ресейдің 

өнеркәсіптік даму сатысына өту процесіндегі 1 айырмашылық, 1 ұқсастығын жазады.  
В) «Венн диаграммасын» қолданып Осман империясы мен Ресейдің өнеркәсіптік даму 

сатысына өту процесіндегі 1 айырмашылық, 1 ұқсастығын жаз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-қадам.Танзимат саясаты Осман империясын күшейтуге әсер етті ме?  
С) Танзимат саясаты Осман империясын күшейтуге әсер етті ме?  
  

Позиция таңдау: иә /жоқ. Дәлел: 1 дәлел 
Критерий Дескриптор 
-Осман империясы мен Ресей өнеркәсібіндегі 
өзгерістерді салыстырады 

-өнеркәсіптік даму сатысына өту процесіндегі 
айырмашылықтар мен ұқсастықтарды анықтап, астын 
сызады. 

-Осман империясы мен Ресейдің экономикалық 
ерекшеліктерін талдап, ұқсастықтары мен 
айырмашылықтарын таба алады. 

-Осман империясы мен Ресейдің өнеркәсіптік даму сатысына 
өту процесіндегі 1 айырмашылығын көрсетеді 
-Осман империясы мен Ресейдің өнеркәсіптік даму сатысына 
өту процесіндегі 1 ұқсастығын көрсетеді. 

-Танзимат саясатына пікір білдіріп, дәлел 
келтіреді 

-Таңдаған позициясына (иә, жоқ) 1 дәлел келтіреді. 

 
Тапсырма қалай сараланып берілді: «Ойлан, жұптас, пікірлес» әдісімен(1-кесте) жұмыс 

барысында: Барлық оқушы: ХVІІІ-ХІХ ғ. орт. халықаралық қатынастардағы өзгерістерді атап 
көрсетеді. Көпшілігі: ХVІІІ ғ.Осман империясының дағдарысқа ұшырауының 2 себебін, ХІХғ. 
орт. Осман империясының дағдарысқа ұшырауының 2 себебін көрсетеді. Кейбір оқушы: 
«Шығыс мәселесі» саясатының 2 мәнін анықтайды. Екінші тапсырмада барлық оқушы 
өнеркәсіптік даму сатысына өту процесіндегі айырмашылықтар мен ұқсастықтарды анықтап, 
астын сызады; оқушылардың көпшілігі Осман империясы мен Ресейдің өнеркәсіптік даму 
сатысына өту процесіндегі 1 айырмашылық, 1 ұқсастығын көрсетеді, кейбір оқушы: «Танзимат 
Осман империясын күшейтуге әсер етті ма? деген сұраққа өз позициясын таңдап,дәлел келтіру 
арқылы баға береді. 

 Саралаудың келесі түрі, қарқынына қарай саралау. Оқушының жұмыс жасаған кездегі 
жылдамдығы да әр түрлі болады. Тақырыптағы басты мәселені түсінуде көмек қажет ететін 
оқушыға өзгелермен салыстырғанда біршама уақыт беріледі, ал кейбір оқушылар басқаларға 

Осман 
империясы 

Ұқсастығы 
Айырма-
шылығы 

     Ресей 
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қарағанда жылдам жұмыс істейді, оларға тапсырманың келесі сатысына өтуге ұсыныс 
жасалады. Сонымен қатар, түсінуі баяу оқушыға қосымша тапсырма беруге болады.  

Тапсырма арқылы саралау барысында деңгейлік тапсырма арқылы да саралау мұғалім 
тәжірибесінде жиі қолданылады. Оны дереккөздер арқылы саралаумен [4,13] тиімді сабақ-
тастыруға болады. Кейбір оқушылар басқа сыныптастарына қарағанда анағұрлым күрделі 
дереккөздермен жұмыс істей алады. Дереккөздердің ауқымы талқыланатын мәтіндерден 
бастап, анағұрлым қиын сөздерді және күрделі идеяларды түсіндіретін мәтіндерге дейін 
ауытқып отырады. Төменде келтірілген дерекпен жұмыс жасау үлгісіне келетін болсақ, 
оқушының қабілетіне қарай үш түрлі тапсырма ұсынылады: 

А оқушыға арналған тапсырма. 
1. Танзимат реформасы бойынша өзгерістерді кезеңге бөліп орналастыр. 
2. Берілген мәліметтер деректің қай түріне жатады? 
В оқушыға арналған тапсырма. 
1. Деректің мақсаты не? 
2. Бұл дерек қайда және қашан жазылған? 
3. Неліктен жазылды? 
С оқушыға арналған тапсырма. 
1. Қандай мәселеге қатысты жазылды? Бұл мәселені белгілі-бір тарихи жағдаймен 

байланыстыра аласыздар ма? 
2.Реформа сәтті жүзеге асу үшін сен қандай өзгерістер енгізер едің? 
Диалог және қолдау көрсету. Тапсырма орындау барысында немесе сұрақтарға жауап беру 

үстінде оқушылардың кейбіреуіне көмек көрсетіп отыру қажет, ондай оқушылардың өздері де 
түсінбеген тұстарын мұғалімнен үнемі сұрап отырады. Мұндай жағдайда мұғалім тапсырманы 
орындау қадамдарын, жолдарын айтып отыру қажет немесе жетелейтін, ойлантатын, 
тереңдететін сұрақтарды қоюына болады. Сол тапсырманы орындау барысында сөзбен қолдау 
көрсету және ынталандыру маңызды рөл атқарады. 

Бағалау. Сабақ барысында оқушы өзін-өзі, өзара, мұғалім тарапынан бағаланып отырады. 
Бағалаудың мақсаты оқушының оқуын сапалы ету, алға жылжыту болып табылады. 

Жіктеу арқылы саралауда жұмыс тобына бөл барысында оқушыны мақсатқа сәйкес әр 
түрлі тәсілдермен жұпқа, топқа бөлуге болады: деңгейлес немесе түрлі деңгейдегі оқушылар, 
рөлдік, сарапшы, дағдыларына қарай топтар, джигсо топтары,ұл балалар тобы, қыз балалар 
тобы. 

Қорытынды. Сыныпта барлық оқушы бір тапсырма орындайды, бірақ олардың жауаптары 
деңгейлеріне сәйкес әр түрлі болады, әрі түрлі нәтиже көрсетеді.Бұл заңды да. Оқушы өзінің 
ерекшелігін түсінуі, қалыптастыруы маңызды болып табылады. 
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ТАРИХ ПӘНІН ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ  
НЕГІЗІНДЕ ОҚЫТУ 

 
Қағазов Б.А. 

 «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы ББЖ КБАРИ  
Педагогика және инклюзивті білім беру кафедрасының аға оқытушысы 

 
Байсымакова М.С., Айдарбекова Ж.Ш. 

Абай атындағы Республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған  
қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектеп-интернатының  

тарих пәні мұғалімдері 
 

Еліміздің білім беру жүйесі әлемдік білім беру кеңістігіне бағыт алуда. Қазақстан 
Республикасының «Білім заңында» – «Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және 
жалпы адамзаттық құндылықтармен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптас-
тыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың 
жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуни-
кациялық желілерге шығу» делінген. Осыған байланысты, Қазақстан Республикасының 
ұстаздарының негізгі мақсаты – қоғам дамуының қазіргі кезеңіне сай жастардың саналы 
ойлауын қалыптастыру, шығармашыл, өз мамандығын дұрыс таңдаған, ой – өрісі жоғары жеке 
тұлға дайындау.Қазіргі заман ағымына байланысты оқушылардың білімге қызығуын арттыру 
үшін мұғалімдерге жаңа талаптар қойылуда.  

Жаңартылған білім беру мазмұны оқушыларға мағлұматтар мен идеяларды өз беттерімен, 
тәуелсіз меңгеріп, алған мәліметтері пайдалы болатындай ойлануына мүмкіндік туғызады. 
Мұғалім, ең алдымен, оқушыда өзін-өзі дамыту қабілетін қалыптастыруға ат салысуы керек. 
Өйткені, бұл тұлғаны ұлттық және әлемдік мәдениетке үйлестіруге апаратын сара жол. Бүгінде 
рухани құндылықтар жаңарып, адамның зияткерлік әлеуетін қалыптастырудағы білімнің 
маңыздылығы туралы қағидалар түбегейлі өзгерді.  

Әлемдегі құндылықтардың өзгеруі жаңа ғасырға жас ұрпақты дайындау міндетімен 
байланысты. Біздің қоғамға жаңа мағлұматтарды қабылдап қана қоймай, оны ойлана отырып, 
сыни талқылап, ой елегінен өткізе білетін оқушылар керек. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі спиральді қағидатпен берілуі. 
Спиральдік қағидаты бойынша құрылған оқу бағдарламасы Джером Брунердің «Білім беру 
үдерісі» (1960) атты еңбегінде қарастырылған танымдық теорияға негізделеді. Бағдарламаның 
маңыздылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құра отырып сын 
тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, ақпараттық – технологияларды, коммуни-
кативті қарымқатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу, функционалды сауат-
тылықты, шығармашылықты қолдана білуді және оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті тиімді 
оқыту әдіс-тәсілдерді пайдалану қажет.  

 Жаңартылған білім беру мазмұнында кіріктірілген білім беру бағдарламаларында жүйелі-
әрекеттік бағыт салынған. Оқушы білімді дайын күйінде мұғалім түсіндірмесінен алмай, 
өзінің өмірлік тәжірибесіне сүйене отырып оқу-танымдық қызмет үдерісінде танымдық 
«жаңалық» ашу, шығармашылық тапсырмаларды орындау негізінде түрлі өнімдер жасау 
арқылы алады. Нәтижесінде оқушының дүниетанымы кеңейіп, өзіндік пікірі мен көзқарасы 
қалыптасады. 

 Жаңартылған білім мазмұны тарих пәні бойынша «Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-
сыныптарына арналған"Қазақстан тарихы" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік 
оқубағдарламасы»негізінде білім алады. 

Оқу пәнінің мазмұны әлем тарихындағы Қазақстанның алатын орны мен рөлін, оның 
жалпыәлемдік өркениеттің дамуына қосқан үлесін түсінуге мүмкіндік береді. 
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Оқу бағдарламаларындағы пәнаралық байланыстың тығыздығы, тәжірибелік-бағыттылық, 
оқу пәндері мазмұнының өмірмен байланысы оқушыларда сапалы білім алудың алғы 
шарттары болып табылатын таным белсенділігі мен ізденіс дербестігін қалыптастырып қана 
қоймай, функционалдық сауаттылығын дамытады. 

Оқу пәнінің мақсаты -білім алушылардың бойында тарихи сана, қазақстандық патриотизм, 
өз елінің тарихы мен мәдениетіне құрмет, өз атабабаларының жетістіктеріне деген 
мақтанышсезімін қалыптастыру, ұлттықжәне жалпы адамзаттық құндылықтарды дарыту, 
зерттеушілік, ойлау, коммуникативті дағдыларды дамыту. 

Оқу пәнінің міндеттері: 
 Қазақстан аумағындағы ежелгі заманнан бастап бүгінгі күнге дейінгіқоғамның 

әлеуметтік, мәдени, саяси, экономикалық дамуының негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері 
туралы білімін қалыптастыру; 
 Қазақстанның тарихи дамуы барысында қалыптасқанұлттық құндылықтаржүйесі 

туралы білім беру; 
 Қазақстанның тарихи дамуының негізгі оқиғалары, құбылыстары менпроцестердің 

мәні туралы түсінік қалыптастыру; 
 Тарихи оқиғаларды, құбылыстар мен процестерді және тарихи тұлғалардың қызметін 

Отандық тарих контекстінде сын тұрғысынан талдау және баға беру дағдыларын 
қалыптастыру мен дамыту; 
 Қазіргі кездегі саяси, әлеуметтік-экономикалық және мәдени процестерде 

бағдарлану үшін тарихи білімдерін қолдана білу дағдыларын қалыптастыру; 
Тарихи сана–бұл тарихты білу, тарихи тәжірибе мен оның сабақтарын ұғынып түсіну, 

әлеуметтік болжау, өз іс-әрекеті үшін тарихи жауапкершілікті түсіну. Оқу-тәрбие процесінің 
маңызды құрамдас бөлігі болып табылатын тарихи білім тұлғаның, азамат пен патриоттың 
қалыптасуына көмектеседі. 

Ұлы педагог Я.А. Каменский «Мұғалім – мәңгі нұрдың қызметшісі, ол барлық ой мен 
қимыл – әрекетіне ақылдың дәнін сеуіп, нұр құятын тынымсыз лаулаған жалын иесі» – деп 
ұстаздың еңбегіне ерекше баға беріп, үнемі ізденісте, шығармашылық әрекетте болатын, 
жалындап жүретін тұлға екендігін айтқан.  

Ал шығармашыл мұғалімнің шәкірті де шығармашыл болуы керек. Оқу процесі 
басқарылатын процесс болғандықтан, жеке оқушының ерекшелігін ескеру – мұғалімнің 
міндеті. Шығармашылық қабілеті әр баланың табиғатында болады. Біздің міндетіміз оқушы 
бойында жасырын жатқан мүмкіндіктерін ашу.Сабақ – мұғалім мен оқушылар тобы, шағын 
топтар мен жеке оқушы арасындағы қатынас арқылы жүзеге асырылады. Мұғалім оқушыларға 
өз көзқарастарын өздері айқындап, белгілі бір қорытындыға келуіне мүмкіндік береді. 

Қазіргі кездегі оқытушының басты мақсаты – білім мазмұнын игеруге және оны өзінің жеке 
білімдік капиталына енгізуге арналған ақпараттық ортадағы берілген мүмкіндіктерді қолдану 
болып саналады. 

Тарихты оқыту – өзара байланыста және ұнемі қозғалыста болатын құрауыштардың басын 
біріктіретін өте күрделі үрдіс.Қазір білім беру саласында түрлі технологиялар енгізілуде, бірақ 
олардың ішінде қажеттілігін таңдап, сабақтың әр кезеңінде тиімді қолдану – басты талап. Бұл 
ретте тарих сабағында оқытудың көптеген әдістерінен құралған интерактивті оқыту 
технологиясының тиімді әдістерін қолдану тиіс. 

Интерактивті оқыту әдістері тұлғааралық қарым – қатынасқа негізделе отырып, «жеке 
тұлғаны дамытуға бағытталатын» қазіргі білім беру парадигмасын қанағаттандырады. 
Сонымен бірге, сапалы білім алудың алғышарттары болып табылатын таным белсенділігі мен 
ізденіс дербестігін қалыптастырып қана қоймай, ары қарай дамытады.  

Интерактивті ағылшын тілінен аударғанда inter – аралық, action – әрекет.Интерактивті әдіс 
– бұл: баланың жеке өздігінен ізденуіне мүмкіндік беру,топтасып оқып үйренуге жағдай 
жасау, өздерін – өздеріне бағалату, іс – әрекет барысында білім алу болып табылады. 
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Сонвмен қатар, сабақта жаңа технология ретінде ақпараттық технологияны да пайдалану 
сабақтың тиімділігі мен сапасын арттырып, білім берудің табысты болуына оң ықпал 
етеді.Тарих сабақтарында ақпараттық технологияны енгізу арқылы сабақтың белсенділігін 
арттыруға, дамыта оқыту идеясын жүзеге асыруға, сабақты шапшаң жүргізуге, өздік 
жұмыстың көлемін көбейтуге болады.Ақпараттық технологиялардың бірі – интерактивті 
тақта. Интерактивті тақтаның мүмкіндіктері оқытушыларға баланы оқытуда уақытты тиімді 
пайдалануға мүмкіндіктер береді. Демонстрациялық материалдар дайындау, топпен кері 
байланыс жүргізу ұшін интерактивті тақтаның мүмкіндігі шексіз.Тақырыпқа байланысты 
суреттер, слайдтар, сызбалар, кестелер жасау, термин сөздерді жазу сабақ жүргізудің 
мазмұнын кеңейтіп, оқушылардың түсінігін тереңдете түседі.  

Мұғалім тек білім көзі ретінде ғана емес, оқушылардың өздерінің оқу-танымдық 
әрекеттерінің белсенді ұйымдастырушысы ретінде қызмет етуі тиіс. Оқушылардың сабақтағы 
іс-әрекеті мұғалімнің іс-әрекетінен басым болуын қамтамасыз ету өте маңызды. Оқу процесін 
жандандыру мақсатында инновациялық стратегиялар арқылы белсенділендіргіш тапсырмалар 
ұсынып, оқушылардың анағұрлым жақсы нәтижелерге қол жеткізуі үшін өз бетінше әрекет 
етуге бағыттау керек. 

«Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға» деп Абай атамыз айтқандай, біздің 
міндетіміз – жеке тұлғаның өзіне,қоғамға қажетті қабілеттерін қалыптастыру, дамыту және өз 
бетімен білім алуына, өзін – өзі дамытуға қолайлы жағдай жасау. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 
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БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ТАҚЫРЫПТЫ ТҮСІНГЕНІН  
БАҒАЛАЙТЫН ТҮРЛІ ТӘСІЛДЕРДІ ҚОЛДАНУ 

 
Толықбаева Ғ.Н. 

ҚР Білім беру ісінің үздігі 
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Алматы қаласындағы  
Педагогикалық шеберлік орталығы филиалының аға менеджері 

 
Тайғарина Г.Қ, Жалмаханова Ж.А. 

Абай атындағы Республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған  
қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектеп-интернатының  

қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімдері 
 

 Білім мен ғылымның дамуы – Қазақстанның рухани жаңғыруына әсер етуші фактор. Бүгінгі 
мектептің, мұғалімнің ең басты міндеті – жан-жақты білімді, ізденімпаз, ойы ұшқыр, саналы, 
зерек, жауапкершілігі зор тұлғаны қалыптастыру. Осыған байланысты қазіргі таңда еліміздің 
білім беру жүйесіндегі өзгерістер әрбір педагогтің ойлануына, өткені мен бүгіні, келешегі мен 
болашағы жайлы толғануына, жаңа идеялармен, жаңа жүйелермен жұмыс жасауына негіз 
болары анық. Өйткені ХХІ ғасырдың оқушысы тек тыңдаушы, орындаушы ғана емес, 
өздігінен білім іздейтін, өзіндік көзқарасы бар, сыни ойлай білетін, өз білімін жетілдіруге 
мүдделі, өзінің алдына нақты мақсаттар қоя білетін, өз білімін кез-келген ортада еркін жеткізе 
алатын тұлға болуы тиіс.Сол тұрғыда педагог оқушы бойына алдына қойған мақсаттарға қалай 
қол жеткізуді білетін, оқуға барынша қызығушылық танытатын, өз бетінше оқу қабілетін 
дамытатын, білім беру бағдарламасынан тыс мәселелерді үйренуге ұмтылатын дағдылар 
қалыптастыруы керек. Сол үшін де білім берудің мазмұнын жаңартып, озық әдіс-тәсілдерді 
пайдалану арқылы оқушыларды өз бетінше білім іздеуге дағдыландырғанымыз абзал.Ол өз 
бойына жинаған білімін біреуден мақтау, жоғары бағасын есту үшін емес, саналы түрде 
өмірде, болашақта өзіне, еліне қызмет етуі үшін жинау керектігін түсінуі, сезінуі қажет.  

Жаңартылған білім бағдарламасы бойынша оқушы білімін, танымын, білігін бағалау жаңа 
жүйеде құрылған. Бұл жерде оқушылар өзін-өзі бағалау, бірін-бірі бағалау, топтық бағалауда 
оқу үдерісінің белсенді қатысушысы бола алады. Бағалаудың жаңа әдісінде оқушы бағаны 
қандай критерийлер бойынша алғанын, келесі сабақтарда қандай критерийлерге көңіл бөлу 
керектігін ұғынады. Бұл жүйеде оқушының нәтижесімен бірге іс-әрекеті де бағаланады.  

Бағалау – оқыту нәтижесін анықтау үшін қолданылатын тәсіл, оқушының берілген 
тақырыпты меңгерудегі кемшіліктерін жоюда, оның үлгерімінің нәтижелі болуына ықпал 
ететін фактор. Бағалау, көбінесе, баға қоюдың синтездік түрі арқылы жүзеге асады. Сондай-ақ 
мектеп тәжірибесіндегі бағалау баға қоюмен ғана шектелетін тәсіл емес, ол материалды 
меңгеру, меңгермеу фактісімен қатар оның себептерін анықтауға мүмкіндік беретін оқытудың 
маңызды құрамды бөлігі болып табылады. Атап айтқанда, тақырыпты түсінгенін бағалайтын 
түрлі тәсілдерді қолдану – оқушылардың білімге деген қызығушылығын, талпынысын 
арттырып өз бетімен ізденуге шығармашылық еңбек етуге жол салады.  

Бағалау критерийлеріне сүйене отырып, тақырыпты түсінгенін бағалайтын түрлі тәсілдерді 
қазақ тілі мен әдебиеті сабағында қажеттілікке қарай қолдану керектігі байқалды. Бұл әдіс-
тәсілдерді қолдана отырып, сабақ жоспарлау барысында Блум таксономиясы негізінде 
сабақтың оқу мақсаттарына сәйкес тапсырма құрастыру ерекшеліктерін ескеру маңызды. 
Өйткені таным мен ойлау деңгейлеріне қарай оқушылардың білім мен білік дағдыларын 
қалыптастыру оқушылардың оқудағы жеке қажеттіліктерін қанағаттандыруға ықпалын 
тигізеді. Ол үшін білім алушылардың тақырыпты түсінгенін бағалайтын түрлі тәсілдерді 
қолдану маңызды екендігін тәжірибеден байқадық. Мысалы, 8-сыныпта қазақ әдебиетінен 
«Түсіну және жауап беру» бөліміндегі көркем шығарма мазмұны мен пішіні;әдеби шығар-
маның тұжырымдамасы;көркем шығармадағы образ; шығарма үзінділерімен жұмыс 
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бөлімшелеріне сәйкес оқу мақсаттарының негізінде қысқа мерзімді жоспар құрған кезде, білім 
алушылардың түсінгендерін тексеретін қалыптастырушы бағалаудың тиімді тәсілдерін 
қолдану маңызды. Нақты сұраққа жауап беру үшін тірек сөздерді іздеу мақсатында мәтінді 
сканерлеп оқу;түсіну дағдыларын, атап айтқанда, болжам жасау, сұрақ қою, түсіндіру мен 
жинақтауды пайдалана отырып, шығарманы түсінудегі кедергілерді айқындауға болады. 
Яғни, қолданылатын әдістерге модельдеу, көрсету, талқылау, бірге ойлау, өзінің алғашқы 
ойларын түсіндіру, ақпаратты шағын бөліктерге бөлу және т.б. Әдістерді қолданған кезде 
күшті жақтары мен әлсіз жақтары туралы ойлану қажет. Себебі, білім алушылардың 
тапсырманы орындау барысында қандай қателік жіберетінін анықтаудың тиімді бір тәсілі – 
орындау сәтінде өз ойын қадам бойынша ашық көрсетуге итермелеу. Осылайша жіберілетін 
қателердің алдын алуға болады. Сонымен қатар топтық және жұптық жұмыс арқылы білім 
алушылардың бірін-бірі оқытуға тарту пән мазмұны бойынша қаншалықты түсінгені туралы 
ойлануына мүмкіндік береді. Бұндай тәсілдерді жоспарлаған кезде мұғалім: «Оқушылар 
қандай тәсілдерге басымдық береді? Неге?» деген сұрақты өздеріне жиі қойғандары сәтті 
болатынын тәжірибе көрсетуде.  

 Блэк пен Уильям зерттеулеріндегі “қара жәшік”сырын білген де, оқу үшін бағалау арқылы 
білім алушылардың түсінгенін анықтауға болатын тың идеясы дер едік.  

- Сұрақтың тиімді түрде қойылуын жіті қадағалау; 
- Бағалау критерийлерін білім алушымен бірге анықтау; 
- Топтағы білім алушының өздерін және өзара бағалауы; 
- Кері байланыс жасай алуы. 
Қарым-қатынас жасау, талқылау, түсіндіру және бір-бірін тартысқа шақыру мүмкіндігі 

дербес оқу шегінен шығатын әрекетке қол жеткізетінін білім алушы да түсінетін болады. 
Оқытушы өз мақсатына жету үшін жоғарыдағы төрт қадамдарды нақты жасауы тиіс. Дәстүрлі 
оқытуда оқытушы мен білім алушы арасында кері байланыс нәтиже аз көрсетілді, оқушы “үні” 
естілмеді, бағалау критерийлері берілмейді деп әбден айта аламыз. Тәжірибе барысында 
тізбектелген сабақтарды өткізгенде бағалау критерийлері ұсынылады және оны білім 
алушылармен бірге толықтыруға тырыстық. Сонымен тақырыпты түсінгенін бағалайтын түрлі 
тәсілдерді қолдану арқылы оқушы өзі діттеген мақсатына қажымас ізденімпаздығы мен 
шығармашылық қабілеті арқылы жететінін байқадық. Сондықтан да әрбір оқушының 
қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке, ізденімпаздыққа, шығармашылыққа 
тәрбиелеуді жүзеге асыратын тақырыпты түсінгенін бағалайтын түрлі тәсілдерді кеңінен 
пайдалануымыз қажет. Өйткені мемлекеттік білім стандарты деңгейінде түрлі әдіс-тәсілдерді 
қолдану тек сергіту немесе сабақтың қызықты өтуіне атсалысатын тәсілдерді ғана емес, 
барынша тақырыпты түсінгенін бағалайтын тәсілдерді қолдануды міндеттейді. 

Критериалды бағалау – бұл білім берудің мақсаты мен мазмұнына негізделген оқушының 
оқу-танымдық құзырлығын қалыптастыруды алдын-ала белгіленген жетістіктермен 
салыстыру үрдісі: 

- Бағамен білім алушының жұмысы бағаланды; 
- Дескрипторлар білім алушыға алдын-ала белгілі болды; 
- Білім алушы өз білім деңгейін анықтай алды; 
- Нақты білімдік мақсат бағаланды. 
Критерий сол сабақты қалай меңгергендігін, сабаққа қалай қатысып отырғанын, сұрақты 

дұрыс қоя білу, мағынаны аша білу сияқты сабақты меңгеру қажеттіліктеріне негізделеді. 
Сабақ кезінде тақырыпты қалай меңгергендігін білу мақсатында оқыту үшін бағалау және 
оқуды бағалаудың төмендегідей әдістерін қолдандық: 

- “Ормандағы аңшы” сергіту сәтінде әр оқушының еске сақтау қабілеттерін анықтау 
мақсатында;  

- “Қиылған қағаздарды” құрастыру арқылы тілдік элементті, бірнеше суреттерді қиып, 
оны құрастыру арқылы сөз тіркесін табу, сөз тіркестерін қатыстыра отырып сөйлем құрау 
үшін; 
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- “Stop-кадр” – видеофильмнің бір кадрды экранда тоқтатып қойып, сұрақтар қою 
арқылы оқушыларды диалогқа тарту үшін; 

- “Серпілген сауал” әдісі арқылы тақырыптың түсіну деңгейін арттыруға және талқылау 
дағдыларын дамытуға қол жеткізу үшін; 

- “Конверттегі сұрақ” арқылы әрбір оқушуға арнап конверт дайындау арқылы 
тақырыпты меңгергендігі туралы жауап алу үшін; 

- “Құрақ құрау” бағалау парағы арқылы оқушының ойлау жүйесін дамыту үшін; 
- “Ыстық орындық” әдісі арқылы берілген тапсырмаға байланысты оқушының кешегі 

өткен тақырыбын қайта пысықтау, қайталау үшін; 
- “Суреттер сөйлейді” әдісі арқылы оқушының жоғары деңгейлі ойлау дағдыларын 

қалыптастыру үшін; 
- эссе, ертегі құрастыру, хат жазу, тест құрастыру арқылы айтылым дағдысын бағалау 

үшін;  
- жоспар құру, әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру, оқылым мен тыңдалым материалдар 

негізінде жинақы мәтін жазу, мәтіндерді түзету және редакциялау әдістерін қолдану арқылы 
жазылым дағдысын қалыптастыру үшін; 

- топқа бөліп 1,2,3 рольді анықтап, логикалық сұрақтар арқылы тиімді тыңдалымды 
қалыптастыру үшін; 

- ұғынуға, егжей-тегжейлі білуге, жаңа сөздерді үйренуге, нақты нәрсені анықтауға, 
стильді анықтауға арналған тапсырмалар беру арқылы оқылым дағдысын қалыптастыру үшін. 

Бұл әдістерді қолдану арқылы біз қандай нәтижеге жеттік? Яғни, тақырыпты түсінгенін 
бағалайтын түрлі тәсілдерді қолданудың тиімділігі: оқушы шығармашылық деңгейге мұғалім 
арқылы емес, өз іс-әрекеті арқылы жетеді. Бұның ұтымдылығы да осында. Түрлі тәсілдерді 
пайдалану шығармашылық тұлға қалыптастыруға алып келеді.  

Бағалау білім алушы үшін маңызды ма? Ол білім алушыларға қателерді болдырмауды және 
оларды түзетудің жолын көрсетті. Білім алушылардың өзін-өзі бақылай алуы және өздерінің 
оқуын қалай жақсартуға болатындығын түсіну қажеттілігін сабақ кезінде бағалау парағын 
қолдану арқылы көз жеткізді. Білім алушылар өз-өздерін бағалай алуы және өздерінің оқуын 
қалай жақсартуға болатындығын түсінді.Жоғарыда айтылған зерттеу бағалау арқылы оқуды 
жақсарту бір қарағанда қарапайым болып көрінетін, бірақ оқытуға енгізілуі тиіс бес түйінді 
факторға байланысты екенін көрсетті: «Оқушыларға тиімді кері байланыс ұсыну. Оқушы-
лардың өзіндік оқуға белсенді қатысуы, бұл өз кезегінде оқушыларды өзін-өзі бағалауға 
қатыстырады. Бағалау нәтижелерін ескере отырып, оқытуды түрлендіру. Бағалаудың 
оқушылардың оқуға деген ынтасы мен өзін-өзі бағалауына терең ықпал ететіндігін мойындау, 
себебі бұлардың екеуі де оқуға түбегейлі түрде ықпал етеді. Оқушылардың өз оқуын қалай 
жетілдіру керектігін түсіну үшін өздерін өздері бағалай алуын қамтамасыз ету және өзара 
бағалау арқылы бірге оқитын оқушылармен бірлесіп жұмыс істеу дағдыларын 
қалыптастыру».(МАН, 55 бет) 

 Қорыта келгенде, қалыптастырушы бағалауда білім алушылардың тақырыпты 
түсінгенін бағалайтын тәсілдерді қолданудың маңызы зор. Білім алушыларды ынталандырып, 
өзіне деген сенімге, өзара ынтымақтастыққа жетелейді. Сонымен қатар өмірде қолдануға 
пайдасын тигізетін білім дағдысын қалыптастырады.  
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Важность предмета «Русский язык и литература» определена статусом русского языка как 

средства межнационального общения в Республике Казахстан, его значимостью в создании 
полиязычного пространства. Изучение предмета «Русский язык и литература» способствует: 
 развитию коммуникативных навыков в устной и письменной речи; 
 развитию связной речи (монолог, диалог, беседа); 
 развитию осознанного, правильного, беглого, выразительного чтения; 
 развитию творческого воображения; 
 формированию общечеловеческих ценностей. 
Коммуникативно-речевые задачи русского языка в национальной школе побуждает делать 

упор прежде всего на общеречевые умения. Во-первых они, являются показателем спонтан-
ного, свободного владения речью и способности общаться на данном языке. Во-вторых, 
упражнения, вырабатывающие коммуникативные умения, несут в себе наибольший воспи-
тательный и познавательный заряд. В-третьих, в процессе формирования коммуникативных 
умений всегда одновременно отрабатываются самые различные навыки: орфоэпические, 
грамматические, орфографические и пр. Как показали специальные экспериментальные 
исследования, путь одновременной отработки умений и навыков является самым 
эффективным при обучении второму языку. 

Важными условиями высокого уровня обучения является соответствие основным 
достижениям лингводидактики и лингвистики, педагогики и психологии, а также 
сознательное усвоение русского языка учащимися. При всех этих условиях коммуникативная 
направленность в обучении должна быть поставлена на первый план. 

В связи с этим правильное определение содержания образования по русскому языку в 
национальной школе является одним из главных условий, призванных обеспечить 
практическое овладение русским языком как средством общения и как средством познания. 

 В условиях обновления содержания содержания образования центральное внимание 
уделяется навыкам, имеющим широкий спектр применения в современной жизни, творческое 
применение знаний; критическое мышление; выполнение исследовательских работ; 
использование ИКТ; применение способов коммуникативного общения, включая языковые 
навыки; умение работать в группе и индивидуально. Базируясь на общечеловеческих и 
этнокультурных ценностях, эти навыки позволяют учащемуся решать проблемы как учебного, 
так и жизненного характера. 

Как нам известно, в основу содержания учебной программы по предмету заложен комму-
никативный подход, направленный на развитие четырех навыков речевой деятельности: 
слушания, говорения, чтения и письма. Для формирования коммуникативных умений уча-
щихся каждый урок учителем должен быть организован как урок развития речи, на котором 
учащиеся слушают и читают различные тексты, рассуждают, анализируют, пишут. Учащиеся 
участвуют в коллективном обсуждении точек зрения, ищут и используют информацию для 
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решения познавательных задач, активно занимаются самостоятельным поиском решения 
учебной проблемы. 

Навыки слушания, говорения, чтения и письма должны преподаваться комплексно. 
Слушание и чтение являются рецептивными видами речевой деятельности, а говорение и 
письмо являются продуктивными видами речевой деятельности. Каждый урок в соответ-
ствии с коммуникативным подходом должен содержать продукт устной или письменной 
речевой деятельности, поэтому целесообразно на урок ставить цели обучения из разделов 
«Аудирование и говорение» или «Чтение» и «Письмо». Возможны различные вариации целей 
обучения, но непременным условием должна стать следующая формула: рецептивный вид 
речевой деятельности + продуктивный вид речевой деятельности. Возможные варианты 
комбинирования целей обучения: слушание, говорение; слушание, говорение+письмо; 
чтение+говорение; чтение+говорение+письмо; чтение+письмо. 

При работе с устными и письменными текстами следует соблюдать следующие этапы: 
Работа с аудиотекстом должна проходить в 3 этапа. 
Этапы работы с аудиотекстом:  
1. Предтекстовый этап 
2. Текстовый этап 
3. Послеткстовый этап 
Предтекстовый этап. Виды предтекстовой работы: 
 введение новых слов, их объяснение, знакомство с иллюстрациями;  
 работа с наиболее сложными грамматическими структурами;  
 тематическая группировка слов из аудиотекста;  
 составление коротких предложений с этими словами;  
 отработка техники чтения, звукобуквенного соответствия, произношения, ударения, 

интонации;  
 визуальные импульсы (иллюстрация, фото, видео при введении новых слов, 

предложений из аудиотекста);  
 акустические импульсы (голоса, звуки, музыка);  
 постановка всевозможных вопросов к наиболее сложным предложениям текста;  
 нахождение соответствия тексту, картинке, предложению;  
 последовательное расположение предложений, абзацев;  
 избирательноеаудирование фрагментов текста с выполнением задания. 
Текстовый этап. Текстовый этап включает прослушивание всего текста и поочерёдно 

отдельных абзацев, смысловых блоков. 
 Используются следующие виды работ:  
 заполнение таблицы (имена, цифры, другие данные);  
 заполнение пропусков в тексте;  
 ответы на главных 5 вопросов (Кто? Где? Когда? Как? Почему?);  
 визуальный диктант;  
 установление правильной последовательности (предложений, фрагментов);  
 тест «правильно/неправильно», «соответствует/не соответствует»;  
 подбор заглавия абзацам;  
 перефразирование.  
Послетекстовый этап. Послетекстовый этап направлен на проверку полноты и точности 

содержания, т.е. контроль работы над текстом, обсуждение прослушанного. Этот этап 
включает такие задания:  
 упорядочение предложений/абзацев в соответствии с прослушанным текстом или 

нахождение соответствий между иллюстрациями, картинками, заголовками;  
 придумать конец/продолжение рассказа;  
 составить план;  
 придумать рассказ по аналогии;  
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 ролевая игра;  
 составление диалогов по теме рассказа;  
 постепенное и полное переключение на другие виды речевой деятельности (чтение, 

письмо).  
Тексты должны 
- быть аутентичными, 
- обладать смысловой завершенностью, 
- содержать определенную проблему, 
- соответствовать возрастным особенностям детей. 
В соответствии с учебной программой в целях развития функциональной грамотности 

изучаются сплошные и несплошные тексты. К сплошным относятся тексты, которые 
ученики читают в повседневной жизни, в том числе и в школе: 
 описание (отрывок из рассказа, стихотворение, описание человека, места, предмета и 

т.д.); 
 повествование (рассказ, стихотворение, повесть, басня, письмо, статья в газете или 

журнале, статья в учебнике, инструкция, реклама, краткое содержание фильма, спектакля, 
пост блога, материалы различных сайтов); 
 рассуждение (сочинение-размышление, комментарий, аргументация собственного 

мнения). 
К несплошным текстам относятся:графики; диаграммы; схемы (кластеры); таблицы; 

географические карты и карты местности; план помещения, местности, сооружения; входные 
билеты; расписание движения транспорта; карты сайтов. 

Так, обновление содержания предполагает отход от традиционной организации учебного 
процесса и ориентация на следующие ключевые аспекты: 
 Результаты обучения: учебные достижения имеют продуктивный характер (знают, 

понимают, применяют, анализируют, создают) 
 Реальный учебный процесс характеризуется активной деятельностью самих учащихся 

по «добыванию» знаний на каждом уроке. 
 Ученик–субъект своего познания, учитель- организатор познавательной деятельности 

учащихся. 
В процессе учебной деятельности школьники учатся: 
 сознательно относиться к языку, высказывать свои мысли адекватно и ясно как в 

устной, так и в письменной форме, учитывая сложившиеся в данной культуре носителей языка 
традиции использования языковых средств;  
 выбирать уместное речевое поведение в зависимости от ситуации общения, уметь 

высказывать и обосновывать собственное мнение; 
 владеть различными стратегиями слушания и чтения. 
Деятельность учителя должна быть направлена на формирование навыков 

практического владения языком в разных формах речевой деятельности; обогащение словаря 
и повышение культуры речи обучающихся.  

Общие перспективы развития содержания образования по русскому языку в национальной 
школе те же, что и для русской. Однако в условиях национальной школы этот учебный 
предмет выступает прежде всего какпроцесс обучения речевой деятельности. И поэтому 
задачи, которыми характеризуется рассматриваемый курс, имеют и некоторые точки 
соприкосновения с содержанием обучения русскому языку иностранцев, поскольку 
происходит обучение нерусских одному и тому же (русскому) языку, а также с содержанием 
обучения иностранным языкам в школе, поскольку происходит усвоение языка, которым 
учащиеся не владеют. 

Одним из возможных путей решения этой задачи является установление тесной 
взаимосвязи в преподавании родного и русского языков. 
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Именно родной язык раскрывает все способности человека: сознание формируется на 
родном языке, окружающий мир воспринимается первоначально через родной язык, и родной 
язык является средством выражения мысли и знаний об окружающем мире. «Родной язык 
своими корнями глубоко сидит в человеческом организме, вся природа человека. Каждому от 
рождения присуща способность легко изучить и глубоко знать свой родной язык. Только 
родной язык, родная речь правильно, со всеми оттенками выражает каждую мысль ребенка, 
его представления, чувства и движения его души». 

Интерес к знаниям формируется содержанием учебного материала, организацией учебной 
деятельности учащихся. Внимание учеников привлекает новизна учебного материала, его 
опрактическая значимость, расширение знаний по определенным темам.  

 Содержание программы помогает учащимся изучать народные традиции и обычаи, 
воспитывает толерантное отношение к другим народам, формирует представление об 
универсальных общечеловеческих ценностях. 

Овладение русским языком поможет учащимся адаптироваться в окружающей среде, 
успешно регулируя ситуативно-речевое поведение как в учебной, так и в социально-бытовой 
деятельности, использовать различные источники информации и современные 
информационные технологии для выражения и обоснования своего мнения. 
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АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ 
БАҒАЛАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ 

 
Тунгатова Ж.Ж., Чабденова С.Д. 

Абай атындағы Республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған  
қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектеп-интернатының  

ағылшын тілі пәнінің мұғалімдері 
 
Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдын-ала белгіленген критерий-

лердің нақты жиынтығының көмегімен өлшенеді. Бұл нормаға негізделген бағалаудан өзгеше. 
Нормаға негізделген бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі олардың сыныптастарының 
үлгерімімен салыстырылып қойылады. Критериалды бағалау жүйесі қалыптастырушы 
бағалау мен жиынтық бағалаудан тұрады.  

Қалыптастырушы бағалау оқу үдерісінің ажырамас бөлігі болып табылады, 
оқушылардың дағдыларының қалыптасу және білімді меңгеру деңгейін көрсетеді, оқудағы 
қиындықтарды анықтап, оқу бағдарламасындағы оқу мақсаттарына қол жеткізуге көмектеседі. 
Бағалаудың бұл түрі оқушылар мен мұғалім арасындағы кері байланысты қамтамасыз етеді, 
балл не баға қоймастан оқу үдерісін түзетіп отыруға мүмкіндік береді.  

Мұғалім оқушылардың дағдысының қалыптасу және білімді меңгеру деңгейі туралы 
ақпарат алу, оқу үдерісін түзету, оқушыларға кері байланыс ұсыну және оқушыларды ынта-
ландыру үшін оқу үдерісінде қалыптастырушы бағалауды жүргізеді. Қалыптастырушы 
бағалаудың негізгі функциялары: қалыптастыру – тәжірибе жүзінде құндылықтар жүйесін 
белгілеу, қалыптастыру және бекіту; ынталандыру – оқушының күтілетін нәтижеге қол 
жеткізуі, тиімді түрде алға ілгерілеуі үшін қолайлы жағдай жасау; уәждеу – оқушылардың 
бойында оқуға және нәтижеге қол жеткізуге деген ынтаны ояту.  

Мұғалімнің іс-әрекетіндегі қалыптастырушы бағалау үдерісі төмендегі кезеңдерді жүзеге 
асыруды талап етеді:  
 қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыру және жоспарлау; – қалыптастырушы 

бағалау әдістерін таңдау;  
 оқыту мен оқу үдерісінің бөлігі ретінде қалыптастырушы бағалау жүргізу;  
 қалыптастырушы бағалау нәтижелерін талдау;  
 кері байланыс ұсыну;  
 қалыптастырушы бағалау нәтижелерін талдау негізінде оқу мен оқытуды түзету.  
Қалыптастырушы бағалау – оқушылардың оқу жетістіктерінің дамуы мен өсуіне әсер 

ететін сабақ барысындағы негізгі үдеріс. Ол мұғалімге сынып оқушыларының білімін 
қадағалауға, жоспарына түзету енгізуіне, ал оқушыларға өз оқу жетістіктерін өздері 
бақылауына және одан әрі өзінің даму бағыттарын анықтауға мүмкіндік береді. Осылайша 
бағалау ынталандырушы, қалыптастырушы және уәждемелік қызмет атқарады. Мұндай 
бағалау түрінде оқудың жақсаруын қамтамасыз ететін мұғалім мен оқушылардың арасында 
кері байланыстың болуы шарт.  

Кері байланыс – бұл оқу қызметі, студенттердің жетістіктеріне және оқытылуына бірталай 
әсер ететін, сонымен қатар бағалаудың маңызды бөлігі болып табылады. Айтарлықтай, кері 
байланыс оқушылардың бағалауына үлкен әсер етеді және қуаныш сезімін қозғайды. 

 Кері байланыс қалыптастырғанда, мұғалімнен оқушының жұмысына мақтанышты, яғни 
сапалы түсініктемелердің жазылуы маңызды. Көбінесе, оқытудың сапасы кері байланыстың 
сапасымен тепе-тең болып келеді, себебі мұғалімдер оқыту процесін қаншалықты сапалы 
жүргізсе, соншалықты кері байланыс та болады. Кері байланыс оқыту процесін жақсартуға 
және қателердің қайталануын болдырмауға көмектеседі. Оқушылардың көбісі кері байла-
нысты қажет етеді және де мұғалімдер олардың ой-пікірімен келіспеушіліктің пайда болуы 
дұрыс болып табылады, себебі ол оқушының оқытуды жалғастыруға деген қабілеттілігін 
көрсетеді.  
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Қалыптастырушы бағалау оқу үшін бағалауды мақсат ете отырып, белсенді әдістерді 
тиімді пайдалануға негізделген.  

Қалыптастырушы бағалаудың әдістері 
Сабақ кезінде мұғалімі қалыптастырушы бағалау техникасын қалай қолдану керек 

екендігінің маңыздылығын түсінуі қажет. Бұл бағытта жасалған нақты, мақсатты жұмыс оқу 
процесінде сапалы нәтижеге әкеледі. Тәжірибе және оқу теориясында бүгінгі таңда оқушымен 
жұмыс жасауға бағытталған көптеген қалыптастырушы бағалау техникалары бар. Бізге ең 
қызықты болып көрінген Натали Регьенің (2012) техникасын мысал ретінде көрсетейік.  

 
Техника Пайдалану тәртібі 

Кулак- ладонь 
FisttoFive 

жұлдырығы 

 

Мұғалім оқу мәліметтері қаншалықты түсінікті екендігін білу үшін жұлдырықты 
пайдалануды сұрайды. Жұлдырық мынадай мағынаны білдіреді: «Мен ештеңе де 
түсінген жоқпын», ал бес саусақтың көрсетілуі : «Маған барлығы түсінікті» деген 
мағынада. Яғни оқушылар аңғару деңгейіне байланысты 1,2,3 немесе 4 саусақ көтере 
алады. Бұл мәліметтерге сүйене мұғалім келесі сабақты оқушыларға түсінікті бола-
тындай етіп түзетеді. Жауаптардың шындығын дәлелдеу үшін мұғалім оқушыны 
тақтаға шақырады, айтылған мәліметтерді жұлдырық көтерген оқушыларға, 1-4 
дейінгі саусақтарды көрсеткен және басқа да оқушыларға түсіндіруді сұрайды. 

Проверка лобового 
стекла 

Алдыңғы әйнекті 
тексеру 

 

 

Бұл техниканы мұғалім бүгінгі сабақта оқушы материалды қаншалықты түсін-
генін және оқушы оны бағалау үшін қолданады. Көліктің алдыңғы әйнек аналогия-
сын қолдана отырып, оқушылар келесі нұсқалардан олардың не білетінін 
нақтыанықтайды: 

Таза – Мен түсіндім! Мен бұл мәліметтерді толықтай түсінемін. 
Бұлдыр – Мен бұл мәліметтің көбісін түсіндім, бірақ түсінбеген заттар да бар. 
Лас – Мен түсінбедім! 
Бұл техника оқу процесін жалғастырудан бұрын маңызды немесе шамалы 

мәселенің бар екендігін көрсетеді, яғни оқу процесіне елеулі немесе шамалы 
өзгертулерді еңгізуді талап етеді. 

Аналогия 
Аналогия 

 

Мұғалім оқушыларды білетін, я таныс заттармен және жаңа ғана танысқан 
ақпаратпен аналогия табуды сұрайды. Мысалы, атом үшін аналогия табу. Нұсқа 
ретінде қоғам болуы мүмкін. Атом өзегі отбасыға ұқсас. Өзектің жанында ұшатын 
электрондар қоғам мүшесіне ұқсасты, біз олармен тұрақты немесе тұрақсыз өзара 
әрекет жасаймыз. Одан кейін оқушыларды таңдалған аналогияны түсіндіруді сұрау, 
яғни ол тақырыпты қаншалықты аңғарғанын көрсетеді.  

Граффити на стенах 
Қабырғадағы 

граффити 

 

Оқытушы бөлменің бір бұрышын төбеден еденге дейін қара түсті қағазбен 
жабады. Бұл қабырға граффити үшін арналған деп айтады. Бұл қабырғада түрлі түсті 
бормен тек өзінің дәптерінде тапсырманы дұрыс орындаған оқушылар ғана сурет 
сала алады. Бұл техниканың тиімді әсерінің бірі болып оқушылар өздерінің 
нәтижелерін визуализациялауға және жазу дағдысын нығайтуға көмектеседі. 

Қарсы қабырғада керісінше ақ түсті қағазбен төбеден еденге дейін жабады, бұл 
қабырғада оқушылар өзінің оқу материалынан шыққан қиыншылықтарын , 
деректерін немесе өз пікірлерін қалдыра алады. Осылайша, алынған ақпаратқа 
сүйене отырып оқытуды жоспарлауға болады.  

Научите друга 
Бір-біріңді үйрет 

 

Бұл техника екі немесе одан да көп оқушылардан немесе бүкіл сыныптың 
қатысуымен таныстырылым түрінде қолданылады. Мұғалім екі оқушыны қосып бір-
біріне оқу материалдарымен бөлісуді сұрайды. Оқушылар оқу материалын тек 
түсінуді ғана емес, оны басқа оқушымен өзара аламасуды қажет етеді. Техниканың 
үлгісіне қарамастан, бұл техника алынған білімді нығайтудан және бағалаудан 
нәтижелі амалдың бірі болып саналады, одан басқа оқушылардың айту және тыңдау 
дағдысын күшейтеді.  

Внутри-Вне круга 
Шеңбер іші- шеңбер 

сырты 

 

Оқушылар бір-біріне қарама-қарсы шеңбер тәрізді пішінге ұқсас тұрады, бұл 
шеңбер ішкі және сыртқы болып құрастырылады. Мұғалім оқушыларға сұрақ қояды, 
бұл сұрақты ойлауға уақыт беріледі, жауап қарама-қарсы тұрған оқушыға қайтады. 
Келесі қадам, ол іштегі шеңберде тұрған оқушылар солға қарай қозғалады, ал 
мұғалім сұрақ қоюды жалғастырады. Осылайша, барлық сұраққа жауап қайтпағанша 
оқушылар қозғалысты тоқтатпайды.  
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Мұнда бағалау мен оқуды ажырату мүмкін емес, олар білім сапасын арттыруда бірін бірі 
толықтырып отырады. Демек оқушылардың бірігіп талдау мәдениеті қалыптасады; сыни және 
шығармашылық ойлауы дамиды; сұрақтарды қолдайтын орта қалыптасады; өздерінің жеткен 
жетістіктерін көру арқылы оны жақсарту сенімі нығаяды; күтілетін нәтижелері алдын ала 
анықталады.  

Қалыптастырушы бағалау күнделікті оқыту мен оқу үдерісінің ажырамас бөлігі болып 
табылады және тоқсан бойында үздіксіз жүргізіледі. Бұл бағалаудың нәтижесінде алынған 
ақпараттың негізінде оқушылар оқу барысында өздерінің тапсырманы қаншалықты дұрыс 
орындағанын біле алады. Ал мұғалімдер оқушының қаншалықты ілгерілегені туралы мәлімет 
алып, соған сүйене отырып оқыту үдерісіне өзгеріс енгізіп, түзетіп отырады. Қалыптастырушы 
бағалау кезінде оқушы оқу үдерісіне белсене араласып, одан қандай нәтиже күтілетінін 
түсінеді. Сонымен бірге, өз жұмыстарына өзі баға берумен қатар, сыныптастарын бағалау 
арқылы өзінің оқуын жетілдіреді.  

Сабақта қалыптастырушы бағалауды жүзеге асыру үшін жеке, жұптық, топтық жұмыс 
түрлерімен қатар, оқушыларға ауысып отыратын топ құрамында жұмыс істеу ұсынылады.  

Сабақ жоспарында қалыптастырушы бағалауды жоспарлаған кезде оның төмендегі 
қағидаттарын ескерген жөн: барлық оқу мақсаттары қамтылады (оқу мақсаттары барлық 
сыныптарда пәндер бойынша оқу бағдарламаларында көрсетілген); бағалау белгіленбейді 
(таңба қойылмайды); бағалау критерийлеріне сәйкес жүзеге асырылады; әр оқушының 
ілгерілеуі туралы кері байланыс беріледі; бағалау нәтижелері оқыту мен оқу сапасын жақсарту 
үшін қолданылады. Сабақты өткізуге дейін сабақтың әрбір кезеңін қалыптастырушы бағалау 
тәсілдерін қолдану арқылы мұқият жоспарлау және әріптестерімен талқылау мұғалімдердің 
қызметіндегі жақсы тәжірибе болып саналады. Сабақтан кейін сабақ жоспары бойынша 
қысқаша түсініктеме жазып, сабақты талдау, рефлексия жасау мұғалімнің жұмысын жетілдіре 
түседі. Бұл мұғалімге келесі сабақты жақсартып, онда қолданылатын әдіс-тәсілдерді, 
жаттығуларды, ресурстарды оңтайландыруға мүмкіндік береді.  
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ENGAGING STUDENTS IN LEARNING AND  
ASSESSING THEIR ACHIEVEMENTS USING APPLICATIONS 

 
Райханбекова Б.Ж. 

Абай атындағы Республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған  
қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектеп-интернатының  

ағылшын тілінің мұғалімі 
 
The modern period of development of society is characterized by the influence of information 

technologies that penetrate into all spheres of human activity, ensure the spread of information flows 
in society, form a global information space. An integral and important part of the informatization of 
society is the informatization of education, including foreign language education. Currently, there are 
many methods of teaching English using interactive and mobile technologies. They provide high 
information content, visibility, intensity of training and stimulation of activity [1]. Among the well-
known mobile applications focused on learning foreign languages are applications Learn English 
Elementary, Duolingo, Memrise, Grammar Up, LangBook, LinguaLeo, TED, etc. 

Modern innovative technologies give new "colors" to the process of language learning, increase 
the level of motivation of students to the subject and as a result improve the quality of education. In 
an attempt to find new forms and methods of teaching, the teacher has to experiment, synthesize 
different approaches and modern ICT tools. Mobile applications have turned language learning into 
an interesting game. You can learn English and other languages with your favorite TV shows and 
songs, communication with native speakers, fun quests, memes and pictures from cartoons [1]. This 
does not require a lot of time.  

Engaging students in learning a language with using applications not only enriches knowledge of 
students, but also develops their desire for self-education, self-reflection, awakens their educational 
and cognitive motivation. Methodists emphasize that the knowledge obtained independently, by 
overcoming feasible difficulties, are absorbed more firmly than those obtained in the finished form 
from the teacher, because in the course of independent work, each student is directly in contact with 
the assimilated material, concentrates all his attention on it, mobilizing all the reserves of emotional, 
intellectual and volitional character. 

For elementary level students it is necessary to create special pedagogical conditions that will 
positively affect the motivation to learn a foreign language. However, such conditions may not always 
be created in the classroom. Then it makes sense to use mobile training programs, which we position 
as motivating means of learning, because certain functions incorporated in them can affect the causes 
of motivational decline of adolescents [2]. 

Thanks to the abovementioned applications, students not only learn the language, but also can 
assess their knowledge and achievements. Each application has its own system of assessing the 
achievements of students. For example, students train their skills using the applications, learn new 
words and expressions, work on their pronunciation, etc. Then they can pass a test or perform a task 
in the app which will determine their level of knowledge and if the task is performed correctly, they 
move on to the next level. If the student is unable to successfully complete the given task, he can 
repeat the course an unlimited number of times and re-assess their achievements. In this case, students 
develop self-reflection, that is, they can assess their level of knowledge [2].These applications have 
the following functions: goal setting, goal revision, game tasks, statistics, reviews, variety of tasks, 
multimedia, English interface, choice of difficulty level, presence of hints, dictionary, chat in English, 
AutoSave. 

The functionality of mobile applications must not only meet the principles of didactic, but also to 
the motivational queries of a learner. As a compensatory learning tool, the mobile application is able 
to positively influence the internal motives of the individual, provided that the functions presented in 
its structure will correlate with the three – step "ladder" revealed in the previous paragraph: interest 
– goal-setting – success. Labeled "steps" is more associated with the principles of the activity, 
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simplicity, clarity and consciousness. These principles, we deem it necessary "core" for the 
recognition of learning applications didactic [3]. 

If the learning application is Youtube which does not have a program for assessing the 
achievements of students, they can write a reflexive essay or statement. Students often use several 
types of applications to learn a foreign language as each of them has its own advantages. In this case, 
they are advised to keep a diary of self-reflection where they can record their achievements: first of 
all, they write their goal – what they want to achieve as a result of training on a particular application 
[2]. After students practice on applications, they should write down what they realized, what they did 
not understand, what was difficult for them, what weaknesses they noticed on which they should still 
work and how. That is, there is a formative assessment. 

For the development and enrichment of lexical skills developed programs such as Easy Ten, Fun 
easy learn English, Anki are used [3]. In these applications, each word is trained in several different 
ways. Among the applications that allow students to develop all the skills of the English language: 
reading, listening, writing and speaking the most popular are Lingualeo and Duolinguo. Let's take a 
closer look at the benefits of several applications. 

Duolingo is an application that makes learning languages easy and convenient. The app allows 
learners to learn many different languages including English, Spanish, French, Italian and Portuguese. 
When you start the app you just need to choose the language you want to learn. One of the advantages 
of Duolingo compared to other language learning applications is the way in which all information is 
given. As the lessons are completed, participants earn experience points. Any mistake will take away 
points. Duolingo tries to make the learning process as fun and reminiscent of the game. In addition, 
the application has an attractive design and is distributed free of charge. The learning process takes 
place in a playful way. In this application, you have a pet (owl) who needs to be fed. Students pass 
level after level earning trophies, gradually increasing the complexity of the levels, and in order the 
process did not seem so simple, learners lose their lives for the wrong answers. It can be used as an 
additional manual with interactive exercises for foreign language learners from scratch. The 
educational course is divided into stages on the principle of "from simple to complex". In the 
educational application Duolingolearners train skills such as writing and speaking (you will be offered 
to pronounce the learned phrases), reading and listening [4]. 

Memrise is another recognized best app. The service is based on a scientific method that allows 
students to study up to 44 words per hour. The main "weapon" of the application – are the memes. 
They allow language learners to remember the material much better, and different game modes train 
different aspects of memory: visual learning, repetition and consolidation, quick recall, etc.Also in 
the application thousands of video and audio recordings of native speakers, various tests, listening 
exercises are available. Courses can be downloaded and studied offline. It's no secret that the more 
your vocabulary, the more confident you will feel when talking to another person. So, Memrise is an 
application for memorizing English words with the help of funny associations. The most interesting 
feature of the platform is that the courses are developed by the users themselves, and therefore tested 
empirically [4]. The philosophy of the creators of the Memrise app is that they metaphorically 
compare the process of learning vocabulary with growing a flower garden. Repeating the new lexical 
units in the 6 proposed game exercises, the user seems to" water the seeds " of the studied words, 
strengthening them in his memory. As part of any dictionary card there is a picture-hint, the so-called 
"meme". 

English learning apps often use media content as one of the most effective ways to learn. FluentU 
is one of the best such platforms. To learn the language there are used real videos: popular talk shows, 
music videos, funny and commercials, news, interesting dialogues, etc. The main advantage of the 
application is that it tracks the words you are studying and recommends other videos and tasks based 
on them [3].  

Kahoot is a client-server educational Web-platform, which allowsto conduct tests, surveys and 
discussions in collaborative learning mode absolutely free of charge.The basis of the Kahoot service 
is five main and one auxiliary sites: 
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1) a website designed to create kahoots by teachers. 
2) a website that serves to launch kahoot from the side of the teacher. 
3) thewebsite, which serves to connect to the kahoots of students through a variety of devices 

(PCs, laptops, tablets, smartphones).  
4) awebsite that allows you to test the Internet connection and identify the level of its quality to 

work with the service Kahoot! 
5) thewebsite to work with the media content of the service. 
6) a support website that is designed to support users. 
The essence of the service Kahoot! can be described as a step algorithm: 
1. The teacher creates kahoot (one of 4 types) on the web site create.kahoot.it.  
2. The teacher runs created cahoot, for example a test on the computer with the interactive 

whiteboard in a classroom. 
3. Students open the websitekahoot.it on their tablets, smartphones or laptops and enter the game 

code (game pin), which is seen on the screen of the teacher, thereby included in the overall 
collaborative network. 

4. After students have successfully joined kahoot, the teacher starts kahoot by clicking on the 
"Start" button, students can see questions and answer them using their gadgets [2].  

Quizlet is an application that allows students to learn and memorize the necessary training 
material, creating own cards and training modules. You can also choose from a million pre-built 
learning modules that other users have already created. The app is free. Every month, over 20 million 
students use the resource because it is one of the leading applications for learning foreign languages, 
history, vocabulary and science in a simple and effective way." 

Another very useful tool in language learning is Youtube,which provides the impact of genuine 
English. Video causes an increase in interest, and therefore becomes more popular in language 
classes. This form of learning makes the language learning style more autonomous for students and 
is a source of motivation for them. YouTube can be a very useful online resource for the learning 
process. The use of YouTube for learning attracts students' attention, which helps to make the 
language learning interactive. 

One of the main advantages of using applications for learning a foreign language is that students 
learn the language on their own. In addition to the fact that independent work causes the activity of 
students, it has another important advantage – it is of individual character. Each student uses a source 
of information depending on their own needs and capabilities. This property of independent work 
gives it a flexible adaptive nature, which greatly increases the responsibility of each student and, as a 
result, his performance. The most implemented principle in applications is the activity principle [4]. 

Thus, the proposed approach to the organization of English language training using applications 
not only continues the previously established tradition of learning a foreign language using technical 
devices, but also expands them through the use of fundamentally new features of mobile platforms. 
It extends the foreign language learning environment beyond the computer application and even the 
computer network. The obtained experience of using the proposed educational mobile technologies 
has shown their feasibility and effectiveness in modern real educational practice [5]. At the same 
time, teaching foreign languages, in particular, English using internet applications is implemented in 
the form of independent and game activities, which in turn contributes to the successful development 
of the English language.  

Summarizing the above, we can conclude: special language mobile applications allow learners to 
speed up and improve the process of learning English. Also, they help to develop stable language 
patterns, communication skills, rules of English grammar. The use of such mobile applications in the 
study of English by students and pupils of non-linguistic specialties can significantly improve the 
quality of the subject. When group learning English using mobile applications, it is easier for the 
teacher to follow the students, which entails convenience on the part of the teacher. 
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TRANSLATION OF PU IN THE NOVEL  
"JANE EYRE" BY CHARLOTTE BRONTE 

 
Оспан А.Қ.  

Абай атындағы Республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған  
қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектеп-интернатының 

 ағылшын тілінің мұғалімі 
 
Translation of phraseological units into English is very difficult task. " By virtue of the semantic 

wealth, figurativeness, laconicism and brightness the phraseology plays in language very important 
role" . It gives speeches expressiveness and originality. Especially phraseological units are widely 
used in oral speech, in art and political literature.  

Phraseological equivalents can be full and partial. 
Full phraseological equivalents are those ready English equivalents which coincide with Russians 

on value, lexical structure, figurativeness, stylistic coloring and grammatical structure: for ex: почить 
на лаврах – rest on one's laurels, соль земли – the salt of the earth, играть с огнем – to play with 
fire, нет дыма без огня – there is no smoke without fire, трудолюбивый как пчела – busy as a bee.  

Translation on the basis of partial phraseological equivalents at all doesn't mean that thus value 
and figurativeness of the phraseological unit are transferred not completely; under this term it must 
kept in mind that in an equivalent offered in English some divergences with Russian are possible. In 
other words, for the translator " when translating phraseological unit, instead of its language 
structure". Partial phraseological equivalents can be broken into three.  

The phraseological units coinciding on value, stylistic coloring and relatives on figurativeness, 
but dispersing on lexical structure belong to the first group: в гостях хорошо, а дома лучше – East 
or West, home is the best, овчинка выделки не стоит – the game is not worth the candle. 

Phraseological units coinciding on value, figurativeness, lexical structure and stylistic coloring 
belong to the second group; but differ on such formal signs, as number and a word order, for ex: не 
все то золото, что блестит – all is not gold that glitters; за деревьями не видеть леса – not to see 
the wood for the trees.  

Phraseological units which coincide on all signs, except for figurativeness belong to the third 
group. In Russian we speak – отправиться на боковую whereas an English equivalent will be usual 
– to go bed. In Russian we speak – старо, как мир in English the same thought is transferred by a 
turn – as old as the hills.  

Phraseological units are widely used in literature of all styles. And the competent translator 
shouldn't allow inaccuracies in the translation of this or that phraseological unit. Without knowledge 
of phraseology it is impossible to estimate brightness and expressiveness of speech, to understand a 
joke, a word-play, and sometimes simple sense of all statement.  

Phraseological units in the novel "Jane Eyre" by Charlotte Bronte and their equivalents in 
the Russian language. 

Phraseollogical units are word-groups that cannot be made in the process of speech, they exist in 
the language as ready- made units. They are compiled in special dictionaries. I met such dictionaries 
as: L. Smith "Words and Idioms" and A.V. Kunin " Phraseology in Modern English language". 
Phraseological units can be classified according to the ways they are formed, according to the degree 
of the motivation of their meaning. A.V. Kunin classified phrasological units according to the way 
they are formed. He pointed out primary and secondary ways of forming phraseological units. Also I 
observed L. Smith's phraseological units, and I found phraseological classifications. In the novel 
"Jane Eyre" by Charlotte Bronte, I found a lot of phraseology, so I classified this phraseological units 
with the help of A.V. Kunin and L.Smith's in groups: 

1. Phraseological units can be formed by using "natural phenomena". 
2. Phraseological units can be formed by using "color". 
3. Phraseological units can be formed by using "comparative degree". 
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4. Phraseological units can be formed by using "animals and pets". 
5. Phraseological units can be formed by using "birds". 
6. Phraseological units can be formed by using "human body". 
7. Phraseological units can be formed by using " the heart" . 
8. Phraseological units can be formed by using "repeating the same word". 
9. Phraseological units can be formed by using " the time". 
10. Phraseological units can be formed by using " religion"  
 

Phraseological Units  Phraseology Translation 
Formed by using " Natural 
phenomena" 

1. Chilly afternoon  
2. Ghastly moon 
3. angelic nature  

1. Под вечер 
2. восходящий месяц 
3.просто душка 

Formed by using " Color" 1. blue in the face 
2. in black and white 
3. green with envy 

1. очень злой  
2. официально  
3. жадный,  

Formed by using " Comparative 
degree" 

1. Quite as a blank 
2. as bad as a murderer  

1. Остаться равнодушной 
2. очень плохой 

Formed by using " Animals and pets" 1.Black sheep 
2. bad animal 

1. не все совершенны  
2. эная гадина 

Formed by using " Birds" 1. Lovely weather for ducks 
2. no spring chicken 
3. ugly duckling 

1. дождливая погода  
2. уже не молодой  
3. страшная, гадкий утенок  

Formed by using "Human body" 1. catch someone's eye 
2. feared to meet his eye 
3. keep strict eye on somebody 

1. обратить внимание  
2. бояться встречи  
3. строго следить за кем-то  

Formed by using " The heart" 1. Good fortune opens the heart 
wonderfully 
2. go to his heart like a dagger 
3. by heart 

1. удача делает щедрым 
2.вонзить кинжал в сердце  
3. наизусть  

Formed by using " Repeating the 
same word" 

1. do very well by and by 
2. made effort on effort 

1. идти на поправку  
2. делать снова и снова  

Formed by using " The time" 1. Tolerable time 
2. old times 
3. live in the present 

1. немалый срок  
2. былые времена  
3. жить настоящим 

Formed by using " Religion"  1. For God's sake 
2. God had judgment with mercy 
3.In the name of Heaven 

1. ради бога 
2. Бог обратил на него милость  
3.во имя всего Святого  

 
List of used references: 
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English. – M.: International relations, 1986. – 332 p 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
117 

 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-МАТЕМАТИКАЛЫҚ БАҒЫТТАҒЫ ПӘНДЕРДІ 
ОҚЫТУДЫҢ ЕРЕШЕЛІКТЕРІ 

 
Елибаева Н.С., Пердебекова Ш.Б., Нүсіпәлиева М.  

Абай атындағы Республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған  
қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектеп-интернатының  

химия, география,физика пәндерінің мұғалімдері 
 
Негізгі орта білім деңгейінде оқушылардың білімге құштарлығын арттыру, әлем жайлы ой-

өрісін кеңейту, ғылымды ұғыну және қоршаған әлем туралы біртұтас көзқарас қалыптастыру, 
қоршаған әлемді бағалай және қорғай білу біліктерін дамыту жаратылыстану бағытында білім 
берудің басты шарты болып табылады. Осы деңгейде «Жаратылыстану» пәнін оқу 
оқушыларға қоршаған әлемнің көп қырлылығын, табиғи құбылыстар мен үдерістердің өзара 
байланысын, өлі және тірі табиғатта болып жатқан кейбір табиғи құбылыстар мен үдерістердің 
себептерін, көптүрлі табиғат құбылыстары мен нысандарын жүйелеу қағидаттарын, 
жаратылыстану бағытындағы білімнің адамның көптеген іс-әрекеттері үшін маңызын түсінуге 
мүмкіндік береді. 

Жалпы орта білім деңгейінде бұл оқу бағдарламасы жаратылыстану-математикалық 
бағыттағы «Химия», «Физика», «Биология», «География» пәндерін қисынды түрде сабақтас-
тырады. Жалпы орта білім деңгейіндегі қоғамдық-гуманитарлық бағытта жаратылыстану 
«Физика», «Химия», және «Биология» пәндерін кіріктіреді (2-кесте). 

 
Негізгі орта білім беру деңгейінде жаратылыстануды оқудың мақсаты оқушыларды 

жаратылыстану ғылымы тұрғысынан табиғат пен қоғамның өзара байланысы, табиғаттағы 
заңдылықтардың біртұтастығы туралы білім, ұғым, түсінік қалыптастыру және білімдерін 
күнделікті өмірде кездесетін табиғат құбылыстары мен үдерістерін түсіндіру, сипаттау, 
болжау үшін қолдану дағдысын дамытуға бағытталған. Бұл мақсатқа қол жеткізу үшін 
төмендегі міндеттерді шешу көзделеді:  

- әлемнің қазіргі заманғы жаратылыстану ғылымы тұрғысынан қалыптасқан бейнесі мен 
жаратылыстану ғылымдарының әдістері туралы білім негіздерін қалыптастыру; 
жаратылыстанудың техника мен технология дамуына елеулі ықпал еткен маңызды 
идеяларымен, жетістіктерімен таныстыру;  

 – білімдерін қоршаған әлем құбылыстарын түсіндіру үшін қолдану және БАҚ, интернет 
ресурстары, арнайы және ғылыми-көпшілік әдебиеттен алынған жаратылыстану ғылымына 
қатысты және өмірлік маңызы бар ақпаратты қабылдау дағдыларын меңгеру;  
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- қарапайым зерттеу жүргізу, құбылыстарды талдау, жаратылыстану ғылымына қатысты 
ақпаратты қабылдау және түсіндіру үшін зияткерлік, шығармашылық қабілеттерін, сын 
тұрғысынан ойлау дағдыларын дамыту;  

- өмір қауіпсіздігін қамтамасыз ету, заманауи технологияларды сауатты пайдалану, 
денсаулық пен қоршаған ортаны қорғау үшін күнделікті өмірде жаратылыстану ғылымы 
бойынша білімдерін қолдану дағдыларын дамыту (Оқу бағдарламасы, 5-6-сыныптар). 

Қоршаған ортада әртүрлі құбылыстар мен үдерістер болып жатады, олардың көпшілігі 
химия ғылымы түсіндіретін заңдар мен заңдылықтарға бағынады. Химия пәні оқушыларға 
Жерде адамның тiршiлiк әрекетiне өте маңызды көптеген табиғи заттар бар екендігін және 
табиғат байлықтарына ұқыпты қарау қажеттiлiгiн түсiнуге мүмкiндiк бередi. Бұл пән 
оқушыларға заттардың әртүрлілігі мен олардың өзгерістерінің маңыздылығын түсінуге 
көмектеседі; жаңа заттарды алу мүмкіндіктерін аша отырып, оқушыларды қоршаған ортаның 
экологиялық жағдайын берілген мәліметтер негізінде нақты бағалауға үйретеді. Химия 
оқушылардың дүниетанымын дамытуда, әлемнiң тұтас ғылыми бейнесін қалыптастыруда 
маңызды орын алады. Мектепте химияны оқу оқушыларды қоршаған ортада болып жатқан 
химиялық құбылыстардың мәнiн түсiнуге жетелейді. Химия оқушылардың сыни және 
сындарлы ойлауын, сонымен қатар көптеген эксперименттік және тәжірибелік дағдыларын 
дамыта отырып, проблеманы шешуде шығармашылдық тәсілдерді қолдануды қолдайды. Бұл 
пәнді оқу барысында оқушылардың зертханалық құрал-жабдықтарды қолдану және 
эксперимент жүргізу дағдылары дамиды.  

Негізгі және жалпы орта білім беру деңгейлерінде «Химия» пәні бойынша оқу мақсаттары 
бес бөлімге бөлінеді, ал «Жаратылыстану» пәні бойынша негізгі орта білім беру деңгейінде – 
жеті бөлімге, жалпы орта білім беру деңгейінде сегіз бөлімге бөлінген. Бұл бөлімдер 
меңгерілетін білік пен дағды, тақырып, білім мен түсінік деңгейіне қарай бөлімшелерге 
бөлінген. Оқу мақсаттары осы бөлімшелер аясында топтастырылған. Әрбір бөлімшенің ішінде 
бірізділікті сақтай отырып құрастырылған оқу мақсаттары бөлімше аясында оқушылардың 
қаншалықты алға ілгерілегенін көрсетеді, бұл мұғалімдерге жұмысын жоспарлап, 
оқушыларды бағалап және алдағы уақытта олардың қандай шешім қабылдаулары қажеттігін 
анықтап, оны оқушыларға жеткізуге негіз болады.  

«География» пәні бойынша оқу мақсаттары негізгі орта білім деңгейінде – алты бөлімге, 
ал жалпы орта білім беру деңгейінде жеті бөлімге бөлінеді, ал «Жаратылыстану» пәні 
бойынша оқу мақсаттары негізгі орта білім деңгейінде – жеті бөлімге, жалпы орта білім 
деңгейінде сегіз бөлімге бөлінеді. Бұл бөлімдер меңгерілетін білік пен дағды, тақырып, білім 
мен түсінік деңгейіне қарай бөлімшелерге бөлінеді. Оқу мақсаттары осы бөлімшелер аясында 
топтастырылған. Оқу мақсаты әр бөлімшенің аясында оқушылардың қаншалықты алға 
ілгерілегенін көрсетеді, бұл мұғалімдерге жұмысын жоспарлап, оқушыларды бағалап және 
алдағы уақытта олардың қандай шешім қабылдауы қажеттігін анықтап, оны оқушыларға 
жеткізуге негіз болады.  

«Физика» пәнін оқып-үйренудің мақсаты – оқушыларда ғылыми көзқарастың негізін 
қалыптастыру, Әлемнің жаратылыстанымдық-ғылыми бейнесін тұтастай қабылдауды, 
бақылау қабілеттерін дамыту және табиғат құбылыстарын талдау және таңдау арқылы өмірге 
қажетті практикалық есептердің шешімдерін таба білуге дағдыландыру. Пәннің оқу 
бағдарламасы тәрбиелеу мен оқытудың біртұтастық қағидатын жүзеге асыруға бағытталған. 
Оқу бағдарламасының тек пәндік білім мен білікке ғана емес, сонымен қатар оқушылардың 
кең ауқымды дағдыларының қалыптасуына бағыттылғаны оның ерекшелігі болып табылады. 

 Оқу бағдарламасында «Физика» пәнінің оқу мақсаттары бөлімдерге бөлінген. Бұл 
бөлімдер дағды немесе тақырып, білім немесе түсінік деңгейіне қарай бөлімшелерге бөлінеді. 
Әрбір бөлімшенің ішінде бірізділікті сақтай отырып құрастырылған оқу мақсаттары бөлімше 
аясында оқушылардың қаншалықты алға ілгерілегенін көрсетеді, бұл мұғалімдерге жұмысын 
жоспарлап, оқушыларды бағалап және алдағы уақытта олардың қандай шешім қабылдаулары 
қажеттігін анықтап, оны оқушыларға жеткізуге негіз болады.  
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Сонымен қатар, осы пәндер бойынша әзірленген оқу бағдарламаларына негіз болған 
маңызды қағидат оқу бағдарламасының спиральділік қағидаты болып табылады. 

Физиканы оқығанда, оқушылар тек ғылымның негізін біліп қана қоймай, ғылыми таным 
әдістерін, қазіргі заманғы өндірістің, техниканың, адамға тұрмыстық қызмет көрсетудің 
практикалық тәсілдері мен икемдіктерін игере білуі тиісті. Осыған байланысты қазіргі 
мектептерде бейіндік-бағдарлы білім беру үшін оқу әдістемесінің мазмұнын әлеуметтік, 
ғылыми-техникалық прогреске сәйкестендіру қажет. Сондықтан «Физика» оқу пәнін 
жаратылыстану-математикалық бағытта бейіндік оқытуда адамның табиғатпен өзара қарым-
қатынасы, адамның ғаламдағы және планетадағы орны, өмірлік мәні бар мәселелер және 
оқушыларға білім беру мен тәрбиелеуде үлкен маңызы бар лабораториялық және практикалық 
жұмыстар кең орын алады. 

Физикалық құбылыстарды, тарихи-ғылыми және тарихи-өмірбаяндық материалдарды 
зерделеуде пәндік дағдылармен қарулану және пәнді жақсы түсінуматематикамен, 
химиямен, биологиямен және географиямен пәнаралық байланыс арқылы қамтамасыз 
етіледі. 

«Жаратылыстану- математикалық» бағыттағы пәндерін оқытутәжірибесінде сабақ, 
конференция, дәріс, практикум, экскурсия, қосымша факультативтік сабақтар арқылы 
оқыту түрлері және келесі тәсілдер кеңінен қолданылады: әңгімелеу, әңгіме, кітаппен жұмыс 
істеу, бақылау, эксперимент, экрандық оқу құралын көру, тәжірибелік жұмыс. 

Сонымен қатар қазіргі кезде сабақтарда модельдеу әдістері, ойша модель құрастыру, 
математикалық модельдеу әдістері де кеңінен қолданылады. Сабақ сыныпта оқу үдерісін 
ұйымдастырудың негізгі үлгісі болып табылады. «Жаратылыстану» пәндерін оқуда сабақтың 
келесі түрлері қолданылады: жаңа білімді игеру сабағы, білімді тәжірибеде қолдану сабағы, 
өткен тақырыпты пысықтау және қайталау сабағы, білімді бақылау және жинақтау сабағы, 
аралас сабақ. Сабақтың түрі сабақтың дидактикалық мақсаттарына байланысты таңдалады. 
Жеке, жұптық, топтық және ұжымдық оқу жұмысы арқылы оқыту түрлері сабақтың барлық 
түрлеріне ортақ болып табылады.Мысалы: 

Дәріс-сабақ. Мектептегі дәріс-сабақ оқушылармен кіріспе сұхбаттан басталып, тексеру 
сұхбатымен аяқталады. Дәріс жаңа ақпарат көзі болуы мүмкін. Мектеп тәжіирбесінде шолу, 
алдыңғы өткен материалдарды жүйелеу және қорытындылау дәрістері қолданылады.  

Әңгіме әдісі оқу жұмысының сұрақ-жауап түріне жатады. Әңгіме – оқытудың диалогтық 
әдісі, мұғалім оқушыларға мұқият ойластырылған сұрақтарды жүйелі қою арқылы олардың 
жаңа оқу материалын меңгеруіне жағдай жасап, бұрын оқылған материалдарды қалай 
меңгергенін тексереді.  

Өздік жұмыс – бұл мұғалімнің бақылауымен қалыптасатын іс-әрекеттері мен 
операциялардан тұратын оқушы қызметінің түрі. Оқушылардың өздік жұмысын ұйымдастыру 
оқытуға зерттеу сипатын береді. Бұл әдістерге кітаппен жұмыс, эксперимент жасау және 
бақылау, оқушылардың графикалық жұмысы, оқытудың техникалық құралдарымен жұмыс, 
жаттығулар орындау және есептерді шешу жатады. Оқушылардың эксперименттік жұмысы 
оқытуда айрықша орын алады, пәнге қызығушылықты арттырады, оқудың мазмұнын 
кеңейтеді. Оқушылардың өздік жұмысы әсіресе зертханалық сабақтарда белсенді өтеді, 
мұнда әңгімелесу әдісі оқушы экспериментімен үйлесім табады.  

Оқушы эксперименті – бұл өздік жұмыстың бір түрі. Ол оқушыларды жаңа ұғымдармен, 
білік, дағдылармен таныстыру құралы болумен қатар, олардың өз білімін тексерудің тиімді 
тәсілі болып табылады. Оқушы эксперименті зертханалық тәжірибелер мен тәжірибелік 
сабақтарға жіктеледі.  

Модельдеу. Әдіс бойынша қандай да бір құбылысты зерттеу үшін оның оқушылар 
қарастыратын балама моделі жасалады. Модельдік түсініктер микроәлем объектілерін зерттеу 
кезінде пайдаланылады. Мысалы, электронды бұлтты жасап көрсету электронның моделі 
ретінде қызмет етеді. Модельдеу шынайы құбылыстардың баламалы көрінісін құру, жасалған 
модельді логикалық талдау және қарама-қайшы фактілер туындаған кезде модельді қайта 
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жасау үшін қажет. Объектіні зерттеудің бұл әдісі объектінің жекелеген жақтарын/тұстарын 
немесе қасиеттерін зерттеуге мүмкіндік береді. Модельді жасау кезінде адам негізгі ақпаратты 
көзбен көру арқылы алатынын ескеру керек, сондықтан бірінші кезекте «көзге көрінетін» 
модельдер ұсынылуы тиіс. Модель сезілетін, яғни материалды болғаны дұрыс; бұл зерттелетін 
үдеріс/құбылыс туралы қосымша ақпарат алу мүмкіндігін береді.  

Экскурсия оқуды ұйымдастыру түрі ретінде мектептегі оқу үдерісін шынайы өмірмен 
байланыстырады және оқушылардың тікелей бақылауы арқылы табиғи ортадағы заттар және 
құбылыстармен танысуын қамтамасыз етеді. Сабақтар жүйесінде экскурсия бірқатар маңызды 
дидактикалық функцияларды атқарады: – оқудың көрнекілік қағидатын іске асырады; – 
оқудың ғылымилығын арттырады және өмірмен байланысын күшейтеді; – оқушылардың 
технологиялық ой-өрісін кеңейтеді: оларға шынайы химия өндірісін бақылауға және нақты 
өнеркәсіп және ауылшаруашылық өндірісінде химиялық білімдерін қолдануға мүмкіндік 
беріледі; – оқушыларды мамандыққа баулу жұмысында елеулі рөл атқарады.  

Жоба әдісі. Сабақта жоба жұмысы мұғалім мен оқушының ынтымақтастығына, 
шығармашылық қабілетін дамытуға бағытталған, үздіксіз білім беру үдерісіндегі бағалаудың 
бір түрі болып, оқушылардың кәсіби маңызды дағдыларын ерте қалыптастыруға мүмкіндік 
береді. Жоба әдісі тұлғаны, оның дербестігін, шығармашылығын дамытуға бағытталған және 
оқу үдерісінде жеке, жұптық, топтық, ұжымдық жұмыс түрлерін үйлесімді қолдануға 
мүмкіндік береді. Жоба әдісі қандай да бір теориялық немесе тәжірибелік маңызы бар 
мәселелерді шешудегі оқушылардың оқутанымдық әрекетінің нәтижеге бағытталуын негізге 
алады. Жоба жұмысын орындау барысында оқушыларда жаңа білім мен дағдыларды үйренуге 
деген қажеттілік пайда болады.  

Мультимедиалық таныстырылымдар. Білімді ақпараттандырудың дамуының заманауи 
кезеңінде оқу материалдарын ұсынудың тиімді құралдарының бірі мультимедиалық 
таныстырылымдар болып табылады. Компьютерлік жүйелердегі графикалық көрнекі суреттер 
білім алушыға ақпаратты түсінікті беруге, оны түсінуді жеңілдетуге мүмкіндік береді. 
Мультимедиалық технологиялар танымал педагогикалық ақпараттық технологиялардың бірі 
болып табылады, олар дыбыспен, бейне, анимация және басқа да визуалды әсерлермен 
(Simulation) сүйемелденетін бейнелердің, мәтіндер мен деректердің толық жиынтығын 
жасауға мүмкіндік береді; интерактивті интерфейсті және басқа да басқару тетіктерін 
қамтиды. Мұнда ақпаратты қабылдаудың барлық түрлері қатысып, оқу материалын 
оқушылардың ассоциативтік түрде қабылдап, есте сақтауына әсер етеді. Оқу материалын 
оқушылардың өз бетінше танымдық қызметін ұйымдастыруға лайықты бейімделген 
мультимедиалық таныстырылым түрінде беру оқу уақытын тиімді пайдалануға мүмкіндік 
береді. Мультимедиалық таныстырылымдар оқытудың заманауи техникалық құралы ретінде 
химия сабақтарындағы көрнекілікті арттыруға көмектеседі.  
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 «МАТЕМАТИКА», «АЛГЕБРА» ЖӘНЕ «ГЕОМЕТРИЯ» ПӘНДЕРІН 
ОҚЫТУДАҒЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТӘСІЛДЕР  

 
Кенжегалиев А.Б., Ногаева С.З., Мұстафа А.М. 

Абай атындағы Республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған 
 қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектеп-интернатының  

математика пәні мұғалімдері 
 

 Оқушыларды оқытудың ең жоғары стандарттарын қамтамасыз етуде мұғалімдердің 
қолданатын оқыту тәсілдері (яғни, педагогикалық әдістемелер) маңызды. Мұғалімдер 
пайдаланатын әдіс-тәсілдер оқудың тиімділігіне елеулі әсерін тигізеді. Педагогикалық 
әдістемелерді жетілдірмей тұрып, оқу бағдарламасын өзгерту білім беру стандарттарына 
қатысты реформалау шараларының мүмкіндіктері мен нәтижелілігін төмендетеді. Оқу 
бағдарламасының, оқыту тәсілдерінің және бағалаудың қалай құрылу қажеттігінің мысалын 
Хименес-Александренің (2008) дәлелдерді құрудың оңтайлы оқу ортасына арналған 
ұсынысынан көруге болады (2008, Katchevich et al, 2011 сілтемесі):  

1) Оқушылар оқу үдерісіне белсене қатысады. Олар білімдерін бағалап, өздері ұсынған 
қорытындыларының дәлелдерін ұсынуы және бір-біріне сын тұрғысынан қарауы тиіс.  

2) Мұғалімдер оқушыларға бағытталған және дәлелдерді құру мен талдауға арналған 
рөлдік модельдер ретінде әрекет ететін оқыту тәсілдерін қолданулары керек.  

3) Оқу бағдарламасы проблемаларды шешудің тәсілдерін қамтуы тиіс.  
4) Оқушылар мен мұғалімдер пікірлерді бағалауда білікті болуы керек және оқушыларды 

тек жазбаша тестілер арқылы ғана бағалауға болмайды.  
5) Оқушылар өздерінің алған білімдерін қолдана алуы және білімдердің қалай алынғанын 

талдай білуі тиіс.  
6) Оқушыларға диалогке және бірлескен оқуға қатысуға мүмкіндік беру керек.  
 Белсенді оқу оқушының мұғалімді енжар тыңдап қана қоймай, белсенді жұмысқа 

тартылуын көздейтін оқыту және оқу әдістерінің бірі болып табылады. Бұл тәсілдер оқу 
үдерісі жаттығудың алдында емес, оны орындау барысында жүзеге асырылатын құбылыс 
екендігін түсіндіреді. Сабақ барысында «баланың өзін еңбектендіріп, бірлестіріп, өз бетімен 
білім тапқандай қылса», «жұмыстайтын материалдар даяр түрінде емес, балалар тәжірибе 
қылып, зерттеп, өз бетімен шешкендей, тұрмыс жұмбақ түрінде берілсе», (Аймауытұлы, 1929) 
оқудың анағұрлым тиімді болатынын естен шығармаған дұрыс.  

 Оқыту әдістерінің барлық аспектілері сындарлы оқыту теориясымен үйлеседі. Сындарлы 
оқыту тәсілдері білім берудің «дәстүрлі» әдістерімен салыстырғанда, оқыту кезінде жоғары 
нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді (Hattie, 2011). Сындарлы оқыту тәсілдері 
оқушылардың оқуды алдыңғы білімдерімен ұштастыра отырып, жаңа білім алуын көздейтін 
тұжырымдамаға негізделген. Бұл жерде ең маңыздысы: оқушылардың алдыңғы алған 
дағдылары жаңа дағдыларды меңгеруге үлкен ықпалын тигізеді, ал егер ол ескерілмесе, онда 
білім тереңге бармай, үстірт меңгерілген таяз білім болмақ. Мұндай үстірт білім оқушыға 
қазіргі әлемде жетістікке жету үшін қажетті сын тұрғысынан ойлау, рефлексия және басқа да 
дағдыларын, алған білімін қолдануына кері әсерін тигізеді. Оқушылар білімді толықтай 
меңгеру үшін ақпаратты енжар қабылдамай, сабаққа белсенді қатысуы керек. Оқушыларға 
алған білімдерімен жұмыс істеуге, оны әрі қарай өңдеп, өз дағдыларын арттыруға мүмкіндік 
беретін жаттығу орындауға мүмкіндік беру аса маңызды болып табылады. Бұл пәнді оқытуда 
қолданылатын педагогикалық тәсілдер сындарлы белсенді оқуға негізделеді.  

 Мұғалімнің рөлі оқушылардың белсенділігін арттыруға ықпал ету мақсатында оқытудың 
заманауи әдіс-тәсілдерін тиімді қолдануда болып табылады. Оқу үдерісін жандандыру үшін 
мұғалімдер ынталандырушы материалдарды ұсынып, оқушылардың танымдық тұрғыдан 
дамуына ықпал ету үшін оқу үдерісіне таңдамалы түрде араласады. Сыныптан сыныпқа 
ауысқан сайын, оқушылар барынша жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін өз бетінше әрекет 
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етуге үйренуі керек. Негізгі орта және жалпы орта білім беру бағдарламасында математикалық 
білім математиканың тәжірибелік маңызы мен оның адамның ойлау қабілетінің дамуын 
қалыптастырудағы мүмкіндіктері және шынайы өмірді танып-білудегі ғылыми әдістер туралы 
ой-пікір қалыптастыруда ерекше орын алады. «Математика», «Алгебра», «Геометрия» пәндері 
бойынша оқу бағдарламасының мақсаты пәннің мазмұнын сапалы игеруді қамтамасыз ету, 
оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру, сонымен қатар, басқа пәндермен 
кіріктіре отырып, жалпы адами құндылықтар негізінде және ұлттық мәдениеттің озық салт-
дәстүрлері арқылы оқушылардың зияткерлік деңгейін дамыту болып табылады.  

 Сонымен қатар, жаратылыстану-математикалық бағыттағы мектептердің жоғары 
сыныптарында математиканы оқу оқушылардың өздігінен білім алу қабілетіне қажет болатын 
математиканың қосымша бөлімдерін (жазықтық теңдеуі, Виет теоремасының жалпы түрі, 
дифференциал теңдеулер, функцияны екінші ретті туынды арқылы зерттеу) меңгеруіне 
жағдай жасайды. Математика пәндерін оқытуда оқушылардың ойлау және зерттеу 
дағдыларын қалыптастырып, дамыту үшін әртүрлі әдіс-тәсілдер қолданылады. Математиканы 
оқытуда қолданылатын педагогикалық тәсілдер:  

⮚ проблемалық оқыту;  
⮚ құндылықтарға бағдарланған тәсіл;  
⮚ жеке тұлғаға бағдарланған тәсіл; 
⮚ белсенді оқу әдіс-тәсілдері;  
⮚ саралап оқыту;  
⮚ жеке, жұптық, топтық (шағын топтардағы) және жалпы сыныптық (тұтас) және 

ұжымдық (құрамы ауысып отыратын жұптар) оқу жұмысын қоса алғанда, бүкіл сыныптың 
жұмысын ұйымдастыру;  

⮚ өзара оқыту (сынып ішінде және сыныптар арасында); 
⮚ тәжірибелік және шығармашылық жұмыстар (түрлі геометриялық модельдердің 

конструкторы сияқты материалдармен жұмыс істеу);  
⮚ ішінара ізденіс әдісі (іздеуді, қосымша материал қолдануды қажет ететін есептерді 

шешу әдісі);  
⮚ зерттеу әдісі (мен не білемін, нені білгім келеді, не үйрендім); 
⮚ оқушылардың оқу жетістігіне жүйелі мониторинг жасау;  
⮚ ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) қолдану.  
 Математиканы оқытуда АКТ қолдану төмендегідей көрініс табады:  
✔ жоба, зерттеу есептерін шығару, тапсырма құрастыру, ақпарат және пікір алмасу 

(стандартты емес есептер, жобалар, «апта есебі») үшін сайт (блог) жасау;  
✔ математикалық есеп (геометриялық фигураларды құрастыру және тағы басқа.) шығару 

барысы туралы бейнекөрініс жасау;  
✔ арнайы бағдарламалардың көмегімен бағалау тапсырмаларын құрастыру; 
✔ графиктерді, геометриялық сызбаларды оқушылардың өз бетінше орындауы;  
✔ оқушылардың ақпаратты іздеу және таңдаумен, дерек және құбылыстар арасындағы 

байланыс пен айырмашылықты салыстыру және орнатумен байланысты жұмыстарды өз 
бетінше орындау дағдыларын дамыту;  

✔ математиканың әртүрлі тарауларын оқу барысында көрнекілікті қамтамасыз ету 
(мысалы, геометрияны оқуда 1C математикалық конструктор, GeoGebra бағдарламалық 
жасақтаманы қолдану);  

✔ түрлі қосымшалардың көмегімен оқушылардың математикалық модельдеу дағдыларын 
жетілдіру (мысалы, Excel, Acces қолданбалы бағдарламалар); 

✔ оқушылардың өз бетінше білімін жетілдіру дағдыларын дамытуға ықпал ететін 
электрондық ресурстарды қолданып оқыту;  

✔ интернет-олимпиадаларға немесе қашықтықтан өткізілетін олимпиадаларға қатысу 
арқылы оқушылардың математикалық қабілеттері мен шығармашылық белсенділігін дамыту;  
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✔ өзекті тақырыптар бойынша мектептен тыс диалогті жалғастыруға мүмкіндік беретін 
онлайн режімінде немесе форумға қатысу арқылы математикалық дағдылар мен 
математикалық тілді дамыту.  

«Математика» пәні бойынша жаңартылған оқу бағдарламасы оқушыларға ХХІ ғасырдағы 
қарқынды дамып келе жатқан зияткерлік және техникалық ортада табысты болу үшін қажетті 
дағдыларды меңгертуге бағытталған. Олар оқушыларды сын тұрғысынан ойлау, бірлесіп 
жұмыс істеу, ақпаратты өңдеу, проблемаларды шешу сияқты анағұрлым жоғары деңгейдегі 
көптеген дағдыларды өз бетінше меңгеруге және зерделеуге дайындайды және 
ынталандырады. Осы дағдыларды жоғары дәрежеде меңгеру «Математика» пәні бойынша оқу 
бағдарламасында проблемаларды шешу, бірлескен зерттеу және ғылыми зерттеу жүргізу 
дағдыларына баса назар аударып, ойлау дағдыларын дамытуды көздейді. Оқыту үдерісі 
тәжірибеге бағытталған және оқушының өз білімдерін өмірде қолдана білуіне шоғырланған. 
ХХІ ғасырдың қарқынды ілгерілеу ырғағына қатар ілесу үшін, өзара тығыз байланысты және 
көпмәдениетті әлемде қалыптасқан қазіргі жағдайда оқушылардың өз бетінше оқу 
дағдыларын, коммуникативтік дағдыларын дамыту аса маңызды болып табылады. 

 
ОҚЫТУ МЕН ОҚУ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ 

Бүкіл топ орындайтын жұмыс 
- Сараланған сұрақтарды қолданыңыз. 
- Күтілетін нәтижелерді саралаңыз. 
- Оқуда ерекше қажеттіліктері бар және қабілетті оқушыларға, мәселен, айрықша 

қажеттіліктері бар қабілетті оқушыларға бағытталған сұрақтарды жоспарлаңыз және әзірлеңіз. 
- Оқушылардың өз бетінше оқи алатынынан жоғары деңгейдегі мәтіндер және тапсырмалар 

әзірлеңіз. 
- Басқалардан гөрі қабілетті оқушыларға шамадан тыс көп тапсырма жүктемеуге 

тырысыңыз. 
- Анағұрлым қабілетті оқушыларды интербелсенді пікірталасқа тарту үшін ашық 

сұрақтарды қолданыңыз. 
- Қабілетті оқушыларды өтілген материалдар бойынша тұжырым жасауға 

ынталандырыңыз. 
- Өзіңіз іштей барлық оқушыларға ауызша кері байланыс беріңіз. 
- Қажет болған жағдайда оқушыларды модельдеуге қатыстырыңыз. 
- Қабілетті оқушылардың түсініктемелер мен қағидаттарды тұжырымдап айтуын сұраңыз. 
- Қабілеті жоғары оқушылар үшін мүмкіндігінше жоғары деңгейлі сұрақтар мен 

тапсырмалар, ал қабілеті төменірек оқушылар үшін төмен деңгейлі қарапайым сұрақтар 
әзірлеңіз. 

- Қабілеті төмен оқушылардың өзіне сенімділігін қалыптастыру үшін модельдеуді 
пайдаланыңыз. 

- Түрлі деңгейдегі проблемаларды шешудің үлгісін көрсетіңіз. 
- Метатанымды қолдау үшін қажетті терминологияны қолданыңыз. 
- Қабілеті жоғары оқушылар білуі тиіс мәселелерді модельдеңіз. 
- Бүкіл сыныпқа арналған мақсат қойыңыз. 
Шағын топтағы жұмыс 
- Ең қабілетті оқушылардың мұғалімнің өзіне назар аударуын көбірек қалайтынын есте 

ұстаңыз. 
- Оқушылардың және соған сәйкес топтың ортақ қажеттіліктерін анықтаңыз. 
- Топтарды жұмыс түріне қарай құрыңыз. 
- Күтілетін нәтижеге сәйкес топ мүшелерін ауыстырып отырыңыз. 
- Кейде ең қабілетті оқушылар бірігіп жұмыс істейтін жағдайлар болатынына көз 

жеткізіңіз. 
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- Барлық оқушылардың басқаларды басқару және топта жұмыс істеу мүмкіндігі болуына 
назар аударыңыз (бұл жерде мұғалім тарапынан ерекше қажеттіліктері бар оқушыларға назар 
аударылуы тиіс). 

- Ерекше қабілеті бар оқушыларға топтық жұмыста олардың қабілеттерін ашатын рөлдерді 
бөліңіз. 

- Бүкіл топ үшін ғана емес, шағын топ/жеке оқушы үшін де мақсат белгілеңіз. 
- Өзін-өзі бағамдауды қолдаңыз. 
- Оқушыларды тек сұраққа жауап беруге ғана емес, сұрақты дұрыс тұжырымдай білуге 

ынталандырыңыз. 
- Оқушылардың мәдени дәстүрлерін ескеріңіз. 
- Бірлесіп проблеманы шешу жаттығуларын қолданыңыз. 
- Оқушылардың алдына қойылатын мақсаттарды бірлесе отырып белгілеңіздер. 
- Бүкіл сыныпқа арналған таныстырылым жасау мүмкіндіктерін талқылаңыздар. 
- Топтық жұмыстағы маңызды рөлдерді бөліңіз, мысалы, талқылауды өткізуге жауапты топ 

көшбасшысы және т.б. 
- Өзара түзету немесе өзара бағалауды қолданыңыз. 
- Оқушылардың дамытуды қажет ететін салаларын және жақсартуға қатысты ұсыныстарын 

тұжырымдауын талап етіңіз. 
- Оқушының «толығырақ» жауап беруін емес, «басқаша» жауап беруін күтіңіз. 
- Қабілетті оқушылардың басқалардың табысқа жетуіне ықпал етуіне көмектесіңіз. 
- Сапалық нәтижелерді назарда ұстаңыз. 
- Үдерісті жеделдету жағдайларын зерделеңіз. 
- Барлық оқыту мерзімдерін белгілеңіз, бірақ мерзімдер мүмкіндіктерге сәйкес болуы тиіс. 
- Тапсырманың ауқымын тарылтып, мағына тереңдігіне біршама мән беріңіз. 
- Топтық кері байланысты жоспарлаңыз. 
Жеке жұмыс және оқу 
- Бағалау марапаттауға ғана емес, қалыптастырушы мақсатта болуы тиіс және нақты 

бағалау критерийлеріне бағдарлануы тиіс. 
- Сараланған бағалау критерийлерін алдын ала хабарлаңыз. 
- Әрекет ету стилін өзгертіп отырыңыз және оқушыларға шамадан тыс қысым жасауға жол 

бермеңіз. 
- Оқушылардың өзін-өзі бағалауын ынталандырыңыз, өзін-өзі бағалауға арналған 

парақшаларды қолданыңыз. 
- Пән аясында оқушылардың өз бетінше оқуы мен пәнді меңгеруін қадағалаңыз. 
- Күтілетін жоғары нәтижелерге бағдарлай отырып, есептерді және жаттығуларды 

оқушылардың қабілеттерімен сәйкестендіріңіз. 
- Оқушылар жауаптарының ерекше болып, өз бетінше тұжырымдалуын және бастама 

көтеруге ұмтылуын қолдаңыз. 
- Зерттеуге негізделген, проблема шешуге бағытталған тәжірибелік тапсырмалар 

дайындаңыз. 
- Оқушылардан дербес кері байланыс алуды жоспарлаңыз. 
- Барынша кең ауқымдағы тәжірибелік және зерттеушілік тапсырмалар мен жаттығулар 

орындауға мүмкіндік жасаңыз. 
- Сабақта АКТ қолдануды жоспарлаңыз. 
- Ересек оқушылардың өзінен кіші оқушыларға көмектесуін ойластырыңыз, мысалы, 

тәлімгерлік жасау. 
- АКТ-ның тиісті дәрежеде қолжетімді болуын қамтамасыз етіңіз. 
Ширату жаттығулары 
- Тізбектелген сабақтар топтамасын өткізу барысында зерттеулерді жоспарлаңыз. 
- Ширату жаттығуларын өткізу үшін оқушыларды таңдап алыңыз. 
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- Түрлі деңгейдегі жаттығуларда және есептеулерде белгілі бір ортақ мақсаттың 
қарастырылуын қадағалаңыз. 

- Жұпта және топта тиімді жұмыс істеу мүмкіндіктерін ескере отырып, жұптық жұмыстар 
мен шағын топтағы жұмысты қолданыңыз. 

- Түсінуді нақтылау үшін ережелерге немесе үлгілерге сәйкес кері байланыс болжамдаңыз. 
- Жоғары деңгейлі ойлау дағдыларын қажет ететін тапсырма беріңіз немесе мысал 

келтіріңіз. 
- Сараланған немесе ашық сұрақ қойыңыз. 
- Тұжырым жасаңыз және оның дұрыстығын дәлелдеуді сұраңыз. 
- «Сіздің бұлай ойлауыңызға не себеп болды?» деген сұрақ түрлерін қолданыңыз. 
- Белгілі бір физикалық заңдылыққа негізделген жаттығулар тізбегін өткізіңіз. 
- Қабілетті оқушылардан нақты тапсырманы орындауға қажетті дағдыларды 

тұжырымдауын сұраңыз. 
Топ болып талқылау 
- Оқушыларды мәселемен таныстырып қана қоймай, оған түсініктеме беруге 

ынталандырыңыз. 
- Олардың рөлдері бойынша өздерін таныстырып, жұмыстары бойынша есеп беру 

мүмкіндіктерін пайдаланыңыз. 
- Оқушыларға кері байланыс үшін өздерінің ескертпелерін жазып отыруды ескертіңіз. 
- Оқушылардың кері байланыс үшін әртүрлі мерзімдерді белгілеуіне рұқсат етіңіз. 
- Тиісті лексика мен терминологияны қолдана отырып, меңгерілген тақырыпты 

қарастыруға назар аударыңыз. 
- Күрделі міндеттерді шешіңіз. 
- Оқушылардың өздерінің оқуы туралы ойланатынына көз жеткізіңіз. 
- Күрделі (маңызды) идеялар туралы түсінік қалыптастырыңыз. 
- Оқушылардың қабілеттері жағынан ұқсас сыныптастарымен бірлесе жұмыс істеуіне 

мүмкіндік беріңіз. 
- Топтық ықшам талқылау ұйымдастыруды қарастырыңыз. 
Математика сабағында топтық және жұптық жұмыс аясында, сондай-ақ бүкіл сынып 

орындайтын жұмыста бағытталған оқыту мен өзара қарым-қатынастың маңызы зор. Сабақтың 
басым бөлігінде оқушыларды «тұтас топ» болып жұмыс істеуге жұмылдыру олардың 
мұғаліммен қарым-қатынасын барынша арттырып, әр оқушының ұзақ уақыт бойы өзара 
әрекет етуден мүмкіндігінше пайда көруге септігін тигізеді. 
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ОҚЫТУДА WEB-ТЕХНОЛОГИЯЛАР АРҚЫЛЫ  
АҚПАРАТТАНДЫРУ ІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 
Әбділдә А.С., Нурабаева А.П. 

Абай атындағы Республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған  
қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектеп-интернатының  

информатика пәнінің мұғалімдері 
 
ХХ ғасырдағы ғылым мен өндірістің жедел өркендеп дамуы адамға керекті ақпараттың тез 

артуына әкеледі. Бұдан ақпаратты кластарға, тақырыптық топтарға бөліп, оларды сақтау, 
қажет кезінде шапшаң іздеп таба білу және ақпараттың өзгеру заңдылықтарын зерттеу 
қажеттігі туды. Осы мәселелерді ғылыми тұрғыдан зерттейтін техника саласын алдымен 
кибернетика, ал кейіннен информатика деп атады. Бұл сөз француз тіліндегі “information” 
деген ұғым атауынан шыққан, ал ағылшын тілінде сөйлейтін елдердегі “Computer science” деп 
аталатын ғылым саласы да осы информатика сөзінің баламасы болып табылады. 

Қазіргі кездегі ақпараттық технология ұғымын мәліметтер өңдеуге байланысты үш түрге 
жіктеуге болады, олар: есепке алу, талдау және шешім қабылдау. Осы уақытқа дейін бұл 
жұмыстар адамның басқаруымен қағазға жазылған құжатты өңдеу түрінде өтетін, ал енді 
басқару, ұйымдастыру жұмыстарын электронды есептеуіш машина көмегімен автоматты 
түрде атқару жаңа ақпараттық технологияның тууына себепші болды. Бұл жаңа 
технологияның бұрынғы технологиядан ( құжатты машинкада басу, байланысты телефонмен 
жүргізу, сөзді диктафонға жазу) айырмашылығы – тізбектеле орналасқан ақпараттық техника, 
“жылы жүзді” программалық жасақтама және дамытылған компьютерлік байланысты кеңінен 
қолдану. Яғни жаңа ақпараттық технология төмендегі мынадай мүмкіндіктерді орындауы тиіс: 

 – әрбір адам мәліметтерді дұрыс орналастыра білуі (программалау емес) керек; 
 – мәліметті өңдеу барысында оларды өрнектеу, сақтау, іздеу, бейнелеу және өзгерістен 

қорғаудың бірыңғай үлгісіне келтіріп жинақталған мәліметтер қоймасын пайдаланатын 
ақпараттық қолғабыс көрсету; 

 – кез келген құжатты қағазсыз өңдеу ісін ұйымдастыру, мұнда қағазға құжаттың ең соңғы 
нұсқасы ғана түсіріледі, ал басқалары электрондық машинаның мәлімет жинақтағыштарында 
(дискілер) сақталады да экранда көрсетіледі; 

 – адам үшін көптеген жеңілдіктері бар есепті шығарудың сұхбаттасу режимін 
(интерактивті режим) жүргізу; 

 – бір-бірімен байланысқан электронды есептеуіш машиналарды пайдалана отырып, 
құжатты ұжымдық түрде даяарлау; 

 – есепті шығару барысында мәліметтерді бейнелеу тәсілін жылдам өзгерту мүмкіндігі 
болу. 

Информатика ғылымын адамзат тек электронды есептеуіш машинаның көмегі арқылы 
ғана қабылдайды. Электронды есептеуіш машина ақпаратты автоматты түрде өңдеуді жүзеге 
асырады. Сондықтан электронды есептеуіш машина бағдарламалау информатиканың негізгі 
ядросы, ал қазіргі есептегіш техникалардің барлық түрлері – оның аппараттық қамсыздандыру 
негізі болып табылады. 

Адам қызметінің барлық саласының ауқымды түрде ақпараттануы жағдайында, инфор-
матика пәнін кез келген ғылыммен байланыстыруға болады. Мысалы, философиямен байла-
нысында әлемнің жүйелік-ақпараттық бейнесін, филология мен тіл білімінде (бағдарламалау 
жүйесі, мәтіндік редактор, мәтінді айырып тану жүйесі, компьютерлік аударма құралдары, 
жасанды интеллект жүйесі), метематика, физика, экономика бойынша (компьютерлік модель-
деу), бейнелеу және графика (графиктік редакторлар, дизайн, мультимедиа жүйесі), т.с.с. 

Информатиканың фундаментальды негізі мына бөліктерден тұрады: теориялық инфор-
матика, ақпараттандыру құралдары, ақпараттық технологиялар, әлеуметтік информатика. 
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Теориялық информатика – информатиканың философиялық негізі, математикалық және 
ақпараттық модельдер мен алгоритмдер, сондай-ақ ақпараттық жүйелер мен технология-
лардың жобалау және құру әдістерін қарастырады. 

Ақпараттандыру құралдары бағдарламалық, техникалық болып бөлінеді. Бағдарламалыққа 
жүйелік бағдарламалық құралдар (операциялық жүйе, бағдарламалау жүйесі мен тілдері), 
әмбебаб, мамандыққа бағытталған құралдар, техникалыққа – ДК, жұмыс станциялары, 
ақпаратты енгізу-шығару құралдары, ЭЕМ-нің желілері, компьютерлік (КТ) және 
телекоммуникациялық технологиялар (ТК) жүйелері жатады. 

Орта мектептің мәселелерін қамтитын информатика бөлігін мектеп информатикасы деп 
атайды. 

Кеңестік дәуір кезіндегі әдебиетке бұл термин алғаш рет 1979 жылы А.П. Ершовтың 
жетекшілігімен жарық көрген: «Мектеп информатикасы – тұжырымдамалары, жағдайы және 
болашағы» атты іргелі еңбегі арқылы енгізілді. Онда мектеп информатикасы мектептегі оқу 
процесінде ЭЕМ-ді қолдануды зерттейтін және бағдарламалық, техникалық, оқу-әдістемелік 
және ұйымдастыру арқылы қамтамасыз ететін информатиканың бір тармағы ретінде 
анықталды. Қазіргі информатика курсы дүниежүзілік педагогика ісінде теңдесі жоқ 
құбылыс болып саналады. 

Сонымен қатар, ақпарат деп кей байланыс формаларының белгіленуі немесе материалдық 
әлемнің белгілі заңдылық класына бағынатын, және оның адам санасындағы бейнесі болатын 
обьектілердің, үрдістердің, құбылыстардың тәуелділіктерін айтамыз. 

Ақпарат мәліметтерге, тәуелділігіне, өздерімен жұмыс істеу әдістеріне байланысты белгілі 
бір қасиеттермен сипатталады. Солардың маңызды түрлері төменде көрсетілген: 

ақпарат қоршаған орта туралы өзі келгенге дейін болмаған жаңа мәлімдемелер береді; 
ақпарат тасымалдаушыда өзінің белгілер мен сигнал түрінде келетініне қарамастан ақпарат 

материалды емес; белгілер мен сигналдар тек оны танып қабылдай алатын алушы үшін ғана 
ақпарат жеткізеді; ақпарат физикалық тасымалдаушыдан ажырамайды, сонымен қоса белгілі 
бір тасымалдаушыға байланысты емес және белгілі бір тілге байланысты емес; 

ақпарат дискреттік – ол хабарлама түрінде берілетін нақты мәліметтерден тұрады; 
сонымен қатар, ақпарат үзіліссіз – ол жинақталып және біртіндеп дамиды. 
Ақпараттың сапасын көрсететін қасиеттер төмендегідей: 
репрезентативтілігі – таңдау дұрыстығы және берілетін құбылысқа ақпараттың бара-бар 

құрылуы осылай аталады; 
мазмұндылығы – хабарламадағы семантикалық ақпарат санының өңделетін ақпараттың 

көлемінің қатынасына тең болатын ақпараттың семантикалық көлемі; 
жеткіліктілігі – шешім қабылдау үшін хабарлаушы көрсеткіш жиынтығының құрамының 

тығыздығы; 
қол жеткізушілігі – ақпаратты көрсету формасының ыңғайлылығы; 
өзектілігі – ақпараттың сол сәтте қолданудағы құндылық деңгейі; 
құндылығы – нақты мәселелерді шешудегі маңыздылығы; 
түсініктілігі – қолданушының білім деңгейіне ақпараттың мазмұнының сәйкестігі; 
ықшамдылығы – хабарланатын мәлімдемелердің баяндаулығының сығылу деңгейі. 
«Технология» сөзі өнер, шеберлік, істей алу дегенді білдіретін гректің «techne» сөзінен 

шыққан, гректің «logos» сөзі – түсінік, оқу дегенді білдіреді. 
Технология – бұл ғылыми және инженерлік білімнің жиынтығы. Ол өнім немесе қызмет 

көрсетуді іске асыратын материалдық, техникалық, энергетикалық, өндірістің еңбек 
факторларының жиынтығы[4]. 

Ақпараттық технология – бұл ақпаратты сақтаумен, өңдеумен айналысатын адамдардың 
еңбегін тиімді ұйымдастыру тәсілдерін үйрететін, өзара байланысқан ғылыми, технологиялық, 
инженерлік дисциплиналар кешені. 

Жалпы, кез келген ақпараттық технологиялар қажет ақпаратты талап етілген сапа мен 
белгіленген тасымалдаушымен жеткізуге бағытталған болып табылады. 
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 Ақпараттық технологиялар негізгі үш компоненттен тұрады: 
техникалық құралдар кешені – есептеуші, телекммуникациялы және техникалық ұйым-

дастыру; программалық құралдар жүйесі – жалпы(жүйелік) және функционалды (қолданбалы) 
программалық жабдықтама; ұйымдастырушылық – әдістемелік қамтамасыз ету жүйесі. 

Жүйе бір мақсатқа жетуге бағытталған бүтін, өзара байланысқан элементтер жиынтығы. 
Қоғамның дамуының қазіргі деңгейі жалпы ақпараттанумен сипатталады, яғни барлық ғылым 
мен техника салаларына компьютеризация мен ақпараттық технологиялардың енуімен 
сипатталады. Осыған байланысты негізгі мағынасы болып, күнделікті қызметте ақпаратты 
өңдейтін құралдар мен әдістердің қолдануы болады. Жаңа ақпараттық технологияның әсер 
етуімен өндірісте және басқару процестерінде үлкен өзгерістер болып отырады. World Wide 
Web – әлемдік компьютерлік торап құрамында алуан түрлі ақпарраттары бар миллиондаған 
сайттардан тұрады. Адамдар Internet технологияларын қолдану арқылы сол ақпараттарға қол 
жеткізеді.WWW кеңістігінде пайдалану үшін арнайы программалар – Web техноглогиялары 
қолданады. Web браузердегі бүкіл ақпарат WWW негізгі байт элементтері болып табылатын 
Web парақтар түрінде беріледі[8]. 

Web-парақтар мультимедия технологиясын қолдағандықтан, өзіне түрлі ақпараттарды 
біріктіре алады: текст, графика, дыбыс, анимация, видео. Web-парақтардың қаншалықты 
сапалы және әдемі жасалуы көп жағдайда торапқа байланысты[13]. 

Қолданушылар тартымды және графикамен , анимациямен шегімен безендірілген, 
сонымен қоса, дұрыс, жылдам жүктелетін Web-парақтарды қарайды. 

WWW технологияларының кең мүмкіндіктері WWW серверінің өсу нәтижесіне және 
Internet желісінің өсуінің салдарынан пайда болады.WWW сервер- бар ақпараттарды 
сақтайтын,қолданушыларға гипермәтіндік құжаттарға қол жеткізетін, глобальді немесе ішкі 
корпоративті торап. Қолданушы WWW серверімен қарым-қатынас жасау үшін арнайы 
программалық жабдықтама – браузер (англ. browser) яғни көру программасы деп атайтын 
жабдықтама қолданылады. 

WWW-серверінің жұмыс жасау схемасы келесідей: 
Торапты қолданушы браузер деп аталатын программалық жабдықтама пакетін 

жібереді.Оның құрамына келесі функциялар кіреді: 
Сервермен байланыс орнатады 
қажет құжатты алады; 
алынған құжатты көрсетеді; 
қолданушы әрекеттеріне жауап қату, жаңа құжаттарға қол жеткізу. 
Қолданушының әсер етуімен немесе браузерді жібергеннен кейін, WWW- cерверімен 

байланыс орнатады және оған берілген құжатты алу үшін сұраныс жібереді. 
WWW-сервер сұраған құжатты іздейді және браузерге нәтижені қайтарады. 
Браузер құжатты алып, қолданушыға көрсетеді және оның қозғалысын күтеді. 
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 АБАЙДЫ БІЛМЕК  
ПАРЫЗ ОЙЛЫ ЖАСҚА 

3-СЕКЦИЯ 
Абай шығармашылығын оқытудың 

әдіс-тәсілдері 



Асыл сөзді іздесең, 
Абайды оқы, таңырқа. 
Адамдықты көздесең, 

Жаттап тоқы көңілге. 

 С. Торайғыров 
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АБАЙДЫҢ АҚЫНДЫҚ ӘЛЕМІ  
 

1.Өлеңге Абайдың қойған талабы 
Өлең сөздің патшасы – сөз сарасы, 
Қиыннан қиыстырар ер данасы. 
Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, 
Теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. 
Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, 
Ол ақынның білімсіз, бишарасы. 
Іші алтын, сырты күміс сөз жақсысын 
Қазақтың келістірер қай баласы?! 
2.Өлеңнің адам өміріндегі орны 
Туғанда дүние есігін ашады өлең, 
Өлеңмен жер қойнына кірер денең. 
Өмірдегі қызығың бәрі өлеңмен, 
Ойласаңшы бос қақпай елең-селең. 
3.Өлең жазудағы ақынның мақсаты 
Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, 
Жоқ-барды, ертегіні термек үшін. 
Көкірегі сезімді, тілі орамды, 
Жаздым үлгі жастарға бермек үшін. 
Бұл сөзді тасыр ұқпас, талапты ұғар, 
Көңілінің көзі ашық, сергек үшін.  
4.Өлеңнің құралы 
Алыстан сермеп, 
Жүректен тербеп, 
Шымырлап бойға жайылған 
Қиуадан шауып, 
Қисынын тауып, 
Тағыны жетіп қайырған 
Толғауы тоқсан қызыл тіл 
Сөйлеймін десең өзің біл. 
 

ТОЛЫҚ АДАМ 
 
 

Үш негіз: Үш сүю Бес асыл іс 
1. Нұрлы ақыл 1. Алланы сүю 1.Талап 

2. Ыстық қайрат 2. Адамзатты сүй 2. Еңбек 
3. Жылы жүрек 3. Әділетті сүй 3. Терең ой 

  4. Қанағат 
  5. Рақым 

Әуелде бір суық мұз – ақыл зерек, 
Жылытқан тұла бойды ыстық жүрек. 
Тоқтаулылық, талапты, шыдамдылық –  
Бұл қайраттан шығады білсең керек. 
Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, 
Сонда толық боласың елден бөлек.  
*************************************************** 
Махаббатпен жаратқан адамзатты, 
Сен де сүй ол Алланы жаннан тәтті. 
Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, 
Және де Хақ жолы деп әділетті. 
************************************************** 
Талап, еңбек, терең ой,  
Қанағат, рақым ойлап қой. 
Бес асыл іс, көнсеңіз. 
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ҚР БҒМ онлайн-интерактивті ашық сабақ жоспары 
 

 
 

ПӘН: Абайтану МЕКТЕП: Абай атындағы РММИ 
ТАҚЫРЫБЫ: Абай 
өлеңдеріндегі «Толық 
адам» ілімі 
КҮНІ: 06.02.2020 Мұғалімнің есімі: Абитова Жанар Сабетхановна 
СЫНЫП: 9Ә Қатысқан оқушылар саны:  Қатыспаған оқушылар саны:  
Осы сабақ арқылы 
жүзеге асатын оқу 
мақсаттары 

Абай өлеңдеріне талдау жасайды. «Толық адам» ілімін меңгереді.  
 

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар орындай алады: Абайдың өлеңдеріндегі «Толық адам» ілімі 
туралы біледі, талдайды.  
Оқушылардың көпшілігі орындай алады: Абайдың өлеңдерін мазмұндас 
шығармалармен байланыстыра, «Толық адам» ілімін талдап, дәлелдей алады. 
Кейбір оқушылар орындай алады: Ақынша толғап, бүгінгі күнгі «толық адам» 
формуласын шығара алады.  

 
Тілдік мақсат 

Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: «толық адам», «иманигүл», өлең өнері  
Диалог құруға/жазба жұмыс жазуға арналған пайдалы тіркестер: 
Талқылауға арналған сұрақтар: 
топ: 
1. Абайдың өлеңге қойған талабы 
2. Өлеңнің адам өміріндегі орны 
3. Өлең жазудағы ақынның мақсаты 

Бағалау критерийі:  Критерий:Тақырыпты талдап, қорғайды. 
Дескриптор: 
Тапсырмаға Абай өлеңдері арқылы жауап береді. 
Мазмұндас шығармалармен байланыстырады. 
 Өмірмен байланыстырады.  

Пәнаралық байланыс Тарих, қазақ тілі, қазақ әдебиеті, эстетикалық пәндер 
Ойлау деңгейі Қолдану, Талдау 
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Құндылықтарды 
дарыту 

Тарих пен мәдениет ортақтығы. Зайырлы қоғам және жоғары руханият. 

Алдыңғы оқу ХІХ ғасыр әдебиеті 
Жоспар  
Жоспарланған уақыт Жоспарланған жаттығулар Ресурстар  
 
Ұйымдастыру кезеңі 
 (1 – 5 мин.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6-15 мин.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(15-25 мин.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(25-35 мин.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рефлексия 
(35-40 мин.) 
 
Үй тапсырмасы 

1-әрекет. Қолайлы орта құру: 
1. Жағымды атмосфера орнату: «Метафора» әдісі. 
2. Топқа бөлу «Капитан» әдісі арқылы жүзеге асады. 
 
2-әрекет. Миға шабуыл. «Қар кесегі» әдісі.  
«Абай жолы» роман-эпопеясының І, ІІ томының мазмұны 
бойынша ашық сұрақтар құрастырады. 
 

Критерий Дескриптор 
 Роман желісі бойынша 
сұрақтар құрастырады. 
 

1. Сұрақтар алдыңғы білімді 
қамтиды. 
2. Сұрақ сауатты  құрастырылған. 

Өзіне қойылған 
сұрақтарға жауап 
береді. 

1. Дұрыс жауап берді. 
2. Жауабы жүйелі, әдеби тіл 
нормасын сақтайды. 

 
3-әрекет. «Ой қозғау» стратегиясы 
Тапсырма: 
І топ: Өлеңге Абайдың қойған талабы 
ІІ топ: Өлеңнің адам өміріндегі орны 
ІІІ топ: Өлең жазудағы ақынның мақсаты 
 

Критерий Дескриптор  
Тақырыпты талдап, 
қорғайды. 
 

1. Тапсырмаға Абай өлеңдері 
арқылы жауап береді. 
2. Мазмұндас шығармалармен 
байланыстырады. 
3.  Өмірмен байланыстырады.  

Регламент – 5 мин.  
 
Кері байланыс: 1-жұп 2-жұпты, 2-жұп 1-жұпқа «Екі жұлдыз, бір 
тілекпен» кері байланыс береді. 
4-әрекет. Абайдың «Толық адам» ілімін төмендегі ұғымдарға 
сүйеніп, талдаңыз, дәлелдеңіз. 
І топ:Үш негіз 
ІІ топ: Үш сүю 
ІІІ топ: Бес асыл іс 

Критерий Дескриптор  

Тақырыпты  
талдап, қорғайды. 
 

1.Тапсырмаға Абай өлеңдері арқылы 
жауап береді. 
2.Абайдың қара сөздерімен, ақын-
жазушылар шығармаларымен 
байланыстырады. 
3.Өмірмен байланыстырады. 
4.Постер эстетикалық талаптарға сай.  

Постер 
қорғайды. 

1.Эстетикалық талап сақталды. 
2.Қорғауға топ мүшелерінің бәрі 
атсалысты. 

Регламент – 5 
мин. 

 

 
«Галерея» әдісімен әр топ жұмысын қорғайды. Смайликпен кері 
байланыс береді. 
5-әрекет. Бүгінгі күнгі «толық адамның» формуласы қандай 
болады? 
«Ақылдың алты қалпағы» арқылы кері байланыс береді. 
 
Абайша толғап өлең жазу. 

 
Доп 
 
 
 
 
А4 қағаз 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Флип-чарт  
 
Абай өлең 
дер жина 
ғы 
 
Түсін 
дірме сөздік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Абай 
қарасөздері 
жина 
ғы, 
Флип-чарт 
 
 
 
Түрлі түсті 
қалпақ 
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Абай шығармашылығын қазақ әдебиеті сабағында оқытудың әдіс-тәсілдері 
 

Сынып: 10  Қатысқан оқушылар саны: 13 Қатыспағандар: 0 
Күні: 27.09.2019  
Мұғалім Малик Майра Маликқызы 
Бөлім  І БӨЛІМ. «ӨЛЕҢ – СӨЗДІҢ ПАТШАСЫ, СӨЗ САРАСЫ» 
Сабақтың 
тақырыбы 

Абай Құнанбайұлының «Біреудің кісісі өлсе, қаралы ол»  
өлеңіндегі өзекті мәселе 

Осы сабақ арқылы 
жүзеге асатын оқу 
мақсаттары 

Т/Ж 1.2.1. Әдеби шығармадағы көтерілген мәселелерді ұлттық мүдде 
тұрғысынан ашу.  
Т/Ж 1.4.1. Көркем шығармалардан алған үзінділерді ғаламдық тақырыптағы 
өзекті мәселелермен байланыстыру. 

Сабақ мақсаты Оқушылардың барлығы: әдеби шығарманың сюжеттік-композициялық 
құрылысын анықтай алады. Өлеңнің мазмұнымен танысады. 
Оқушылардың көпшілігі: өлеңнің негізгі өзегін, мәнін, автор мен қоғам 
арасындағы байланысты сараптай алады. 
Оқушылардың кейбіреуі: шығарма мазмұны мен идеясын ғаламдық 
мәселелермен байланыстырып, талдай алады. 

Құндылықтарды 
игеру 

«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы 
1.Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілік; 
2.Тіл мен мәдениет; 
3. Туған жерге,Отанға деген сүйіспеншілік; 
4.Өмір бойы білім алу; 
5. Ынтымақ пен татулық, достық пен бірлік; 
6.Тарихтың, мәдениет пен тілдің біртұтастығы;. 
6.Елжандылық, толеранттық, ұлтжандылық тәрбие. 
Аталған құндылықтарды сабақ барысында оқушылармен топтаса және жеке 
отырып жұмыс жасаулары, сын тұрғысынан ойлай білу, өзіндік көзқарасын 
дәлелдей алу дағдылары негізінде жүзеге асады. 

Пәнаралық 
байланыс 

Тарих, қазақ тілі 

АКТ-ны қолдану 
дағдылары 

Электрондық оқулық, интерактивті тақта, сөздік, қима қағаздар, қосымша 
дереккөздер 

Бағалау 
критерийлері 

Әдеби шығарманың жанрына байланысты танымдық, рухани құрылысын 
анықтайды. 

Тілдік мақсаттар Оқушылар орындай алады: сюжеттік композициялық жоспар құра алды. 
Диалог құруға/шығарма жазуға арналған пайдалы тіркестер. Қандай жаңа білім 
алдың? 

 Жоспарланған 
уақыт 

 
Жоспар бойынша орындалуы тиіс іс-әрекеттер 

 
Ресурс 

Сабақтың басы 
 
 
2 мин. 

Ұйымдастыру кезеңі. Сәлемдесу. 
«Тұрғын және үй» ойыны арқылы топқа бөліну 
Өз еркімен 1 оқушы ортаға шығады. Қолдарын көтеріп 
ұстайды.Үйдің шатырын жасайды.Шатырдың астына 
бір оқушы кіріп тұрғын болады.Сәлден соң мұғалімнің 
нұсқауымен тұрғын екеу болады.Осылай төрт 
оқушыдан шағын топтар құралады.  
 І топ «Абай» 
ІІ топ «әл-Фараби»  
ІІІ топ «Қоғам» 

Слайд  
І топ «Абай» 
 
ІІ топ «әл-Фараби»  
 
ІІІ топ «Қоғам» 

Сабақтың ортасы 
 
Білу 
 
5 мин. 
 
 
 
 
 

1-әрекет. «Қоржын» әдісі 
 Критерий: Өзіңді өзің оқыт, өзіңді өзің таны, өзіңді 
өзгеге таныт. Мәтінмен танысады. 
Дескриптор: 
1.Өлеңдегі автор мұңы, оның негізгі себебі неде 
екеніне ой жүгіртеді. 
2. Ақын өлеңді неге “Біреудің кісісі өлсе, қаралы ол” 
деп атағандығын түсіндіреді; 
3. Өлеңде автор заман, заман адамы туралы жаңаша 
бір толғаныспен сөз қозғауына мән береді. 

 
 
Оқулық, 
мәтін берілген 
тапсырма 
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Түсіну 
Қолдану 
(мағынаны тану) 
 
15 мин. 
 
 
 
 
 
Талдау 
 
Жинақтау 
 
10 мин. 
 
 
 
 
 
 
Қолдану 
Бағалау 
 
3 мин. 

2-әрекет. «Айтарым бар...» әдісі 
Критерий: «Функционалды-семантикалық» талдау 
жасайды. 
Дескриптор: 
 Өлеңдегі мағынасы өзіңізге беймәлім, түсініксіз 
сөздерді «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінен» тауып, 
мағынасын біліп алыңыз; 
 Сөздердің мәнін ашыңыз, өзіңіздің сөздік қорыңызға 
қосып қойыңыз. 
 
3-әрекет. «Таразы» әдісі 
Өзің ойлан, өзің ізден, өзің шеш... 
Критерий: тақырыпқа қатысты талдау жасайды, 
түйінін жинақтайды. 
Дескриптор: 
1-топ. Ұлттық құндылықтарды топтастырыңыз. 
2-топ. әл-Фараби мен Абай іліміндегі ұқсастықтарды 
салыстырыңыз. 
3-топ. Өлеңдегі ақынның философиялық 
қорытындысы қандай? 
 “Шортанбай, Дулат пенен Бұқар жырау,  
Өлеңі бірі-жамау, бірі-құрау...” деген жолдармен 
аяқталғанына не айтасыздар?  
 
4-әрекет. «Оқушы күнделігі» әдісі 
Критерий: тақырыпқа қатысты тұжырым жасайды. 
Дескриптор:  
1. 1-3 сөйлемнен тұрады; 
2. Грамматикалық, стилистикалық қателер жоқ; 
3. Ойын еркін, нақты, ғылыми негізде білдіреді. 
 

Абай 
сынына 
іліккен 
кімдер? 

Абай адам 
мінезінің 
қандай 
болғанын 
тілейді? 

Бүгінгі заман 
адамдарына тән 
адамгершілік пен 
моральдік қасиеттердің 
Абай арман еткен адам 
мінезімен 
байланыстылығы бар ма? 

 

 
 
 
 
 
 
Слайд 

Бағалау 
 
3 мин. 

5-әрекет. «Тамшы ой» әдісі. Комментарий (пікір). 
Критерий: Оқушылар тақырыпқа қатысты, әл-Фараби 
мен Абай көзқарасына қатысты пікір білдіреді және 
қоғаммен сабақтастырады. 
Дескриптор:  
1. Әділ\шынайы; 
2. Нақты; 
3. Уақыт; 
4. Өзектілік; 
5. Тұжырым. 
 
«Кім көбірек біледі дегенді емес, кім жақсырақ біледі 
дегенді анықтауға тырысу керек». 
М.Монтень. 

Слайд 

Сабақтың соңы 
1 мин. 
 

6-әрекет. Үй тапсырмасы: 
1. “Біреудің кісісі өлсе, қаралы ол” жаттау; 
2. Тақырыпқа қатысты постер. 

Слайд 
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Тәжірибе алмасу мақсатында 
 республикалық семинарда өткізілген ашық сабақ жоспары 

Сынып: 10 «В» Қатысқан оқушылар саны: 26 Қатыспағандар: - 
Күні: 11.12.2019ж.  
Мұғалім Малик Майра Маликқызы 
Пән Абайтану 
Сабақтың тақырыбы «Абай – дара, Абай – дана қазақта...» 
Осы сабақ арқылы 
жүзеге асатын оқу 
мақсаттары 

 Дана Абайдың тағылымын жастардың санасына сіңіру, ұлы тұлғаның ой-
толғамдарын кеңінен дәріптеу; 
 Оқушылардың рухани, танымдық, ақпараттық білім қоржынын 
функционалдық тұрғыдан дамыту, бағыт-бағдар беру. 

Сабақ мақсаты Оқушылардың барлығы: Дана Абайдың өмір жолын, шығармаларын толық 
біледі. 
Оқушылардың көпшілігі: Шығармаларының негізгі өзегін, мәнін, автор мен 
қоғам арасындағы байланысты сараптай алады. 
Оқушылардың кейбіреуі: Абай мұраларын актерлік шеберлік арқылы көрсете 
біледі және ән, күйін орындай алады. 

Құндылықтарды 
игеру 

«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы 
1.Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілік; 
2.Тіл мен мәдениет; 
3. Туған жерге, Отанға деген сүйіспеншілік; 
4.Өмір бойы білім алу; 
5. Ынтымақ пен татулық, достық пен бірлік; 
6.Тарихтың, мәдениет пен тілдің біртұтастығы;. 
7.Елжандылық, толеранттық, ұлтжандылық тәрбие. 
Аталған құндылықтарды сабақ барысында оқушылармен топтаса және жеке 
отырып жұмыс жасаулары, сын тұрғысынан ойлай білу, өзіндік көзқарасын 
дәлелдей алу дағдылары негізінде жүзеге асады. 

Пәнаралық байланыс  Қазақ тілі, қазақ\орыс\әлем әдебиеті,тарих, өзін-өзі тану 
АКТ-ны қолдану 
дағдылары 

Интерактивті тақта, сөздік, қима қағаздар, қосымша дереккөздер 

Тілдік мақсаттар Оқушылар орындай алады: сюжеттік композициялық жоспар құра алады және 
өңдей біледі. 

 Жоспарланған уақыт Жоспар бойынша орындалуы тиіс іс-әрекеттер Ресурс 
Сабақтың басы 

 
 

2 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 мин. 

Ұйымдастыру кезеңі. Сәлемдесу. 
«Мозайка» әдісі арқылы топқа бөліну. 

Оқушыларға Абай мұрасынан үзінділер беріледі. Сол үзінді 
арқылы тақырыпты біріктіріп, байланыстырады, топқа бөлінеді. 
1-әрекет. 
 І топ  
 «Абай-ақын» 
ІІ топ  
«Абай-аудармашы» 
ІІІ топ  
«Абай-ойшыл» 
IV топ  
«Абай-сазгер» 
V топ  
«Абай-қоғам қайраткері» 
 
Үй тапсырмасы: «Сәлем хат», «ЖАДА» (жақын арадағы даму 
аймағы) әдістері арқылы SMART сұрақтарға жауап. 
 

Слайд, 
қима 

қағаздар 
 
 

Сабақтың ортасы 
 
 

Түсіну 
Қолдану 

 

2-әрекет. «Оқырман қоржыны» әдісі 
 Критерий: Өзіңді өзің оқыт, өзіңді өзің таны, өзіңді өзгеге таныт.  
Дескриптор: 
 Ой нақтылығы; 
 Сөз дәйектілігі; 
 Диалогтің сауатты өрбуі, пікір түрлерімен жұмыс; 

 
 
Оқулық, 
мәтін 
берілген 
тапсырма 
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10 мин. 
 
 
 

Талдау 
Жинақтау 

 
10 мин. 

 
 
 

 Тіл көркемдігі сақталуы тиіс; 
 Ғылыми негіз. 

 
І топ 
«Абай-ақын» 
 

ТАПСЫРМА 
1. Өлеңге семантикалық талдау жасаңыз\Түсіндірме сөздікпен 
жұмыс; 
2. Шығарманың прагматикалық мақсатына тоқталыңыз, тема-
ремалық ой түйінін дәлелдеңіз. 
 
ІІ топ  
«Абай-аудармашы» 

ТАПСЫРМА 
1. Аудармалары, кімнен, қандай, неше шығарма аударды?Топтың 
аудармасы... 
2. Төменде берілген үлгіні аударып, Абай аудармасымен 
салыстырыңыз, болжам, тұжырым жасаңыз. 
 
ІІІ топ  
«Абай-ойшыл» 

ТАПСЫРМА 
1. Абай ғақлиялары, мәні, маңызына тоқталыңыз; 
2. «Абай-ойшыл» СОКРАТТЫҚ сұрақтар қою арқылы дәлелдеңіз; 
3. Абай ойының өзекті желісі – «толық адам» тұжырым 
жасаңыз; 
4. «ЗАМАН СҰРАНЫСЫМЕН» байланыс жасаңыз. 
 
IV топ  
«Абай-сазгер» 

ТАПСЫРМА 
1. Абай әндері, тарихы, ғылыми негіз, зерттелуіне тоқталыңыз; 
2. «Абай-сазгер» аргументті дәлел, мысал, тұжырым жасаңыз; 
3. Абай әндерін орындаушылар: кеше, бүгін... 
4. Абайдың 175 жылдығына арналған эстафета: отандық, 
шетелдік... 
 
V топ  
«Абай-қоғам қайраткері» 

ТАПСЫРМА 
1. «Абай-қоғам қайраткері» санамалап дәлел беріңіз. 
2. Қазіргі Абайтанушылар кімдер, еңбектеріне тоқталыңыз; 
3. Ақын Абайға шетелдік ғалымдардың берген бағасы, мысал; 
4. ҚР Президенті Қ.Ж.Тоқаевтың «Абай Құнанбайұлының 175 
жылдық мерейтойын жоғары деңгейде мерекелеу туралы 
жарлығына тоқталыңыз. 
 

3-әрекет. «Айтарым бар... » әдісі 
Әр топқа тақырыбына қатысты қосымша ақпарат беріледі, сол 

мәліметтерді топтастырып, тұжырым жасайды, дәлелдейді. 
 

Критерий: «Функционалды-семантикалық» талдау жасайды. 
 Дескриптор: 
4. 1-3 сөйлемнен тұрады; 
5. Грамматикалық, стилистикалық қателер жоқ; 
6. Ойын еркін, нақты, ғылыми негізде білдіреді. 

 
 
 
 
 
 
 
Слайд 
 
 
 
Түсіндірме 
сөздік 
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ІІ Республикалық «Абайтану» олимпиадасы аясында өткен  

«Жаңартылған білім беруде Абай шығармашылығы арқылы оқушылардың 
функционалдық сауаттылығын қалыптастыру» атты  

коучинг-семинар жоспары 
 

Коучтар:  
Ж.С. Абитова 

Д.Г. Орынбаева 

Күні: 22.01.2020  

Кoучинг тaқырыбы: Функционалдық сауаттылықты сабақ барысында қалыптастырудың тиімді әдіс-
тәсілдері  

Ciлтeмe: Нұcқaулық, cурeттeр, ғaлaмтoр мaтeриaлдaры, бейне жазба 
Мaқcaты: Мұғалімдерге сабақтағы функционалдық сауаттылық, оның түрлері, әдістері жайлы 

мәліметтер алуға жағдай жасау. Оқушылардың көңіл күйіне, сабақтағы іс-әрекетіне 
оқу материалдарына рефлексия жасау жолдарын жоспарлауды бірлесіп қарастыру. 

Oқыту нәтижeci: Мұғалімдер сабақтағы функционалдық сауаттылық жайлы, оның түрлері, әдістері 
жайлы мәліметтермен таныс болады. Функционалдық сауаттылықтың мәнін, оның 
түрлерін түсінеді. Оқушылардың көңіл күйіне, оқу материалдарына қалай кері 
байланыс жасау керектігін біледі.  

Нeгiзгi идeялaр: Оқыту мен оқудағы жаңа әдіс-тәсілдер арқылы табысты оқытуға қол жеткізу. 
Сабақтағы тілдік дағдылар, оның түрлері, әдістері. 

Кезеңдер уақыт Коучтың іс-әрекеті Қатысушылардың іс-әрекеті 
Ұйымдастыру 1 минут Сәлемдесу. Сәттілік тілеу Сәлемдеседі 
Психологиялық 
ахуал орнату 

5 минут 1. «Шаттық шеңбері» арқылы 
танысу. Жағымды атмосфера 
орнату 
2. «Бұзық телефон» әдісі 
 

Өзінің алдындағы қатысушылардың 
есімдерін қайталай отырып, өзінің 
мақсаты мен есімін таныстырады. 

Топқа бөлу 2 минут Топқа бөлу. Абай әндері арқылы 
топқа бөлінеді. 

4 топқа бөлінеді.  
1-топ: «Көзімнің қарасы». 
2-топ: «Желсіз түнде жарық ай». 
3-топ: «Сегіз аяқ». 
4-топ: «Айттым сәлем, қаламқас». 

Миға шабуыл 5 минут 1. «Тобыр» видеосын көрсету 
2. «Ассоциация» әдісі 
PIZA туралы мәлімет 

Көреді, тыңдайды, ойланады. 

Қызығушылығын 
ояту  

2 минут «Микс» әдісі арқылы 
 4 топ Абай өлеңдерінің өмірдегі 
маңызын талдайды. 

Постер арқылы қорғайды. 

Қолдану 
 

13 мин. 
 
 
 
 
 
 
 

Бағалау 
1 мин. 

 

4-әрекет. «SWOT» шығармашылық/ функционалды әдіс. 
«Кім көбірек біледі дегенді емес, кім жақсырақ біледі дегенді 

анықтауға тырысу керек». 
М.Монтень. 

Критерий:  
6. Cахна; 
7. Уақыт; 
8. Оқиға; 
9. Топпен жұмыс. 
 
5-әрекет. Әр тапсырманы орындау барысында белсенді қатысып 
отырған оқушыларға қима қағаздар беру (смайлик) арқылы 
бағалау. 

 

Сабақтың соңы 
1 мин. 

 
 

6-әрекет. Үй тапсырмасы: 
3. Әр топ тақырыпқа қатысты 4 СОКРАТТЫҚ сұрақты постер 
арқылы құрастыру; 
4. Тақырыпқа қатысты Отандық, шетелдік ғалымдар пікіріне 
талдау жасау. 

Слайд 
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Постер қорғау 5 минут «Галерея» әдісі. Берілген мәтін 
бойынша постер қорғайды. 
(Оқылым мен айтылым) 

Топпен ынтымақтаса пocтeр жacaу, 
пiкiрлecу, oй бөлicу 

Бағалау 1 минут Топтар бірін бірі асық арқылы 
бағалайды. 

 

Дебат 10 минут «Қар кесегі» әдісі арқылы 
тақырыпты қорытындылайды. 

Позицияларын қорғайды, ойларын 
дәлелдейді. 

Бағалау 1 минут Топ бойынша бағалайды  Критерий бойынша бағалайды. 
Сергіту сәті 5 минут «Ақылды тыңдаушы» әдісі. Үш қатысушы алма-кезек тыңдаған 

мәтінін баяндайды. 
Бағалау 1 минут ФБ. Коуч тарапынан  
Жеке жұмыс  «Мен кіммін?» (жазылым). 100 

сөзден аспауы қажет.  
1-топ: Дәрігер 
2-топ: Әкім 
3-топ: Мұғалім 
4-топ: Эколог 

Кері байланыс  10 минут 1. Кері байланыс парағын 
толтырады; 
2. «Инстаграм» әдісі 
3. «Блоб ағашы» әдісі 

Коучингке қатысқан мұғалімдерге 
кері байланыс қағазын тарату 

 
Абайдың 175 жылдығына орай өткізілген «Жігіттер, ойын – арзан,  

күлкі – қымбат» атты мектепішілік пікірсайыс жоспары 
 

ТАҚЫРЫБЫ: Абайдың «Жігіттер, ойын – 
арзан, күлкі – қымбат» өлеңі  

МЕКТЕП: Абай атындағы РММИ 

КҮНІ: 28.02.2020 Мұғалімнің есімі: Жексенова Самал 
СЫНЫП: 9Б Қатысқан оқушылар саны: 26 Қатыспаған 

оқушылар саны:  
Тәрбие сағатының 
мақсаттары 

 Абай шығармашылығын сүйіп оқуға, өмірін, қасиеттерін үлгі ете отырып, 
білім-ғылымға құмарлығын арттыру; 
 Адамдық қасиеттерді қадір тұтуға тәрбиелеу;  

 Сөйлеу мәдениетін қалыптастыру, эстетикалық тәрбие беру. 
 
Күтілетін нәтиже 

 Тақырыпты ашу барысында Абай шығармашылығымен етене танысады; 
 Абай өлеңдерінің өмірлік маңызын айта алады; 
 Пікірталас барысында сыни көзқарастары қалыптасады; 
 Шығармашылық қабілеттерін шыңдайды. 

Сабақта 
қолданылатын әдіс-
тәсілдер  

Пікірталас, сұрақ-жауап, баяндау, АКТ 

Пәнаралық 
байланыс 

Тарих, қазақ тілі, эстетикалық пәндер 
 

Құндылықтарды 
дарыту 

Тарих пен мәдениет ортақтығы. Зайырлы қоғам және жоғары руханият. 

Жоспар  
Жоспарланған 
уақыт 

Жоспарланған жаттығулар Ресурстар  

 
Сабақтың басы 
 
 
 
 
 
 
 
Сабақтың ортасы 
 
 
 

Фанфар. «Ата толғауы» күйі. Орындайтындар: Мұқаш Мадияр, 
Жандарбекқызы Дариға, Манкеев Рахат 
Дауыс: 
Әннің де естісі бар, есері бар, 
Тыңдаушының құлағын кесері бар 
Ақылдының сөзіндей ойлы күйді 
Тыңдағанда, көңілдің өсері бар. 
Ән. «Айттым сәлем, қаламқас». Орындайтын: Қойғара Ақнұр 
 
1-жүргізуші (Ғазиз): 
Қайырлы күн, құрметті ұстаздар мен оқушылар! Биыл Ұлы ақын Абай 
Құнанбайұлының туылғанына 175 жыл. Иә, халық тарихи дамудың 
қаншама биігіне көтерілсе де Абай аты мен Абай сөзі әрдайым оның 

 
 
Домбыра, 
дыбыс 
шығару 
құрылғысы 
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Сабақтың соңы 
 
 
 
 
 
 
 

аузындағы жыры, көкірегіндегі иманы, санасындағы ұжданы болып қала 
береді. Ендеше, тәрбие сағатымызда бүгінгі күн жігіттерінің бойында 
Абай Құнанбайұлының «Жігіттер, ойын – арзан, күлкі – қымбат» 
өлеңінде сипатталған мінез-құлықтар қаншалықты кездесетіні туралы 
сөз қозғамақпыз. 
 
2-жүргізуші (Назерке): 
Біреулерге болғанымен айдала, 
Басын иіп тәу етеді бар дана, 
Ұлы Абайды дүниеге әкелген 
Құдіретіңнен айналайын, сардала! – дей келе, хакім Абай сияқты 
тұлғамыздың барын біз қай заманда болсын мақтанышпен айтамыз. 
Абай бір өлеңінде: "Білімдіден шыққан сөз, Талаптыға болсын кез" – 
деген екен. Біз өзімізді талаптылар қатарына жатқызуға шешім 
қабылдап, Абай әлеміне сапар шегіп қайтқалы отырмыз. 
Төрешілерді сайлау: 
1-жүргізуші: Бүгінгі сайысымызда өзінің әділ бағасын беретін 
төрешілермен танысайық. 
2-жүргізуші: Ендеше, сөз кезегі кезек күтіп тыпыршып тұрған орақ ауыз 
шешендерде. 
Пікірталас. 
 
1-жүргізуші (Ғазиз): 
Сөз сайысында тамаша өнер көрсеткен шешендерімізге рахмет! 
2-жүргізуші (Назерке): 
Бұл мәселе, әрине, қай кезде де өзекті. Біздің сыныптың сарапшылары 
да осы тақырып төңірегінде мектеп бойынша сауалнама жүргізген 
болатын. Сол сауалнама нәтижелерімен таныс болсақ. 
(Аяулым мен Әлібек сауалнама нәтижесімен таныстырады). 
1-жүргізуші (Ғазиз): 
Екі топтың және сарапшылардың пікірін тыңдадық, төрешілеріміз ой 
қорытқанша, Мұхтар Шахановтың «Жігерлендіру» өлеңін тыңдап, бір 
рухтанып қалайық. Ортаға Жарылқағанұлы Жеңіс пен Тохтасын 
Әлішерді шақырамыз. 
 
Төрешілерге сөз. 
 
1-жүргізуші: Абай туған елін қаншама сүйсе, елі үшін күңіреніп, 
тебіренсе бүгінгі ұрпақ оны сонша құрметпен сүйіп отыр. Абайдың көзі 
тірісінде жетпеген арманына біздің заманымызда жетіп отыр. Өйткені, 
бүгінгі ұрпақ көзі ашық, ғылымға, білімге, өнерге құмар. 
2-жүргізуші: Абайдың осы мұрасы туған халқы үшін ешқашан да 
сарқылмайды. 
Мұғалімнің қорытынды сөзі. 
 

Интербелсе
нді тақта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Интербелсе
нді тақта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ОҚУ – ОЙ АЗЫҒЫ 

4-СЕКЦИЯ 
Қазақ тілі мен қазақ әдебиетін 
тереңдете оқытудың үлгілері 



Мектептің жаны – мұғалім. Мұғалім қандай болса, 
мектеп сондай болмақшы. Яғни, мұғалім білімді болса, 
ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы. 

Солай болған соң, ең әуелі мектепке керегі – білімді, педагогика, 
методикадан хабардар, жақсы оқыта білетін мұғалім. 

 Ахмет Байтұрсынұлы 
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ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖОСПАР 

САБАҚ: қазақ тілі Мектеп: Абай атындағы Республикалық мамандандырылған қазақ тілі мен 
әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектеп-интернаты  

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: Орынбаева Динара Габитовна 
СЫНЫП: 8 Қатысқандар: Қатыспағандар: 
Бөлім атауы Көне түркі жазбалары және қазақ жазуы 
Сабақтың тақырыбы Батыр баба – Күлтегін және патриоттық рух 
Осы сабақ арқылы 
жүзеге асатын оқу 
мақсаттары 

8.1.1.1. Мәтіннен алынған дәйексөздерге, үзінділерге сүйене отырып, көтерілетін 
мәселені болжайды; 
8.3.5.1. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін 
сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан жинақы мәтін (аннотация) жазады. 

Сабақ мақсаттары 
(SMART мақсаттар) 

Барлық оқушылар орындай алады: 
• «Кім...? Не...? Қалай...? Қашан...?» сұрақтары арқылы көне түркі жазба ескерт-
кіштері туралы алдыңғы білімдерін еске түсіреді, мәтінге сүйене отырып 
көтерілетін мәселені болжайды.  
Оқушылардың көпшілігі орындай алады: 
• Күлтегін туралы оқылым және тыңдалым мәтінімен танысады, мәнмәтіндік
талдау жасайды. 
Кейбір оқушылар орындай алады: 
• Алған білімдерін өз өмірлерімен байланыстырады, өз ойларын модельдейді,
мәтінге аннотация жаза алады. 

Тілдік мақсаттар Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: 
Стиль түрлері, публицистикалық стиль, мәтін, мәтін құрылымы 
Диалог құруға / шығарма жазуға арналған пайдалы тіркестер: 
Мен... мақтанамын, ол кезде..., Отан оттан да ыстық 
• Discuss the chart that is created. Which is the most popular fruit choice? How do we
know? 
• Has every learner’s choice been recorded? How can we check?
• Ask learners if they can think of other questions that we might have investigated. If
ideas are not forthcoming, ‘lead’ the discussion by suggesting – what else could we have 
put in the basket? What other things could we try, to see if people have favourites? What 
other questions could we have asked about our fruit basket? 
• Take ideas and ask – What do you think the result might be? What would the
pictogram look like? 
Талқылауға арналған сұрақтар: 
1. Күлтегін жыры қандай мәлімет береді?
2. Қазақтың қандай жырымен ұқсастық байқадыңдар?
Ишара: бас изеу, арқасынан қағу, қол шапалақтау, доп лақтыру 

Құндылықтарды 
дарыту 

Құрмет. Түркі халқының батырларына деген құрмет сезімін арттыру. 
Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілік. Өз Отаны, халқы 
мен тарихына деген мақтаныш пен ортақтастық, Қазақстандағы қоғам мен дамудың 
әл-ауқатына жауапкершілігін сезіну сезімдерін қалыптастыру.  
Ынтымақтастық. Топтық жұмыс арқылы жағымды өзара әрекет пен 
ынтымақтастық атмосферасын құру. 

Алдыңғы оқу Көне түркі ескерткіштерінің табылуы, зерттелу жайы туралы біледі 
ЖОСПАР 

Жоспарланған уақыт Жоспарланған жаттығу түрлері Ресурстар 
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Сабақтың басы 
Раппорт (сенім орнату). 
2 минут 
 
 
Үй тапсырмасын 
тексеру.  
3-4 минут 
 
 
 
 
 
 
 
Топқа бөлу. 
 2 минут 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оқылым алдындағы 
тапсырма. 
4 минут 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ҚБ 
 
 

Раппорт (сенім орнату). 1 минут. 
Бейнежазбадан көрсетілетін Қуандық Рахымның 
орындауындағы «Мен қазақпын» әнін бірге 
орындату арқылы отаншылдық сезімдерін ояту. 
 
Үй тапсырмасын текеру. 3-4 минут. 
 «Сыншы дос» әдісі. Жүргізу алгоритмі: 
 – Екі топ үй тапсырмасын оқитын үшінші топқа 
сыншы дос болып тағайындалады; 
 – Әр топ бір пікір, бір ұсыныс беруге міндеттеледі. 
Үйге берілген тапсырма бойынша жазып келген 
эсселерін әр топтан бір оқушы оқиды. Өзге екі топ 
мүшелері пікірлерін білдіреді. 
 
Сабақты бағалауды болжап алған соң оқушылар үш 
топқа бөлінеді. 2 минут.  
Топқа бөлу алгоритмі:  
1) Пазлдар арқылы Күлтегін, Білге қаған, Елтеріс 
сөздерін құрастырып, топтасады.  
2) Әр оқушы топтағы рөлін анықтайды: 
 – Топ басшысы; 
 – Спикерлер; 
 – Бағалаушы; 
 – Тайм-кипер. 
3) Топ ережесін талқылайды. 
4) Топта жұмыс істеудің әлеуметтік, эмоцио-
налдық, танымдық мақсаттарын көздейді. 
 
ЖЖ 
Оқылым алдындағы тапсырма. «Кинометафора» 
әдісі. 4 минут. 
Интербелсенді тақтадан Күлтегін туралы 
бейнежазба көрсетіледі. 
Мақсаты: Батыр баба Күлтегін туралы мәлімет 
беру. Оның ерлік істерін оқушыларға үлгі ету. 
Бейнежазбаны талдау критерийлері: 

Сұрақтар Ықтимал 
жауаптар 

Бейнежазбада кім туралы айтылған?  
Күлтегін туралы кімдер естелік 
қалдырған? 

 

Күлтегіннің түркі халқына сіңірген 
еңбегі қандай? 

 

Оның асқан батырлығын неден 
байқадыңдар? 

 

Тұжырым. Бұл бейнежазбаны көріп, талқылау оқы-
лым материалын талдауды жеңілдетеді. Мәтінде 
берілетін ақпаратқа зейіндерін шоғырландырады. 
Жұптаса жұмыс жасау арқылы бір-бірінің пікірін 
тыңдап, ортақ шешімге келуге дағдыланады. 
ҚБ мақсаты. Білім алушыларды «жарайсыңдар», 
«есте сақтау қабілеттерің тамаша», «талпыныс-
тарың жақсы», «егер ....» т.б. мадақтау сөздері 
арқылы ынталандыруды көздейді. 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=aa1w6pREua8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Назарға: ҚМЖ-да 
пайдаланылған суреттер 
ғаламтордан алынды 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=s1xG_BHweQc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сабақтың ортасы 
20 минут 

 
 
 
 
 

ТЖ 
Бірлескен оқу тапсырмасы. Оқылым кезінде.  
10 минут 
Оқушыларға идеясы ұқсас прозалық және поэзиялық 
жанрдағы екі мәтін ұсынылады.  
Ресурс №1. Оқулықта 21-бет 
Ресурс №2. Оқулықта 21-бет 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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ҚБ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ҚБ 

1-топ. Мәтіндерді талдау.  
Критерий: Мәтіндерді түсініп оқиды, Венн 
диаграммасы арқылы салыстырады.  
Дескриптор:  
• Мәтінді топ ішінде түсініп оқиды, тақырыбы мен 
идеясын анықтайды; 
• Мәтіндердің ұқсастығы мен айырмашылықтарын 
табады; 
• Тілдік бірліктерді талдау арқылы мәтіндердің 
мақсатты аудиториясын айқындайды. 
• Батыр бабамызға деген құрмет байқалатын 
сөйлемдерді айтады. 
 
Тұжырым. Мәтіндерге талдау жасау арқылы Күл-
тегін батыр туралы туралы білімдерін нығайтады. 
 
2-топ. Бас әріппен жазылатын күрделі атауларды 
қатыстырып, берілген мәтінге шағын аннотация 
жазу. 
Критерий: Бас әріппен жазылатын сөздердің 
мәтіндегі маңызын анықтайды. 
Дескриптор: 
• Мәтіндегі негізгі ойды табады; 
• Қажетті тілдік бірліктерді пайдалану арқылы 
шағын аннотация құрады; 
• Бас әріппен жазылатын сөздердің сөйлемдегі 
маңызын айтады. 
 
Тұжырым. Мәтін құраудағы бас әріппен жазылатын 
функциясын өзара талқылау арқылы түсінеді. 
ҚБ мақсаты. Мәтінде бас әріппен жазылатын 
сөздердің қолданылуы мазмұнға қалай әсер етуі 
мүмкін? деген түрткі болу сұрағын қойып, бас 
әріппен жазылатын сөздерді кез келген типтегі мәтін 
құрауда дұрыс қолдануға бағыттау арқылы тиімді 
кері байланыс беру. 
 
3-топ. Модельдеу тасырмасы. Мәтінде берілген 
ақпараттардың кейбірін қатыстыра отырып, батыр 
бабамызға арнап ХХІ ғасыр оқушысының атынан хат 
немесе өлең жазып, оқып береді (5-6 сөйлем). Таңдау 
еркіндігі оқушыларға беріледі (үдерісті саралау). 
Критерий: Мәтіндегі ақпараттарды қолдана оты-
рып, мәтін (хат немесе өлең) құрау, бір-біріне кері 
байланыс беру. 
Дескриптор: 
• Тақырыпты түсінеді; 
• Ойға қажетті бас әріппен жазылатын сөздерді 
іріктейді; 
• Мәтін (хат немесе өлең) құрастырады; 
• Өзара кері байланыс береді. 
Хат жазған 2-3 оқушыға комментарий беріледі.  
Болжам үлгі 
 
Тұжырым. Көне түркі ескерткіштері мен 
орфография бойынша алған білімдерін қолдануға 
дағдыланады (Блум таксономиясы бойынша). 
ҚБ мақсаты. «Тапсырманы қалай орындадыңыз-
дар? Табысты жерлеріңіз қандай? Қай жерде 
қиналдық? Қандай қорытынды жасаймыз?» 
сұрақтары арқылы ілгерілеуді өлшеу. 
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Сабақтың соңы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ҚБ 
 
 
 
 
Рефлексия 
 
 
 
 
 
 
Үй тапсырмасы 

ТЖ 
Оқылымнан кейінгі тапсырма. 5 минут 
 «Доп лақтыру» әдісі арқылы оқылым 
тапсырмасынан алған білімдерін нығайту. 
1. Күлтегін жыры қандай мағлұмат береді? 
2. Жырдың жазылған кезеңі? 
3. Қазақтың қандай жырымен ұқсастық 
байқадыңдар? 
4. Күлтегіннің батырлығы мен отаншылдығы неден 
көрінеді? 
5. Қазіргі таңда бұл отаншылдық рух қазақ елінде 
байқала ма? 
6. Сіз патриотсыз ба?  
 
Ж 
ҚБ мақсаты. «Мен...... мақтанамын» сөйлемін бір 
сөзбен немесе сөз тіркесімен (кіммен, немен, не үшін, 
неліктен т.б.) толықтыру арқылы өзін-өзі бағалау. 
 
«Инстаграм» әдісі. 3 минут. Оқушыларға екі 
стикерден таратылады. Біреуіне бүгінгі сабақта не 
ұнағанын, екіншісіне пікірлерін, ұсыныстарын жаза-
ды. Тақтада ілулі тұрған батырлар фотосы бар 
инстаграм парақшасындағы комментарий тұсына 
екінші, ал лүпіл тұсына бірінші стикерді жапсырады.  
 
Модельдеу тапсырмасы. «Бүгінгінің Күлтегіндері 
кімдер?» тақырыбында жұп болып 3 минуттық 
bookтрейлер дайындау (Саралау, әр алуандылық). 
Тапсырманы орындауға нұсқаулық: (2 минут) 
• Күлтегін батыр туралы мәлімет жинайды; 
• Тақырыпты таңдайды; 
• Фонға музыка таңдайды; 
• Bookтрейлерді әртүрлі бағдарламада жасайды; 
• Құрбыларына жарнама жаcайды. 

 
http://song.kazakh.ru 
/25033/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

ҚОСЫМША АҚПАРАТ 
Саралау – оқушыға мейлінше 
қолдау көрсетуді қалай 
жоспарлайсыз? Қабілетті 
оқушыға тапсырманы қалай 
түрлендіресіз? 

Бағалау – оқушы білімін тексеруді 
қалай жоспарлайсыз?  
 
 

Пәнаралық байланыс – 
Денсаулық және қауіпсіздік, 
АКТ-мен байланыс. 
Құндылықтармен байланыс 
(тәрбие элементі). 

• Үдеріс сараланды. Себебі: 
- жоғары деңгейлі ойлау 
дағдыларын қалыптастыру үшін 
«Кинометафора» әдісі арқылы 
мәтінді талдау жұмыстары 
ұйымдастырылды. 
- Қабілеттеріне қарай рөлге 
бөлініп, жаңалық ашуы; 
тапсырма шығармашылықты 
талап ететіндіктен қарқын мен 
әралуандықтың болуы көзделді.  
- Топтық жұмыты орындау 
кезінде таңдау еркіндігі берілді. 
• Мазмұн сараланды. Себебі 
сөздік жұмысы арқылы 
тапсырма күрделенді. 
• Келесі сабақта үй 
тапсырмасын таныстыру арқылы 
үдеріс сараланады. 

• Талқылауға арналған сұрақтарды қоя 
отырып, ілгерілеуін өлшеу; 
«жарайсыңдар», «тиімді тыңдалым 
болды», «ұсынған идеяларың тамаша» 
сынды мадақтау сөздері арқылы 
ынталандыру; «Сыншы дос» арқылы 
өзара бағалауды жүргізу; «Мен... 
мақтанамын» сөйлемін толықтыру 
арқылы өзін-өзі бағалау. 
• Келесі сабақта өзара комментарий 
жаздыру арқылы ілгерілеу өлшенеді; 
сабақ мақсаттары мен бағалау 
криетрийлерін талдау арқылы 
оқушылардың қажеттіліктері 
анықталады. 

• Күлтегін туралы тарихи дерек 
бейнематериалдан көрсетіледі; 
«Мен қазақ» әні орындалады. 
• Бейнематериалдарды 
көрсетуде интербелсенді тақта, 
дыбыс шығару құрылғысы 
пайдаланылады.  
• «Мәңгілік Ел» идеясындағы 
Құрмет, ынтымақтастық, 
қазақстандық патриотизм 
құндылықтары назарға алынады. 
• Келесі сабақта Күлтегіннің 
ерлік істері туралы мәтін мен ол 
туралы естеліктерді оқып, талдау 
арқылы өз елінің батырларына 
деген құрмет сезімін, 
отаншылдығын арттыру 
көзделеді. 

http://song.kazakh.ru/
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ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖОСПАР 
 

Сабақ: қазақ 
әдебиеті 

Мектеп: Абай атындағы Республикалық мамандандырылған дарынды балаларға 
арналған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектеп –интернаты 

Күні:  Мұғалімнің аты-жөні: Нұрлыбекова Қалима Каппасовна 
Сынып: 7 Қатысқан оқушылар саны: Қатыспаған оқушылар 

саны: 
Бөлім атауы Толғауы тоқсан қызыл тіл 
Сабақтың 
тақырыбы 

Жиембет толғауына талдау. 

Осы сабақ 
арқылы жүзеге 
асатын оқу 
мақсаттары 

7.2.3.1.Шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ,синекдоха, қайталау 
түрлері,эпифора, анафора,аллитерация,ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау 
7.3.4.1.Әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жасау 

Сабақ 
мақсаттары 
(SMART 
мақсаттар) 
 
 
 
 
 

Барлық оқушылар орындай алады: 
Ұстаздың көмегімен көркем мәтіннің мазмұнын түсінеді, мәтіннің ішінен көркемдегіш 
құралдарды таба алады, мағынасын анықтайды. 
Оқушылардың көпшілігі орындай алады: 
Толғау мазмұны бойынша сұрақ дайындай алады, толғаудан алынған тарихи шындықты 
өмірмен байланыстыра алады, толғау мазмұнына сәйкес елдік, ерлік туралы мақал-
мәтелдер айта алады. 
Кейбір оқушылар орындай алады: 
Толғаудың құндылығын айтып, баға бере алады. 
 «Жырау боп мен де сөйлейін»тақырыбында өз толғауының нұсқасын ұсынады. 

Тілдік мақсат Пәнге байланысты сөздік қорлар мен терминдер: 
символ,синекдоха, қайталау түрлері,эпифора, анафора,аллитерация,ассонанс, 
риторикалық сұрақ, хан, жырау, фразеологизмдер, көнерген сөздер. 
Диалог құруға/шығарма жазуға арналған пайдалы тіркестер: 
Ат құйрығын кесу, ат сауырын, қанын ішіп, хан ие, жол тосып, бүлік салып, жан 
сақтау, қайраты қайту, жолбарыстай Жолымбет,  
Талқылауға арналған сұрақтар: 
1.Қанын ішіп, ат құйрығын кесу, бүлік салып деген фразеологизмдердің мағынасын 
қалай түсінесің? 
2.Жырау мен жыршы арасындағы айырмашылық қандай? 
3. Жырау деген сөзді естігенде сендердің ойларына бірден не келеді? 
Не себепті....деп ойлайсыз?  
Жыраудың көркем мәтінде аллитерация мен эпифораны қатар қолдануының себебі не? 
Ишара: ия, бас изеу, жымию, күлімдеу. 

Құндылықтарды 
дарыту 

Құрмет. Оқушылардың туған тарихына, ана тілінің құдіретіне, төл әдебиетімізге деген 
құрметін арттыру. 
Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілік. Тарихи толғауды талдай 
отырып, өз Отанына деген сүйіспеншілігі артады. 

Алдыңғы оқу -Ауыз әдебиетінен хан, батыр деген ұғымды біледі;  
-Тарихтан Есім хан туралы түсініктері бар;  
-Поэзия жанрында жазылған көркем шығармалармен таныс, елдік, ерлік туралы мақал-
мәтелдерді жатқа айта алады; 
-Қазақ тілінен көнерген сөздер, тура мағыналы, ауыспалы мағыналы сөздер туралы 
түсінігі бар. 

Жоспар 
Жоспарланған 
уақыт 

Жоспарланған жаттығу түрлері Ресурстар 
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Сабақтың басы 
Раппорт (сенім 
орнату) 
1 минут 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ҚБ 
 
 
 
Үй тапсырмасы 
5минут 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ҚБ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Топтық 
жұмысты 
ұйымдастыру 
2 минут 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раппорт (сенім орнату) 1 минут 
Мұғалім сөзі. Сәлеметсіздер ме, балалар! Көңіл-күйлерің қалай?  
Көңіл күйлерің ғажап екен!  
Зейіндерін шоғырландыру мақсатында «Мақал, нақыл, 
фразеологизммен қалай айтады?» ойынын ойнатамын. Шарты: 
Сұраққа мақал, нақыл, фразеологизмдермен жауап беру.  
1. Еңгезердей, өте ірі тұлғалы адамды фразеологизммен қалай 
айтады? Жауабы: Екі иығына екі кісі мінгендей. 
2. Бес қаруы не? Мақалмен жауап беру керек. Жауабы: Ер қаруы – бес 
қару 
3. Кім майданда шынығады? Жауабы: Батыр майданда шынығады. 
4. Қайраты тасыды дегенді фразеологизммен қалай айтады? Жауабы: 
Ерлік буды. 
5. Жаугершілікте елін қорғауға аттанады дегенді тұрақты тіркеспен 
қалай айтады? Жауабы: Ереуіл атқа ер салды. 
ҚБ мақсаты. «Мақал, нақыл, фразеолгизмдермен жауап беретін тағы 
қандай мысалдар келтіруге болар еді?» деген сұрақ арқылы тиімді кері 
байланыс беру 
 
Үй тапсырмасын сұрау. 5 минут 
«Еркін микрофон» әдісі арқылы өткен тақырыптарға байланысты 
сұрақтар қою.  
1. Мұғалім-бастаушы. Қазтуған шығармашылығынан не алдың? 
2. 1-оқушы: Қазтуған мұрасын «Егемен Қазақстанмен» қалай 
байланыстырар едің? 
3. 2-оқушы. Қазтуған жыраудың жетістігі, табысы не деп ойлайсың? 
4. 3-оқушы. Қазтуған толғауларында кейбір сөздердің жиі 
пайдаланылу себебі не екенін дәлелдей аласың ба? 
5. 4-оқушы. Қазтуған артындағы ұрпақтарына қандай қасиеттерімен 
қадірлі? 
ҚБ. «Жауабың дұрыс», «маған сендердің нақты дәлелдермен 
айтқандарың, өмірмен байланыстырғандарың қатты ұнады», «сөйлеу 
мәнерлерің көркем» деген мадақтау сөздері арқылы ынталандыру. 
Тұжырым. Тапсырманы орындау барысында оқушылар бір-бірімен 
тікелей қарым-қатынас жасап, өзіндік тұрғыдан әрекеттенеді. 
 
Топқа бөлу. 2 минут 
 1.«Жағымды сөздер» тәсілі арқылы топқа бөлемін. «Бүгін қандай 
жағымды сөздер естідіңдер?» деп сұрап, оқушылардың жауаптарынан 
төртеуін тақтаға жазамын. Ықтимал жауаптар: 
- Тұра ғой, жаным! 
- Бүгін әдемі болып кетіпсің! 
- Жұлдызың жансын, шәкіртім! 
- Сен өте білімдісің! 
Осы төрт нұсқаны оқушылар бір-біріне айтып, кім қай сөзді естісе, сол 
топқа жиналады. 
2.Топтың әлеуметтік, танымдық, эмоциялық мақсатын көздеуге 
байланысты оқушыларға сұрақ қоямын. Топқа бөлу қандай 
табысқа жеткізеді? 
3. Конверт үлестіріледі. 
Топтық жұмысқа критерий ұсынамын. 

Критерий 
 

• Жолдастарын топ жұмыстарына жұмылдыру; 
• Идеяны түсіну; 
• Сұрақ қою; 
• Белсенді түрде тыңдау; 
• Бірін-бірі бағалау; 
• Идеяларды ұсыну. 

Дескриптор • Тапсырмаларды орындатады; 
• Мәтінді түсініп оқиды; 
• Тапсырмаларға сәйкес ашық және жабық сұрақтар 
қояды; 

 
І.Кеңесбаев 
«Қазақ тілінің 
фразелогиялық 
сөздігі» Алматы, 
1998ж 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мақал-мәтелдер 
жинағы 
 
 
 
Назарға: Ресурс 
ғаламтордан 
алынды. 
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А.Әлімов 
«Интербелсенді 
әдістемені 
мектепте қолдану» 
Алматы, 
2015ж 
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Тақырыпты 
жариялау 
1 минут 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сабақтың 
ортасы 
25 минут 
 
 
 
 
 
 
 
 
ҚБ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Тиімді тыңдалымды жүзеге асырады; 
• Ауызша комментарий арқылы бірін-бірі 
бағалайды; 
• Өз пікірлерін ұсынады. 

 
Тақырыпты жариялау. 1 минут 
Ойтүрткі сұрақтары арқылы. 
1. Сіздер бүгінгі сабақта не үйренеміз деп ойлайсыздар? 
2. Сіздердің үйренгендеріңіздің дәлелі қандай болады? 
Ықтимал жауап: Жиембет жырау толғауына тілдік талдау жасаймыз. 
Мұғалім сөзі. Дұрыс, балалар. Біз бүгін Жиембет жыраудың «Еңсегей 
бойлы ер Есім» толғауына талдау жасаймыз. 
 
Тапсырма №1. 25 минут. 
1-топ. Қазтуған жырау мен Жиембет жырау шығармаларындағы 
үндестік пен басты ерекшеліктерін тауып, сараптама талдау жазу. 
 

Жыраулар Үндестік Ерекшелік Қорытынды 
Пікір 

    
 

Критерий Дескриптор 
Жыраулар поэзиясын-
дағы үндестікті табу, 
толғаудың ерекшелік-
терін анықтау, 
қорытынды пікір айту 

• Екі жыраудың толғауларын 
салыстырады; 
• Тілдік және мазмұндық 
ерекшеліктерін табады; 
• Өз ойларын тұжырымдайды. 

ҚБ. «Неліктен екі ғасыр жырауының толғауларында үндестік бар деп 
ойлайсыңдар?» деген ойтүрткі сұрағы арқылы ойларын дамыту. 
 
 2-топ. Жырау тілінің сөздігін құрастыру. 

Көркемдегіш 
Құралдар 

Мысалдар Өмірмен 
байланыс 

- басқа тілден енген сөздер; 
- ауыспалы мағыналы сөздер; 
- тұрақты сөз тіркестері; 
- поэтикалық тілі: 
а) теңеу 
ә) эпитет 
б) метафора 
в) эпифора  
г) ассонанс 
д) аллитерация 

  

 
Бағалау критерийі: Мәтінді қолдана отырып, кестені толтыру. 
Дескрипторлар: 
• Көркемдегіш құралдардың мағынасын түсінеді; 
• Мәтіннен мысалдар келтіре алады; 
• Өмірмен байланыстырады. 
 
ҚБ. Қанын ішіп, ат құйрығын кесу, бүлік салып деген фразеологизм-
дердің мағынасын қалай түсінесің?деген жетек сұрағын 
қойып,оқушылардың ілгерілеуін өлшеу. 
 
3-топ. Жыраулар туралы мәлімет жинақтау. 

Жыраулар Қай ханның 
тұсында өмір 
сүрген 

Қандай 
қызмет 
атқарған 

Басты 
шығар 
малары 

Даналық,  
пәлсапалық 
ойлар 

     
 

 
 
 
 
Назарға: Ресурс 
ғаламтордан 
алынды. 
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Қ.Бітібаева 
«Әдебиетті 
тереңдетіп оқыту» 
Алматы, мектеп 
2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қ.Бітібаева: 
«Әдебиетті 
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ҚБ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ҚБ 
 
 
 
ҚБ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сабақтың соңы 
Рефлекси 
3 минут 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Үй тапсырмасы 
3 минут 
 
 

Бағалау критерийі: Кестені толтыру арқылы жырау туралы 
толыққанды мәлімет беру. 
Дескрипторлар: 
• Жыраулардың өмір сүрген кезеңі және атқарған қызметі туралы айта 
алады; 
• Басты шығармаларын атай алады; 
• Шығармаларындағы даналық, пәлсапалық ойларды тауып, талдайды. 
 
ҚБ мақсаты. Әр топқа «Ғажап», «Сөз саптауың әдемі екен», «Шешен 
сөйлейді екенсің» сөздері арқылы мадақтау. 
 
4-топ. «Жырау боп мен де сөйлейін» тақырыбында жыраулар 
үлгісімен толғау жазу. 
 
Бағалау критерийі: Жырау толғауларын назарға ала отырып, өз 
нұсқаларында толғау жазу. 
Дескриптор: 
• Толғау тақырыбын анықтайды; 
• Жыр үлгісінде ойдан толғау шығарып, баға береді; 
• Ұйқас, буын, бунақ ережелерін сақтайды. 
ҚБ. «Бүгінгі үйренгеніңіз сіз үшін болашақта қажет болады деп 
ойлайсыз ба? Неліктен?» сұрағын қою арқылы оқушылардың 
қажеттілігін анықтау. 
Тұжырым. Әр топтағы бұл тапсырмалар оқушылардың сыни ойлау 
дағдыларын дамытып, оқу мен өмірде туындайтын 
мәселелердіөздігімен шешуге бағыттайды.Осы тапсырмаларды 
орындау нәтижесінде өздеріне де, өзгелерге де толассыз сұрақ қойып, 
оларға жауп іздеп, өз жауаптарын ұтымды дәлелдермен айғақтайды. 
Дербес шешімдер қабылдауға дағдыланады. 
 
«Хабарлама жазу» әдісі. 3 минут. Интербелсенді тақтадан сабақты 
қорытындылауға арналған сұрақтар көрсетіледі. Оқушылар сол 
сұрақтарға ұялы телефондары арқылы мұғалім поштасына жауап 
жазады. 
Сұрақтар: 
1. Бүгін не үйрендіңіздер? 
2. Сіз үшін бүгін не қиын болды, тағы не білгіңіз келеді? 
3. Сіз үшін сабақтың құнды жайттары қандай болды? 
4. Бүгінгі үйренгеніңіз Сіз үшін болашақта қажет болады деп 
ойлайсыз ба? 
5. Осы тақырып бойынша тағы да қандай ақпарат көздерін оқисыз? 
Тұжырым. Әрекет рефлексиясын сабақ соңында қолдану әр 
оқушының белсенділік деңгейін дамытады. 
 
Барлық оқушыларға: Шығарма – толғау жазу (шағын, қысқа). 3 
минут. 
а) оның тақырыбын жыраулар толғауынан алынған дәйектемелер 
арқылы атау. Мысалы: «Еңсегей бойлы ер Есім» (Жиембет 
толғауларының мәні); 
ә) оқушы өз шығармашылығында жазып отырған жыраудың шешендік 
оралымдары, толғау тілінен үзінділер алады. Шығарма қысқа, әрі 
әдемі, көркем тілмен, мүмкіндігінше жырау толғауларының үлгісі, 
стилімен жазылу керек. 

 
Қ.Бітібаева: 
«Әдебиетті 
тереңдетіп 
оқыту», Алматы 
«Мектеп», 2003ж. 
 
 
 
 
 
А.Әлімов 
«Интербелсенді 
әдістемені 
мектепте қолдану» 
Алматы, 2015ж. 
 
 
 
 
 
 
Назарға: Ресурс 
ғаламтордан 
алынды. 
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Қосымша ақпарат 
Саралау – оқушыға мейлінше 
қолдау көрсетуді қалай 
жоспарлайсыз? Қабілетті 
оқушыға тапсырманы қалай 
түрлендіресіз? 

Бағалау – оқушы 
білімін тексеруді 
қалай 
жоспарлайсыз? 

Пәнаралық байланыс – Денсаулық және 
қауіпсіздік, АКТ-мен байланыс. 
Құндылықтармен байланыс (тәрбие 
элементі) 

Үдерісті саралаудың жоғары 
деңгейлі ойлау дағдыларын 
қалыптастыратын тапсырмаларда 
ақпаратты алуға ғана емес, 
пайдалануға айрықша назар 
аударылды. Мысалы, жырау тілінің 
сөздігін құру арқылы оқушылар 
мәліметті жаңа жағдайда қолданады, 
жаңа идеялар құра алады. 
Мазмұн сараланды. Себебі, 
жыраулар туралы мәлімет кестесін 
толтыру арқылы оқушылар өзінің 
таланты мен ықтимал табыстарын 
қарастыру үшін шығармашыл 
тұлғаларды зерделеуі көзелген.  

Жетек сұрақтар, 
ойтүрткі сұрақтарын 
қою арқылы 
оқушылардың 
қажеттіліктерін 
анықталады, 
ілгерілеулері 
өлшенеді. Түрлі 
мадақтау сөздері 
арқылы ынталандыру 
көзделген.  

Пәнаралық байланыс: Ауыз әдебиетінен 
хан, батыр ұғымдарын, тарихтан Есім хан 
туралы түсініктерін, қазақ тілінен көнерген 
сөздер, тура мағыналы, ауыспалы мағыналы 
сөздер туралы білімдерін жетілдіру 
көзделген. 
Денсаулық және қауіпсіздік.  
Оқушылардың сабаққа белсенді қатысуына, 
кабинет жабдықтарының кедергі 
келтірмеуіне жағдай қарастырылған. 
АКТ-мен байланыс. 
Интербелсенді тақта, ұялы телефон, 
электронды почтаны қолдану рефлексия 
беру мақсатында межеленген. 
Құндылықтармен байланыс. 
«Мәңгілік Ел» идеясынан құрмет, 
қазақстандық патриотизм 
құндылықтары ескерілген. 

Рефлексия 
Сабақтың мақсаттары мен 
міндеттері орындалды ма? Бүгін 
оқушылар не үйренді? Сабақ қалай 
өтті, қандай деңгейде өтті? 
Жоспарланған саралау жақсы іске 
асты ма? (тапсырмалар сәйкес болды 
ма?) Уақытты қалай пайдаландым? 
Жоспарыма қандай өзгеріс енгіздім 
және неге? 

Өз сабағымды талдау үшін осы бос орынды пайдаланыңыз. Сол 
жақта берілген сұрақтарға жауап беріңіз. 
 

Қорытынды бағалау 
 
Ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты) 
1: 
 
2: 
 
Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді(оқыту мен оқуға 
қатысты) 
1: 
 
2: 
 
Осы сабақтың барысында барлық сынып немесе жекелеген оқушылар жөнінде келесі сабағыма қажет болуы 
мүмкін қандай ақпарат білдім? 
1: 
 
2: 
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ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖОСПАР 
 

Мектеп: Абай атындағы Республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған 
қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектеп-интернат 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: Махамбетова Гүлбану Жанбекқызы 
Сынып: 8 Қатысқандар саны –   Қатыспағандар саны –  
Ұзақ мерзімді 
жоспардың тарауы: 

Көне түркі жазбалары және қазақ жазуы. Орфография  

Сабақтың тақырыбы: Ахмет Байтұрсынұлы түзген «Қазақ жазуы» 
Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме) 

8.1.1.1Мәтіннен алынған дәйексөздерге, үзінділерге сүйене отырып, көтерілетін 
мәселені болжау; 
8.3.5.1 Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін 
сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу. 

Сабақ мақсаттары Оқушылардың барлығы орындай алады: мәтіннен алынған дәйексөздерге, 
үзінділерге сүйене отырып, көтерілетін мәселені болжай алады және оқылым 
материалдары бойынша жинақы мәтін (тезис) жазады.  
Оқушылардың көпшілігі орындай алады:көтерілетін мәселені болжай алады; 
оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, 
әр бөлігінен алынған ақпараттардан жинақы мәтін (тезис) жазады; 
Оқушылардың кейбірі орындайалады:мәтіннен алынған дәйексөздерге, үзінділерге 
сүйене отырып, көтерілетін мәселені болжайды, өз көзқарастарын білдіреді; 
алынған ақпараттардан анықтаған тірек сөздерді мәтіннің баяндау желісін сақтай 
отырып, жинақы мәтінде (тезисте) еркін қолданады.  

Бағалау критерийлері • көтерілген мәселені болжайды; 
• ақпараттарды іріктейді; 
• тірек сөздерді анықтайды; 
• мәтіннің баяндау желісін сақтайды; 
• жинақы мәтін (тезис) жазады 

Ойлау деңгейі  Білу, түсіну, қолдану 
Тілдік мақсаттар Негізгі сөздер мен мен тіркестер: «А.Байтұрсынұлы жазуы», 1912 жыл, «Айқап» 

журналы, «Қазақ» газеті 
Диалог және жазылым үшін қажетті сөз тіркестері: менің ойымша.., мен бұл 
пікірмен келісемін// келіспеймін, салыстырғанда, мен мынадай қорытындыға 
келдім... 
Жазылым бойынша ұсыныстар: мәтінде берілген мәліметтерді қорытып, диалогке 
түсе алады, жаза алады 

Құндылықтарға 
баулу 

Мәңгілік ел. Тарихтың, мәдениет пен тілдің біртұтастығы. Құрмет, 
ынтымақтастық, ашықтық, қазақстандық патриотизм және азаматтық 
жауапкершілік. 

Пәнаралық байланыс Қазақстан тарихы 
Тақырып бойынша 
алдыңғы білім 

Төте жазу туралы жалпы мәліметті біледі 

ЖОСПАР 
Жоспарл
анған 
уақыт 

Жоспарланған жаттығулар (жоспарланған жаттығулармен 
қатар ескертпелерді жазыңыз) 

ҚБ ресурстар 

 
Сабақ-
тың 
басталуы  

Ұйымдастыру.Балалармен сәлемдесіп, түгелдеу. 
Қызығушылықты ояту және топқа бөлу:«Әліпби» Оқушылар 
шеңбер құрып тұрады да, сағат тілінің бағытымен әліпбидегі 
дыбыстарды ретімен атап шығады;  
Дыбыстардың рет саны бойынша топқа бөлінеді. 
 
1-тапсырма:«Жылдам тап». Сабақ тақырыбын болжау.  
 Оқушылар берілген кестені сәйкестендіреді және дұрыс жауаппен 
салыстырады. 
 

1929 жылға дейін Латын графикасына негізделген 
қазақ жазуы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Әріптер және 
рет саны 
жазылған 
парақшалар 
 
 
 
ОӘК 
материалдары 
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1929–1940 жылдар 
аралығында 

Араб жазуы және 
А.Байтұрсынұлының төте жазуы 

1940 жылдан қазірге дейін Орыс графикасына негізделген қазақ 
жазуы 

 
Суреттер қою (орыс, латын, араб, төте) 
 
Кестеде берілген ақпаратты және суреттерді негізге ала отырып, 
сабақтың тақырыбын болжайды. 
 
Дескриптор: 
• тапсырманы жылдам сәйкестендіреді; 
• әліпби түрлерін ажыратады 
• тақырыпты болжайды 
 
«Өзі-өзі бағалау" парағы 

тапсырма Дескриптор 
белгі

 
1-тапсырма 
«Жылдам тап» 

• тапсырманы жылдам 
сәйкестендіреді; 
• әліпби түрлерін 
ажыратады 
• тақырыпты 
болжайды 

 

2-тапсырма 
Тыңдалым. 
 «Түртіп алу», 
«Ойлан, жұптас, 
бөліс» 

• мазмұнын түсінеді; 
• жұптасып талқылау 
жасайды; 
• көтерілген мәселені 
болжайды; 
• тірек сөздерді жазып 
алады; 
• тәрбиелік мақсатын 
ажыратады 

 

3-тапсырма. 
Жазылым.  
«Ойлан, жұптас, 
бөліс» 
 

• тірек сөздерді 
қолданады; 
• мәтіннің баяндау 
желісін сақтайды; 
• жинақы мәтін 
(тезис) жазады 

 

4-тапсырма. 
Жеке жұмыс 
 

• төте жазудағы 
дыбыс таңбаларын 
әліпбиге қарай отырып 
ажырата алады; 
• төте жазумен 
жекелеген сөздерді 
жазады 

 

 
Мұғалім кері байланыс жасайды. 
 
Сабақтың нақты тақырыбы мен мақсаттары айтылып, бағалау 
критерийлері балалармен бірлесе отырып анықталады.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Өзін-өзі 
бағалау» 
парағы, 
смайлик-тер 
 
«Өте 
жақсы!», 
«Жарай сың!» 

 
 
 
 
 
 
 
Кирилица, 
латын 
әліпбиі, төте 
жазудың 
суреттері 
 
 
 
 
смайликтер 
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Сабақты
ң ортасы  

2-тапсырма. «Түртіп алу», «Ойлан, жұптас, бөліс» 
Тыңдалым тапсырмасы: 
Тыңдалым алды: 
Талқыланатын тақырыпқа болжам жасап, зейіндерін 
шоғырландыру үшін топқа берілетін сұрақтар: 
1. Қазақ жазуының бастау арнасы қай жазу болып саналады? 
2. Жазу, графика, әліпби ұғымдарының арасында қандай байланыс 
бар? 
3. А.Байтұрсынұлы ұсынған қазақ жазуы неге «төте жазу» деп 
аталды? 
Тыңдалым кезінде: 
Ахмет Байтұрсынұлының жаңа қазақ әліпбиін жасауда сіңірген 
еңбегі туралы мәтінді(03.тр3) бөлік-бөлікпен тыңдап,жұптаса 
отырып талқылап, негізгі ойды анықтайды, тірек сөздерді түртып 
алады.  
Тыңдалымнан соң: 
Мәтінде көтерілген мәселені анықтап, танымдық, тәрбиелік 
мақсаттарын ажыратады. 
 
Дескриптор: 
• мазмұнын түсінеді; 
• жұптасып талқылау жасайды; 
• көтерілген мәселені болжайды; 
• тірек сөздерді жазып алады; 
• тәрбиелік мақсатын ажыратады 
 
3-тапсырма. «Ойлан, жұптас, бөліс» 
Жазылым тапсырмасы 
Жазылым алдында:  
Тезис ұғымын, ерекшелігін еске түсіріп, пысықтау;  
Жазылым кезінде: 
Балалар тірек сөздерді пайдалана отырып, мәтіннің баяндау 
желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан жинақы мәтін 
(тезис) жазады. 
Жазылымнан соң: 
Жұптаса отырып жазылған мәтінді тексереді және топта талқылап, 
ең үздік жұмысты шығарады. 
 
Дескриптор: 
• тірек сөздерді қолданады; 
• мәтіннің баяндау желісін сақтайды; 
• жинақы мәтін (тезис) жазады 
 
Мұғалім жасалған жұмыстарға, оқушылардың бір-біріне берген 
бағасына, айтылған ойларына байланысты кері байланыс береді, 
қолдау көрсетеді. 
 
4-тапсырма. «Үйрете отырып үйренемін» 
(жеке, жұптық жұмыс) 
Берілген үлгі бойынша оқушылар тапсырма дайындайды.Яғни, 
төмендегі сөздерді А.Байтұрсынұлы ұсынған төте жазу әліпбиімен 
жазып көреді. «Ар, тал, тас, ор, нан, арлан, жаз, жұлдыз, шаң, 
алғыс, сән». Бір-біріне түсіндіреді, жұмыстарын тексереді. 
 
Дескриптор: 
• төте жазудағы дыбыс таңбаларын әліпбиге қарай отырып 
ажырата алады; 
• төте жазумен жекелеген сөздерді жазады 
 
Мұғалім кері байланыс жасайды. 

 
 
 
 
 
«Өзін-өзі 
бағалау» 
парағы, 
смайлик-тер 
 
 
демеуші, 
қолдаушы 
сөздер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Өзін-өзі 
тексеру» 
парағы, 
смайлик-тер 
 
 
Бір-бірін 
бағалайды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Өзін-өзі 
бағалау» 
парағы 
 
 
жұпта бір-
бірін 
бағалайды  
 
 

 
 
 
 
 
смайликтер 
 
 
 
 
 
 
 
03.mp3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
смайликтер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
смайликтер 
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Сабақты
ң соңы 

Рефлексия 
«Бес саусақ»  
Оқушылар параққа алақандарын қойып, оны жиегімен қаламмен 
айналдырып өтеді. Осыдан соң олар сабақ туралы мынандай 
сұрақтарға жауап беріп, салынған саусақтарға жазады.  
Бас бармақ – басты мәселе. Бүгін сабақта ең құнды мәселе қандай 
болды? 
Балалы үйрек – бірлесу. Мен топта/жұпта қалай жұмыс жасадым? 
Кімге көмек бердім? Кімді риза еттім? 
Ортан терек – ойлану. Мен бүгін қандай білім алып, белсенді іс-
әрекет жасадым? 
Шылдыр шүмек – шынайылық. Сабақ маған ұнады ма? Неліктен? 
Кішкентай бөбек – көңіл-күй ахуалы. Мен сабақта өзімді қалай 
сезіндім? 
 
Үйге тапсырма: «Бұрын қолданған араб жазуын А.Байтұрсынұлы 
не үшін реформалады?» деген сұраққа жинақы мәтін жазады (сөз 
саны – 80-100 сөз). 

  
таратпа 
қағаздар 

Қосымша ақпарат 
Саралау – 
оқушыға 
мейлінше қолдау 
көрсетуді қалай 
жоспарлайсыз? 
Қабілетті 
оқушыға 
тапсырманы 
қалай 
түрлендіресіз? 

 Оқушыларды топтастырамын; 
 Жұптастырамын және жеке тапсырмалар беріледі; 
 Нұсқау беремін; 
 Жаттығу дайындаймын; 
 Қабілетті оқушыға жекелеген тапсырмаларды орындау 

барысында көшбасшылық етуді тапсырамын; 
 Интернеттен тақырыпқа қатысты қосымша мәлімет 

іздеу туралы тапсырма беремін.  

 

 
Бағалау 

 
Оқушы білімін тексеруді қалай жоспарлайсыз? 
 
Өзі-өзі тексеру парағы 

тапсырма Дескриптор 
белгі

 
1-тапсырма 
«Жылдам тап» 

• тапсырманы жылдам 
сәйкестендіреді; 
• әліпби түрлерін 
ажыратады 
• тақырыпты 
болжайды 

 

2-тапсырма 
Тыңдалым. 
 «Түртіп алу», 
«Ойлан, жұптас, 
бөліс» 

• мазмұнын түсінеді; 
• жұптасып талқылау 
жасайды; 
• көтерілген мәселені 
болжайды; 
• тірек сөздерді жазып 
алады; 
• тәрбиелік мақсатын 
ажыратады 

 

3-тапсырма. 
Жазылым.  
«Ойлан, жұптас, 
бөліс» 
 

• тірек сөздерді 
қолданады; 
• мәтіннің баяндау 
желісін сақтайды; 
• жинақы мәтін (тезис) 
жазады 

 

4-тапсырма. 
Жеке жұмыс 

• төте жазудағы 
дыбыс таңбаларын 
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 әліпбиге қарай отырып 
ажырата алады; 
• төте жазумен 
жекелеген сөздерді 
жазады 

 

Рефлексия  Бос ұяшықтарға сабақ туралы өз пікіріңізді жазыңыз. Сол 
ұяшықтағы Сіздің сабағыңыздың тақырыбына сәйкес келетін 
сұрақтарға жауап береді. 
Сабақ/оқу мақсаттары шынайы ма? 
Бүгін оқушылар не білді? 
Сыныптағы ахуал қандай болды? 
Мен жоспарлаған саралау шаралары тиімді болды ма? 
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім бе? 
Мен өз жомпарыма қандай түзетулер енгіздім және неліктен? 

 

Қорытынды 
бағамдау 

Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да 
ескеріңіз)? 
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алады (оқытуды да, 
оқуды да ескеріңіз)? 
Тапсырмаларды уақыт мөлшеріне қарай таңдау, топтағы 
қарым-қатынасты бақылау. Жекелеген білім алушыларды 
топтық жұмыстарға тарту. 
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ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖОСПАРЫ 
  
 

ПӘН: қазақ әдебиеті 
 

МЕКТЕП: Абай атындағы РММИ 

ТАҚЫРЫБЫ: 
Қорқыт. «Байбөрі 
баласы Бамсы-Байрақ 
туралы жыр» және 
көркемдік шешім 
КҮНІ:  Мұғалімнің есімі: Абитова Жанар Сабетхановна 
СЫНЫП: 8 Қатысқан оқушылар саны:  Қатыспаған оқушылар 

саны:  
Осы сабақ арқылы 
жүзеге асатын оқу 
мақсаттары 

8.А/И3 – шығармадағы көркемдегіш құралдарының (теңеу, эпитет, метафора) 
қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау. 

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар орындай алады: Мәтінге көркем филологиялық талдау 
жасау арқылы автор стилін анықтайды.  
Оқушылардың көпшілігі орындай алады: Этнографизмдерді тауып, автордың 
жырға кіріктірудегі мақсатын анықтайды. 
Кейбір оқушылар орындай алады: Автор стиліне талдау жасау арқылы ежелгі 
дәуір әдебиетіне тән көркемдік ерекшелікті анықтай алады.  

 
Тілдік мақсат 

Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: Автор стилі, сөз таңдау, сөз әрлеу, 
сөз қолданысы, көркемдік шешім.  
Диалог құруға/жазба жұмыс жазуға арналған пайдалы тіркестер: 
Талқылауға арналған сұрақтар: 
Автор стилін анықтау барысында қандай детльдерге басты назар аудару 
қажет? 
Не себепті автор этнографизмдерді жырға кіріктірді деп ойлайсыз? 

Бағалау критерийі:  1. Көркемдегіш құралдарды мәтіннен тауып, ажырата алады. 
2. Көркемдік шешімді біледі. 
3. Автор стилін анықтайды. 
4. Қорқыт ата стилінің ежелгі дәуір әдебиетіне тән стиль екенін дәлелдей алады.  

Пәнаралық байланыс Тарих, қазақ тілі, эстетикалық пәндер 
Ойлау деңгейі Қолдану, Талдау 
Құндылықтарды 
дарыту 

Тарих пен мәдениет ортақтығы. Зайырлы қоғам және жоғары руханият. 

Алдыңғы оқу Қорқыт ата кітабы. Сюжеттік желі 
Жоспар  
Жоспарланға
н уақыт 

Жоспарланған жаттығулар Ресурстар  

 
 
 
Ұйымдастыру 
кезеңі 
 (1 – 5 мин.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6-10 мин.) 
 
 
 

 1-әрекет. Қолайлы орта құру: 
3. Сынып эстетикасы 
4. Топқа бөлу 
 Оқушылар таңертең естіген 4 жағымды, жылы сөз тақтаға 
жазылады. Мысалы, құлпырып тұрсың, мықтысың, жақсы 
адамсың, әдемісің. Осы естіген сөздерін көркем бейнелі, 
экспрессивті мағынаға айналдырып (мықтысың – жолбарыстай 
қайраттысың), шеңбер бойымен бір-біріне эмоциямен айтады. 
Естіген мақтау сөздері бойынша 4 топқа бөлінеді.  
 
2-әрекет. Миға шабуыл 
Әр топ шеңбер бойымен бір-біріне доп лақтырып, өткен білім 
бойынша сұрақ қояды. 
Оқушылар мынадай сұрақтар қоюы мүмкін:  
 Қорқыт қай дәуірдің өкілі? 
 «Қорқыт ата кітабы» неше жырдан тұрады? 
 Бамсы-Байрақ кім? 
 Сюжеттік желі қандай шығармаларда болады? 

 
 
 
Тақта мен бор 
немесе жылжымалы 
тақта мен маркер 
 
 
 
 
 
  
 Доп  
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(10-15 мин.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(15-22 мин.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Байбөрі баласы Бамсы-Байрақ туралы жырдың» шарықтау 
шегі?  
 Т.б. 
 

Критерий Дескриптор 
 Алдыңғы оқу  
бойынша сұрақтар 
қояды. 
 

1. Сұрақтар алдыңғы білімді қамтиды. 
2. Сұрақ сауатты құрастырылған. 
3. Алдыңғы қойылған сұрақтарды 
қайталамады. 

Өзіне қойылған 
сұрақтарға жауап 
берді. 

1. Дұрыс жауап берді. 
2. Жауабы жүйелі, әдеби тіл нормасын 
сақтады. 

 
3-әрекет. «Ой қозғау» стратегиясы арқылы автор стилін 
анықтайды. 
І. Сөз қолданысы 
 Әр оқушы мәтінмен жеке жұмыс жасайды. 5 минуттан соң 
«Диірмен» әдісімен тексереді.  
ТАПСЫРМА: 
 1. Түсіндірме сөздікпен жұмыс: 
 Бек, дұға, күрзі, кіріс, кертпе бесік, боздау, қарындас. 
2. Автор қолданысының тілдік ерекшелігіне талдау жасаңыз: 
А) Жай сөйлемдердің қолданылуы. 
Ә) Сөйлемдердегі баяндауыш формасы. 
 

Критерий Дескриптор  
 Сөздікпен жұмыс 
жасады. 

Сөздікпен жұмыс жасау жүйесін 
сақтады. 
Дәптерге түсіндірмелерді жазды. 

Автор қолданысының 
тілдік ерекшелігін 
анықтады. 

Қорқыт атаға ғана тән сөз тіркестерін 
тапты. 
Сөйлемдердің берілу ерекшелігін 
анықтады. 

Регламент – 5 мин.  
 
ІІ. Сөз әрлеуі 
 4 топтың алдына 4 асықтан беріледі. Әр оқушы асықты топ 
ішінде шиырады. Алшы түскендер – 1-жұп, бүк түскендер – 2-
жұп. Оқушылар жұппен мәтіннен көркемдегіш құралдарды 
табады, дәлелдейді.  
ТАПСЫРМА:1-жұп: Жыр сюжетінің басталуы мен оқиғалар 
байланысы, шиеленісінде автордың көріктеу құралдарын 
жұмсауын талдайды.  
2-жұп: Оқиға сюжетінің шарықтау шегі, шешімінде автордың 
көріктеу құралдарын жұмсауын талдайды.  
 

Критерий Дескриптор  
Автордың  
көріктеу құралдарын 
жұмсауына талдау  
жасайды. 
 

1. Берілген бөлімнен көркемдегіш 
құралдарды табады, дәлелдейді.  
2. Көркемдегіш құралдардың автор 
қолданысындағы ерекшелігін табады. 
3. Көріктеу құралдарының 
ақпараттылығын талдайды. 

Кластер қорғайды. 1. Эстетикалық талап сақталды. 
2. Қорғауға топ мүшелерінің бәрі 
атсалысты. 

Регламент – 7 мин.  
 
Кері байланыс: 1-жұп 2-жұпты, 2-жұп 1-жұпқа «Екі жұлдыз, бір 
тілекпен» кері байланыс береді.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Түсіндірме сөздік, 
үлестірмелі қағаз  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жыр мәтіні, асық, 
флип-чарт 
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(22-30 мин.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(30-35 мин.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рефлексия 
(35-40 мин.) 
 
 
 
 
Үй 
тапсырмасы 

ІІІ. Сөз таңдауы 
«Тұжырымдамлық карта» әдісі арқылы этнографизмдерді тауып, 
автордың жырға кіріктірудегі мақсатын талдайды. Автордың 
көркем шешімін анықтайды. 
ТАПСЫРМА:  
1-топ: Қас батырға тән сипаттарды табыңыз. 
 Теңіз айғыры Бозайғыр; 
 Алты қырлы күрзі; 
 Ақ кірісті садақ; 
 Өткір қылыш 
2-топ: Баланың дүниеге келу, үйлену салтына байланысты салт-
дәстүрлер 
 Тәңірден перзент сұрау; 
 Бесік құда болу; 
 Ақ отау тігу; 
3-топ: Адамның дүниеден өтуіне байланысты салт-дәстүрлер 
 Дұға ету; 
 Естірту; 
 Қара жамылу; 
4-топ: Шамандыққа байланысты дәстүрлер 
 Қобызбен шаттық күйін шалу 
 

Критерий 
 

Дескриптор  
 

Этнографизмдерді 
тауып, автордың жырға 
кіріктірудегі мақсатын 
анықтайды. Автордың 
көркем шешімін 
анықтайды. 

1. Берілген тапсырмаға сәйкес келетін 
этнографизмдерді тапты. 
2. Автордың жырға кіріктірудегі 
мақсатын дәлелдеді. 
3. Көркем шешімді анықтады. 

Постер қорғайды. 1. Эстетикалық талап сақталды. 
2. Қорғауға топ мүшелерінің бәрі 
атсалысты. 

Регламент – 8 мин.  
 
«Галерея» әдісімен әр топ жұмысын қорғайды. Смайликпен кері 
байланыс береді. 
4-әрекет. «Аз сөз» әдісі арқылы сабақты қорытындылайды. 
Тапсырма: Қорқыт ата стилі ежелгі дәуір әдебиетіне тән көркемдік 
ерекшелік екенін 50-60 сөзден тұратын эссе жазу арқылы 
дәлелдеңіз.  
 

Критерий Дескриптор  
Эссе жазады 
 

Эссе 50-60 сөзден тұрады. 
Сөйлемдері жүйелі, сауатты 
құрастырылған 

Тақырып ашылған Аргументтері тапсырмаға сәйкес. 
Анализ жасалған. 

Регламент – 5 мин.  
 
«Инстаграм» әдісі арқылы сабақ үдерісіне рефлексия жасайды. 
 
Үйренсең – лайк. 
Ұнаса – бөліс. 
Ұсыныс болса – пікір қалдыр. 
 
Сабақ барысында үйренген көркемдеуіш құралдарды пайдаланып, 
шағын көлемді эпикалық туынды жазады. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Флип-чарт, жыр 
мәтіні 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инстаграм суреті 
салынған плакат 

Қосымша ақпарат 
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Саралау 
Оқушыға барынша қолдау 
көрсету мақсатында топқа 
бөлемін, жеке, жұптық, 
топтық тапсырмалар 
орындайды. Қабілеті 
ерекше оқушыларға 
көшбасшылық міндет 
артып, жекелей тапсырма 
беремін.  

Бағалау 
Мақсатқа тиімді жету үшін әр 
тапсырманы орындамас бұрын 
критерий мен дескриптор 
көрсетілген рубрикатор 
ұсынамын.  

Пәнаралық байланыс – тарих, қазақ 
тілі, эстетикалық пәндер. 
АКТ-мен байланыс – электронды 
сөздіктермен жүйелі жұмыс жасауды 
үйренеді. 
Құндылықтармен байланыс – «Тарих 
пен мәдениет ортақтығы», «Зайырлы 
қоғам және жоғары руханият» 
құндылықтарын дарытуға қадамдар 
жасалынады.  

Рефлексия  Әр тапсырма сайын оқушылар бір-біріне, сонымен қатар менің тарапымнан 
кері байланыс ұйымдастырылып отырады. Оқу мақсатына тиімді қол жеткізу 
үшін белсенді оқыту әдіс-тәсілдері арқылы саралау жұмыстарын ұтымды 
жүзеге асыруға тырыстым. 
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ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖОСПАР 
 

Пәні: қазақ 
әдебиеті 

Абай Республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған қазақ тілі 
мен әдебиетін тереңдете оқытатын мектеп-интернат 

Мұғалім Оспан Динаш Бектенқызы 
Сынып: 8 Қатысқан оқушылар саны: 

Қатыспаған оқушылар саны: 
Бөлім  КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ЭПИКАЛЫҚ САРЫН 
Сабақтың 
тақырыбы 

М. Мөңкеұлының "Үш қиян" толғауы- шоқтығы биік құнды шығарма 

Осы сабақты 
жүзеге 
асыратын оқу 
мақсаттары 

Б/С 3.1.1‒ шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалармен 
салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау 

Сабақтың 
мақсаты 
 

Барлық оқушылар орындай алады: "Үш қиян" толғауының тақырыбы мен идеясын 
осы тектес басқа шығармалармен салыстырады. 
Оқушылардың көпшілігі орындай алады: Толғаудың тарихи және көркемдік 
құндылығын анықтайды.  
Кейбір оқушылар орындай алады: Толғаудың тарихи және көркемдік құндылығын 
ажырату арқылы оған өзіндік бағасын береді. 

Бағалау 
критерий лері 

 "Үш қиян" толғауының тақырыбы мен идеясын басқа шығармалармен салыстырады. 
Толғаудың тарихи және көркемдік құндылығын ажыратады. Толғаудың тарихи және 
көркемдік құндылығына өз бағасын береді. 

Тілдік мақсат Оқушылар орындай алады: 
 толғаудағы жерді сақтап қалу мәселесі, жер тағдырының трагедиялық көрінісі, қазақтың 
шұрайлы жерінің жат қолына кетіп бара жатқаны жайында ой бөліседі.  
Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: тақырып пен идея, көркемдік шешім, тарихи 
құндылық,ұлттық құндылық, адыра қалғыр,жат жайлаған,қайғы шегіп заманнан,жеті 
жұрт,қанды,майлы,шаңды қиян т.б.  
Диалог құруға қажетті пайдалы тіркестер:  
автор ойынша, меніңше...., тарихқа үңілсек......, менің ойымша..., менің білуімше 
 Талқылауға арналған сұрақтар:  
-Ақынды неге зар заманы ақыны деп атады? 
-Ақын жаны неден қиналады?  
-Шығарманың тақырыбы мен идеясы қандай?  
Шығарманың тарихи және ұлттық рухани құндылығы неде?  

Құндылықтард
ы игеру 

«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы  
1.Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілік 
 2.Тіл мен мәдениет 
 3. Туған жерге,Отанға деген сүйіспеншілік 
 4.Өмір бойы білім алу 
 5. Ынтымақ пен татулық, достық пен бірлік 
Аталған құндылықтарды сабақ барысында оқушылармен топтаса және жеке отырып 
жұмыс жасаулары, сын тұрғысынан ойлай білу, өзіндік көзқарасын дәлелдей алу 
дағдылары негізінде жүзеге асады 

Пәнаралық 
байланыс 

Тарих, қазақ тілі, география пәндерінен алған білімдерін пайдалана алады. 

Алдыңғы оқу "Үш қиян" толғауының мазмұны мен көркем тілі 
Ойлау 
дағдылары 

Жинақтау,бағалау 

Жоспарлана-
тын уақыт 

Жоспар бойынша орындалатын іс-әрекеттер Қалыптас 
тырушы бағалау  

ресурс 

Сабақтың басы  
 
 
 
 
 

1.Ұйымдастыру кезеңі.  
Оқушылармен сәлемдесу, түгендеу. 
2.Психологиялық ахуал туғызу 
«Ширату жаттығуы » Оқушылар бір-біріне 
адамның жан- дүниесіне жылықты сезіндіретін 

 
 
 
 
Мұғалім қолдауы 
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Сабақтың 
ортасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тілектер айту арқылы сыйластығы артып, көңіл-
күйін көтереді 
3."Өрмекші торы" әдісі.  
"Үш қиян" толғауының желісі бойынша бір- біріне 
сұрақтар қояды.  
  
3. «Ой шақыру» тәсілі 
 
Бейнетаспадан "Елім менің" әнін тыңдатамын. 
 
Сабақтың тақырыбын болжау мақсатында бірнеше 
сұрақтар қоямын. 
1.Бүгінгі сабақ қандай тақырыпта болады деп 
ойлайсыңдар?  
2.Бұл әннің алдыңғы тақырыппен қандай байланысы 
бар? 3. Туған жер біздерге несімен қадірлі?  
 
Осы сұрақтар негізінде сабақ тақырыбын ашып 
аламын.  
"Пазл" тәсілі 
Интербелсенді тақтадан таудың, гүлдің, судың 
бейнелері бар суреттер көрсетіледі, сол суреттерді 
төртке бөліп,бөлінген суреттерді құрастырады, 
құрастырған суреттері бойынша топқа бөлемін. 
Топқа өз рөлдерін беремін: топ басшысы, 
бақылаушы,уақыт шектеуші,баяндаушы,хатшы 
сайланады.  
 

4. 
Қызығушылығын ояту 
"Конверттегі сұрақ" тәсілі. 
Үш топтың конвертінің сыртына өздері ұнатқан 
суреттері жапсырылған конверттің ішіне оқушыға 
жететіндей бірнеше сұрақтарды конвертке саламын. 
Барлығына бір минут уақыт беремін. Жауаптардың 
дұрыс-бұрыс екенін сыныптастары талқылайды. 

1-конверт 2-конверт 3-конверт 
1. Өлеңде 
кездесетін ру 
атауларының 
жергілікті 
өлкемен қандай 
байланысы 
бар? 2. 
Толғауда не 
туралы 
жырланады? 3. 

1. Қазақ 
әдебиеті 
тарихында 
зар заман 
ағымының 
туу себептері 
қандай 
жағдайларме
н 
байланысты?  

1.Қазақ 
әдебиеті 
тарихында зар 
заман 
ағымының туу 
себептері 
қандай 
жағдайлармен 
байланысты? 
2.Асан қайғы, 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Өзара бағалау  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
"Елім менің" 
әні 
 
 
 
 
 
 
 
 
Суреттер 
 
 
 
 
 
 
 
Конверт, 
Стикер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Топ 
басшысы

Бақылаушы

Уақыт 
шектеуші

Баяндаушы

хатшы

Топ 
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шы
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Бақ
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уш
ы Уақ
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Қазақтың үш 
жүзінің (Ұлы 
жүз, Орта жүз, 
Кіші жүз) 
Қазақстан 
жерінде 
орналасуының 
қандай 
ерекшелігі бар? 
4. .«Үш қиян» 
толғауының 
тақырыбы 
қандай?  

2. Зар заман 
ақындары 
заманның 
бұзылу 
себебін 
неден, қайдан 
іздейді? 
3.Ақын 
шығармалары
ндағы тарихи 
адамдардың 
есімдері мен 
жер-су 
атаулары көп 
аталған, 
мұның себебі 
неде? 
4.Толғаудың 
идеясы 
қандай?  

Қазтуған, 
Орақ, Мамай, 
Телағыс 
есімдері 
толғауда 
қандай 
себеппен 
айтылады? 
3.Халықтың 
мұң-қайғысын 
жырлауда 
олардың 
қандай 
қатысы бар? 
4. Мұрат 
Мөңкеұлыны
ң қазақ 
әдебиетіне 
қосқан үлесін 
қандай 
ерекшеліктері 
бойынша 
жіктеуге 
болады?  

Дескриптор:  
1.Сұрақтар арқылы толғаудың мағынасы мен мәнін 
айта алады. 2.Толғаудағы тарихи тұлғалар мен ру 
атаулары жайлы мәлімет бере алады. 3.Толғаудың 
тарихпен байланысты екендігін біледі.  
4.Толғаудың тақырыбы мен идеясын таба алады. 
Қалыптастырушы бағалау. "Өзара бағалау"  
 
Мағынаны тану. "Ойлан, жұптас, бөліс" тәсілі.  
Әр топқа тапсырмалар беріледі. Әр оқушы берілген 
сұрақтарды бірінші өзі орындайды, сонан соң 
жұбымен бөлісіп, онан кейін топ болып пікірлесіп, 
постер қағазын толтырады. 
 
1-топ. Толғаудағы өзен атауларын картадан тауып, 
асты сызылған сөздерді сөздіктен мағынасын 
ажыратып, екі шығарманың тақырыбы мен идеясын 
салыстырыңдар. Бұл өзендердің тарихпен қандай 
байланысы бар екендігін анықтаңдар. "Үш қиян" 
толғауынан шешендік сөздерді тауып, шығарманың 
көркемдік құндылығын анықта. 
 

Қазтуған жырау М. Мөңкеұлы 
Салп-салпыншақ анау 
үш өзен, Салуалы 
менің ордам қонған 
жер.... 
Қайран менің Еділім, 
Мен салмадым сен 
салдың, 
Қайырлы болсын 
сіздерге 
Менен қалған мынау 
Еділ жұрт! 

Қараша, Құбан-қанды 
су, 
Ақтөбе,Бозан-даңды су, 
Үшөзен, Самар-жанды 
су,Бестерек,Еділ 
бетінен.... 
Қараның ұлы Сидақтың 
Қайғыланып көшкен 
жер!  

2-топ. Шығармалардағы жер-су атауларының қазақ 
халқы үшін қаншалықты маңызы бар, үзіндідегі асты 
сызылған сөздердің сөздіктен мағынасын тауып, екі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Екі жұлдыз, бір 
тілек 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Сызба қағаз 
 
 
Қазақстан 
картасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Түсіндер ме 
сөздік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оқулық 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
164 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

шығарманың ұлттық рухани құндылығының бағасын 
беріңдер. Толғаудағы ұйқас түрлері шығарманың 
көркемдігіне қаншалықты әсерлілік беріп 
тұр.Дәлелде. 
 

Дулат Бабатайұлы 
 
Ой, 
Сандықтас,Сандықтас, 
Самалың салқын жон 
едің..... 
Масаты кілем 
жайғандай 
Қоныстың шқрай жері 
едің!.. 
Саған келіп ішіп ек, 
Тұнықтың мөлдір 
шынысын. 
 

М. Мөңкеұлы  
Еділдің бойы-қанды 
қиян, 
Жайықтың бойы -
майлы қиян, 
Маңғыстау бойы – 
шаңды қиян, 
Адыра қалғыр Үш 
қиян! 
Үш қиянның ара 
бойынан  
Жеті жұрт кетіп жол 
салған. 
Жеті жұрттың кеткен 
жер, 
Қайырсыз болған 
неткен жер?! 

3-топ. Шығармаларда ақындар туған жерлерін 
жоқтап неге зарлады, шығармалардың тарихи және 
көркемдік құндылығы неде? Өз көзқарастарыңды 
білдіріңдер. Толғаудың поэтикалық тіліндегі 
әсірелеу мен ауыстырулардың қаншалықты маңызы 
бар. 

Шортанбай Қанайұлы М. Мөңкеұлы 
Мына заман қай 
заман? 
Азулыға бар заман..... 
Еділді алып, елді алды, 
Енді алмаған нең 
қалды? 
Қараны санап, малды 
алды. 
Қазаққа қамқор ханды 
алды 
Ендігі күнің кем болар 

Еділді тартып алғаны 
‒ 
Етекке қолды салғаны. 
Жайықты тартып 
алғаны ‒ 
Жағаға қолды салғаны. 
Ойылды тартып 
алғаны-  
Ойдағысы болғаны 

Дескриптор: – -1.Толғаулардағы жер-су атауларын 
картадан таба алады, сөздіктен іздеп, мағынасын 
аша алады,тарихпен байланыстыра біледі. 2.Екі 
шығарманың тақырыбы мен идеясын салыстыра 
алады. 3.Шығармалардың ұлттық рухани 
құндылығына баға бере алады.  
4.Толғаудан шешендік сөздерді табады, 
шығарманың көркемдік құндылығын анықтай алады.  
5.Толғаудағы ұйқас түрлері таба біледі, шығарманың 
көркемдік әсерлілігін ажыратып, дәлелдей алады. 
 6.Толғаудың поэтикалық тіліндегі әсірелеу мен 
ауыстыруларды таба біледі. 
 
Ой толғаныс. "Тоқта-кадр" тәсілі. Интербелсенді 
тақтадан Елбасының жер мәселесі туралы сөйлеген 
сөзін тыңдатамын. Елбасының осы сөздерінен 
қандай ой түйдіңдер?- деген сұрақ арқылы қазіргі 
тәуелсіздік кезеңдегі жер мәселесі жайлы топта 
талқылап, пікір алмасады. Сонан соң " Ақын зары 
мен мұңының еліміздің тәуелсіздігімен қандай 
байланысы бар? " деген тақырыпта өз бағалауларын 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Үш 
маңызды аспекті 
Екі өзекті мәселе 
Ең құнды пікір 
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Бейнетас па 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Елбасы сөзі 
 
 
 
 
 
 
 

Ең құнды 
пікір

Екі өзекті 
мәселе

Үш маңызды аспекті
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беру үшін шағын эссе жаздырамын. Дерексөздер 
ретінде Елбасы сөзі мен қосымша сұрақтар беремін.  
 
Дерексөздер: Ақын елінің келешек тағдыры үшін 
зарлана жырлады. «Халқымның салтанаты еске 
түссе, Жүрегім өртенеді оттай жайнап»,-деген 
жолдардағы ақынның мұңы мен зарындағы 
айтылғандар орындалды ма? Сен қалай бағалар едің? 
"Еліңнің ұлы болсаң, еліңе жаның ашыса, 
адамзаттық намысың болса, қазақтың ұлттық жалғыз 
мемлекетінің нығайып-көркеюі жолында жан теріңді 
сығып жүріп, еңбек ет. Жердің де, елдің де иесі өзің 
екеніңді ұмытпа!" Н.Назарбаев. Болашақта еліңе не 
істей аласың? Дескриптор:  
1.Шығарманы Елбасы сөздерімен салыстырады, 
ақын зарын тәуелсіздікпен байланыстыра алады. 
2. Ақын мұңы мен зарын қазіргі өмірмен 
байланыстыра алады. 
3.Болашағына көз жіберіп, өз көзқарасын білдіре 
алады. 

 
Сабақтың соңы 
 
Рефлексия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Үй 
тапсырмасы 
 
 

 

 
 
"Үш қиян- толқауы – тарихи жағынан да, көркемдігі 
жағынан да құнды туынды" тақырыбында әдеби эссе 
жазып келу. Ал кейбір зерттеушілікпен айналысатын 
оқушыға толғауда кездесетін "Жеті жұрт" тіркесінің 
тарихын біліп келуді табыстаймын. 

 
 

Қосымша мәлімет 
Саралау-оқушыға мейілінше 
қолдау көрсетуді қалай 
жоспарлайсыз? 
Қабілетті оқушыға тапсырманы 
қалай түрлендіресіз? 

Бағалау-оқушы білімін тексеруді 
қалай жоспарлайсыз? 

Пәнаралық байланыс-Денсаулық 
пен қауіпсіздік,АКТ-мен 
байланыс. Құндылықтармен 
байланыс 
(тәрбие элементі) 

"Конверттегі сұрақ" тәсіліндегі 
кейбір сұрақтың мазмұнын 
түсінбей жатқан оқушыларға 
жетекші сұрақтар беремін. 
Қабілетті жоғары оқушыларға 
сөздікпен, зерттеу еңбектермен 
жұмыс жасауға дағдыландырамын. 
Кейбір оқушыларға толғауда 
кездесетін «Жеті жұрт» сөзінің 
этималогиясын зерттеп келуді 
табыстаймын, дереккөздерін 
ұсынамын. 

• “Конверттегі сұрақ” әдісімен 
өзін-өзі бағалайды  
• “Екі жұлдыз, бір тілек“ 
әдісімен топтар бірін-бірі 
бағалайды  
• “Үш маңызды аспекті, екі 
өзекті мәселе, ең құнды пікір” 
әдісімен өзін-өзі бағалайды . 
 

• Интербелсенді тақтаны 
пайдаланамын. 
• Бейнетаспаны пайдаланамын 
(Елбасы сөзі). 
• Үнтаспаны пайдаланамын. 
• Отанын сүюге, туған жерін 
қадірлей білуге, бір-бірімен 
ынтымақтаса жұмыс істеуге 
тәрбиелеймін. 
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ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖОСПАР 
 

САБАҚ: қазақ тілі  МЕКТЕП: Абай атындағы Республикалық мамандандырылған дарынды балаларға 
арналған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектеп-интернат 

Күні: 29.06.2018 Мұғалімнің есімі: Агыбаева Улжалгас Бурхановна 
СЫНЫП: 7 Қатысқан оқушылар саны: Қатыспаған 

оқушылар саны: 
Сабақтың бөлімі Сүйіспеншілік пен достық  
Сабақтың 
тақырыбы 

Сүйіспеншілік бастауы – туған жерді сүю  

Осы сабақ 
арқылы жүзеге 
асатын оқу 
мақсаттары 

7Т/А1; 7Ж3 Мәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын 
болжау; Мәтін құрылымын (кіріспе бөлім, жалпы мәлімет беру, детальді мәлімет беру) 
сақтай отырып, графиктік мәтін (шартты белгі, сурет, сызба) түрінде берілген процесті 
сипаттап жазу. 

Сабақтың оқу 
(SMART) 
мақсаттары 

Барлық оқушылар орындай алады: тыңдалым арқылы мәтін үзінділеріне көңіл 
қойып, нақтылау сұрақтар арқылы мәтін құрылымын түсінеді.  
Оқушылардың көпшілігі орындай алады: туған жер туралы оқыған шығармаларын 
еске түсіріп, мәтін құрылымымен салыстырып айтады. 
Кейбір оқушылар орындай алады: туған жері туралы ойларын жинақтайды,  
 презентация жасайды.  

Тілдік мақсат Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: синонимдер, тұрақты тіркестер, мақал-
мәтелдер, пейзаж, нақтылау сұрақ, эссе.  
Диалог құруға /шығарма жазуға арналған пайдалы тіркестер: 
сүйіспеншілік бастауы, атамекен ұғымы, туған жер. 
Талқылауға арналған сұрақтар:  
Туған жерге деген сүйіспеншілікті білдіретін синоним сөздерге мысал келтіріңіздер. 
Туған жер табиғатын бейнелейтін көркемдегіш құрал қалай аталады?  
Туған жер туралы қандай мақал-мәтелдер айта аласыздар?  
Не себепті «ит тойған жеріне, ер туған жеріне» деген халқымыз?  
Ишара: бас изеу, арқадан қағу, қол шапалақтау. 

Құндылықтарды 
дарыту 

 Қазақстандық отансүйгіштік және азаматтық жауапкершілік: Өз Отаны, халқы мен 
тарихына деген мақтаныш пен ортақтастық, Қазақстандағы қоғам мен дамудың әл-
ауқатына жауапкершілігін сезіну сезімдерін қалыптастыру.  

Алдыңғы оқу  Әдебиеттен Қ.Аманжоловтың «Туған жер» өлеңінің мазмұнын, музыкадан 
Б.Тәжібаевтың сөзіне жазылған «Туған жер» әнін біледі және географиядан Қазақстан 
картасынан өздерінің атамекендерін көрсете алады.  

Жоспар  
Жоспарланған 
уақыт 

Жоспарланған жаттығу түрлері  Ресурстар  
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Сабақтың басы 
 Раппорт (сенім 
орнату) 
(30секунд) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Үй тапсырмасы 
5-7 минут 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ұйымдастыру кезеңі:  
 1.Сәлемдесу:  
Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі күні ауа райы өте тамаша! Соған 
орай, сіздердің де көңіл-күйлеріңіз де көтеріңкі деп сенім артамын. 
 Қатты маған қызуың күннен сенің, 
Сағынышым өзіңсің мұң мен шерім. 
Қайран ауыл қалдың-ау үзіп алып, 
Жұдырықтай жүректің бір бөлшегін, – деп, ақын Қалқаман Сарин 
туған жеріне деген сүйіспеншілігін жырлаған, балалар! Олай болса, 
бүгінгі сабағымызда туған жер туралы сіздер де өз ойларыңызды 
тереңдетіп, шығармашылық тапсырма орындайсыздар.  
ТЖ: «Соңғы сөз – сөйлемнің басы» ширату жаттығуы бойынша 
достық тақырыбына сөйлемдер құрау шарты: алдыңғы оқушы құраған 
сөйлемнің соңғы сөзіне келесі оқушы сөйлем құрайды. 
 

Бағалау критерийі Дескриптор  
қайталау арқылы 
өткен сабақты еске 
түсіреді. 
 

1.Осы тақырып бойынша сөйлем құрайды;  

2.бір-бірінің жауабын толық-тырады; 

3.достық пен татулық туралы ойларын 
тереңдетеді. 

 Тұжырым: БББ кестесін толтыру  
Білемін Білгім келеді Білдім 
   

 1.Топқа бөлу: туған жер, атамекен туралы мақал-мәтелдерді 
құрастыру арқылы 3 топқа бөлу (1,5 минут) 
2.Топ ережелерін талқылау. 
3.Топтағы рөлдерді бөлу. 
4.Топтың әлеуметтік, танымдық, эмоционалдық мақсаттарын көздеу. 

  
 
 
 
 
 
  
 
  

 
Сабақ ортасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Тақырыпты жариялау үшін сұрақтарға оқушылар жауап береді. 
(3 минут) 
Сүйіспеншілік бастауы – туған жер. 
Сіздер бүгін не үйренгілеріңіз келеді? 
Білім алғандарыңыздың дәлелі қандай болады? 
Ол үшін қандай критерийлер қоясыңдар? 
Оқу мақсаты: Т/А1 Мәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның 
дамуы мен аяқталуын болжау; 
 1-тапсырма 

Ойлау 
деңгейі 

Бағалау 
критерийлері 

Дескриптор  

түсіну  Мәтінді топпен 
мұқият бір-біріне 
оқып шығады, 
тыңдайды 

1.Тақырыбы, идеясы, көтерілген 
мәселелер туралы айтады; 
2.бір-бірінің жауабын 
толықтырады. 
3.өмірмен байланыстырады 

ТЖ: Оқулықтан 1-тапсырманы мұқият жұппен оқып шығып, 
мазмұны бойынша сұрақ құрастыру (5 минут). 
 «Хикая пирамидасы» әдісі (жауабын слайдта беру) 
Тақырыбы (бір сөз)  
Көтерілген мәселе (екі сөз)  
Негізгі идеясы (үш сөз)  
Оқиғаны суреттейтін бес сөз  
Мәселені шешу жолдары алты сөз  
Өмірмен байланыс (жеті сөз)  
Қорытынды ой (сегіз сөз)  
Ж. Дарынды баламен жұмыс 
Туған жер туралы презентация жасау. 
Критерий: туған жер туралы 2 минуттық презентация жасайды.  

Қазақ тілі 
Жалпы білім 
беретін 
мектептің  
7-сыныбына 
арналған оқулық 
 Т.Н.Ермекова, 
Н.Ә.Ильясов, 
Г.Б.Тоқтыбаева 
 «Арман-ПВ» 
баспасы 
 
 
 
 
 
Слайд «Хикая 
пирамидасы». 
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Дескриптор:  
1. туған жер туралы қандай презентация жасауды ойланады. 
2. ойлана отырып, 3 беттік презентация жасайды. 
Қалыптастырушы бағалауға білім алушыларды ынталандыру үшін: 
«жарайсың», «тамаща орындадың», «тағы да ойлан» сияқты сөздер 
пайдаланылады.  
 ТЖ: оқулықтан 2-тапсырма (4 минут) 
 Мақалдар мен мәтелдерді бөліп топтастыру 
  

Ойлау 
деңгейі 

Бағалау 
критерийлері 

Дескриптор  

Қолдану мақал-мәтелдерді 
ажыратып оқиды 

1.мақал мен мәтелдің 
ерекшелігін ажырата алады; 
2.туған жердің маңызын 
ұғынып, сөздік қорларына 
қосады; 
3.сөздік қорларында пайда-лана 
алады. 

 
Оқу мақсаты: 7Ж3 Мәтін құрылымын (кіріспе бөлім, жалпы мәлімет 
беру, детальді мәлімет беру) сақтай отырып, графиктік мәтін (шартты 
белгі, сурет, сызба) түрінде берілген процесті сипаттап жазу. 
ТЖ: 3-тапсырма (5 минут) 
Оқылым мәтіні бойынша «Пікірталас» кестесін толтырып ой 
бөлісу 

Ойлау 
деңгейі 

Бағалау 
критерийлері 

Дескриптор  

Талдау Мәтіндегі 
сөйлемдерді оқып, 
кестеге өз дәлелдерін 
жазады 

1.сөйлемдерге мән бере оқып 
шығады; 
2. сөйлемдер бойынша өз 
дәлелдерін жазады; 
3. ой бөліседі. 

 
Тапсырма Дәлел 
Елді, жерді құрметтеуге қатысты көзқарасты 
білдіріп тұрған сөйлемдер 

 

Нақты деректерге негізделген сөйлемдер  
Туған жердің табиғатына деген көзқарасты 
білдіретін сөйлем 

 

Ұрпақтан ұрпаққа жетіп отырған адами қасиеттерге 
деген көзқарасты білдіретін сөйлем 

 

Нақты деректерді болжалды көзқараспен жеткізіп 
тұрған сөйлемдер  

 

Діни көзқарасты білдіріп тұрған сөйлемдер  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
Сабақтың соңы 
7 минут 
 
 
 
 
 
 
 
Рефлексия  
(3 минут) 

 Қалыптастырушы бағалау тиімді кері байланыс беру мақсатында 
төмендегі сөздер қолданылды: «тапсырманы жақсы орындадыңдар», 
«сенің қолыңнан осы жұмысты орындау келеді», «тағы да ойланып, 
түзетуге болады».  
 С: «STOP- кадр» тәсілі арқылы Бекжан Тұрыстың туған жер туралы 
айтқысы келгенін түсініп, өз нұсқаларын ұсынады. 
Синтез 
Критерий: жаңа мазмұн тудыру мақсатымен элементтерді 
шығармашылықпен біріктіру. 
Дескриптор:  
1.жаңа мазмұн құрастыру үшін бейнефильмдегі Бекжан Тұрыстың 
сөзін қалай өзгертуге болатынын жоспарлайды. 
2. Оқушылар өз сөздерін шешендікпен жеткізеді.  
  
 «Еркін микрофон» әдісі 
1. Сабақтан қандай әсер алдыңдар? 

 
 
 
 
  
«Ұлым, саған 
айтам, Ұлтым, 
сен тыңда» 
(видео) Бекжан 
Тұрыс  
Сілтеме: 
7292info.kz/03/20
288/ 
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2. Сабақта өзіңе не ұнады? 
3. Сабақ барысында көңіл-күйлерің қалай өзгерді? 

 
 

Үй тапсырмасын 
беру 
2 минут 

Эссе: «Табиғатсыз адамдардың күні жоқ, оны айтуға табиғаттың тілі 
жоқ» (еркін тақырып) 
 

 

Қосымша ақпарат 
Саралау – оқушыға 
мейлінше қолдау көрсетуді 
қалай жоспарлайсыз? 
Үдерісті саралау үшін тіл 
дамыту, ойландыру, өмірге 
пайдалануға арналған 
тапсырмалар жоспарланған, 
келесі сабақта да ескеріледі.  
Қабілетті оқушыға 
тапсырманы қалай 
түрлендіресіз?  
Сабақ барысында әдістерді 
зерделеу бойынша дарынды 
балаларға сабақта 
зерттеушілік тапсырмасы 
межеленген, келесі сабақтарда 
да ескеріледі.  

 Бағалау – оқушы білімін 
тексеруді қалай 
жоспарлайсыз?  
Қалыптастырушы бағалауға 
білім алушыларды 
ынталандыру үшін мадақтау 
сөздер айту межеленген.  
Қалыптастырушы бағалау 
тиімді кері байланыс беру 
мақсатында төмендегі сөздер 
қолданылды: «тапсырманы 
жақсы орындадыңдар», «сенің 
қолыңнан осы жұмысты 
орындау келеді» сөздер мен 
тағы басқа тиімді тәсілдер 
ескеріледі. 
 
  

 Пәнаралық байланыс  
Әдебиеттен Қ.Аманжоловтың «Туған жер» 
өлеңінің мазмұнын, музыкадан 
Б.Тәжібаевтың сөзіне жазылған «Туған жер» 
әнін, географиядан Қазақстан картасын 
тақырыппен байланыстыру межеленген, 
келесі сабақта да ескеріледі. 
Денсаулық және қауіпсіздік Оқушыларға 
компьютер, интерактивті тақтаны 
пайдаланудың қауіпсіздік ережелерін 
ескерту көзделген, әр сабақта қолданылып 
отырады. 
 АКТ-мен байланыс 
 Сабақ барысында актер Бекжан Тұрыстың 
«Ұлым, саған айтам, Ұлтым, сен тыңда» 
бейнекөрінісін көрсету межеленген, келесі 
сабақта да оқу мақсаттарына сай АКТ 
құралдары пайдалану көзделген.  
 Құндылықтармен байланыс (тәрбие 
элементі). 
 Құндылықтарды дамыту мақсатында 
«Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясының 
құндылықтары негізінде Қазақстандық 
отансүйгіштік және азаматтық жауапкер-
шілік ескерілген, келесі сабақтарда да 
пайдалану көзделген.  

Рефлексия 
1.Сабақтың мақсаты мен оқу міндеттері 
орындалды ма?  
2.Бүгін оқушылар не үйренді? 
3.Сабақ қалай өтті, қандай деңгейде өтті? 
4.Жоспарланған саралау жақсы іске асты ма? 
(тапсырмалар сәйкес болды ма?)  
5.Уақытты қалай пайдаландым?  
6.Жоспарыма қандай өзгеріс енгіздім және неге? 

  
1.ҰМЖ , ОМЖ-да келтірілген мақсаттар толығымен 
орындалды. 
2.Сыни ойлау, бір-бірін тыңдап, түзете алуды үйренді. 
3.Сабақ орта деңгейде өтті. 
4. Саралауға құрылған тапсырмалар сәйкес келеді. 
5.Уақытты тиімді пайдаландым. 
6. Жоспарға жаңалықтар енгізілді. 

Қорытынды бағалау 
 
Ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты) 
1: Раппорт (сенім орнату); 
2: Мақсат қояға оқушылардың қатысуы. 
 
Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (оқыту мен оқуға 
қатысты)?  
1: топқа бөлуді жақсарту; 
2: бағалауды топтық түрде өткізу. 
 
Осы сабақтың барысында барлық сынып немесе жекелеген оқушылар жөнінде келесі сабағыма қажет болуы 
мүмкін қандай ақпарат білдім? 
1: оқушыларға қорытынды жасатуды; 
2: тыңдалым алдында және «Тоқта, кадр» әдісі. 
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ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖОСПАР 
 

САБАҚ: қазақ 
әдебиеті 

Мектеп: Абай атындағы Республикалық мамандандырылған дарынды балаларға 
арналған 
 қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектеп-интернаты 

Күні: 29.06.2018 
жыл 

Мұғалімнің аты-жөні:Тайғарина Гульмира Кадрбековна  

СЫНЫП: 7 Қатысқандар:  Қатыспағандар: 
Бөлім атауы  Балалар мен үлкендер  
Сабақтың 
тақырыбы 

Көксеректің ауылдан кетуі. Көксеректің жаралануы. Көксерек пен Құрмаштың соңғы  
кездесуі. 

Осы сабақ 
арқылы жүзеге 
асатын оқу 
мақсаттары 

7.Т/Ж1 Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау; 
7.А/И4.Шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу. 

Сабақ 
мақсаттары 
( SMART 
мақсаттары) 

Барлық оқушылар орындай алады: 
Кейіпкерлерді 
Мағлұмат пен деректерді еске түсіру арқылы шығарманың мазмұнын түсінеді, өз 
 сөзімен мазмұндап айтып бере алады, негізгі ойды анықтай алады. 
Оқушылардың көпшілігі орындай алады: 
Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдай алады, көркемдеуіш  
құралдардың қолданысы мен ақпараттылығын саралай біледі. Бөлімдердің  
өзара айырмашылықтарын салыстыра алады. 
Кейбір оқушылар орындай алады: 
Оқушылар шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жаза 
алады, бағалайды. 

Тілдік мақсат Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: 
Терминдер (хикая, сюжет, эпетит, теңеу, фразеологизмдер, тура және ауыспалы 
мағыналы сөздер). 
Диалог құруға / шығарма жазуға арналған пайдалы тіркестер: арылтты, бүйірі 
 суалып, жүдеу пішінмен, күйленіп, шилі қорықта, қалың шилі, аяғында, қойға  
ауызды салғалы, боз ат, жеңіл ағаш, арандай, таныс құлақ, үні өшті, тайдың ізіндей. 
Талқылауға арналған сұрақтар: 
1.Балалар, қандай жабайы аңдарды білесіңдер? 
2.Жабайы аңдардың ішінен қасқыр туралы не білеміз? 
 3.Көздеріңмен көргендерің бар ма?  
4.Қасқыр туралы қандай көрген, оқыған дүниелерің бар ма?Жабайы аңдарды қолға 
 асырауға бола ма? 
 5.Түз тағысын қанша асырасаң да далаға қарап ұлиды дегенді қалай түсінесің? 

 ишара:бас изеу,жымию,арқадан қағу. 
Құндылықтарды 
дарыту 

Ашықтық: оқушыларда ашықтық пен адалдық қағидаларын қалыптастыру. Жаңа 
білімге деген ашықтық. 

Алдыңғы оқу:  «Көксерек» кинофильмін біледі, жаратылыстану пәнінен қасқырлар мен табиғат 
заңдылықтары туралы мәлімет біледі. 

Жоспар 
Жоспарланған 
уақыт  

Жоспарланған жаттығу түрлері Ресурстар  

Сабақтың басы  
Раппорт(сенім 
орнату)-1мин. 
 
 
 
 
 
Үй тапсырмасын 
сұрау- 4мин. 

 Ұйымдастыру кезеңі: 
«Жүректен жүрекке» тәсілі бойынша ширату жаттығуы 
Тәсілдің мақсаты: Сыныпта ынтымақтастық 
атмосферасын құру. 
Сәлеметсіздер ме, балалар! Мен сіздерді көргеніме 
қуаныштымын. Олай болса орнымыздан тұрып, әрбір оқушы 
өз көршісіне: «Мен сені көргеніме қуаныштымын, себебі....» 
дей отырып, жылы лебіздерін білдірсін. 
С:«Бұрыштар тәсілі» әдісімен үй тапсырмасын еске түсіреді. 
Алгоритмі: 
1.Нұсқаулықпен таныстыру. 

  

 
http://azh.kz/ru/news/view
/18535 
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2.Мұғалім оқушыларға сұрақ ұсынады және төрт жауабын 
сыныптың төрт бұрышына орналастырады. 
3.Оқушылар өзіне дұрыс деген жауаптың қасына барып 
тұрады. 
4.Таңдаған жауабын топтық жұмыста тұжырымдайды, 
дәлелдейді . 
Бағалау критерийі: жарайсыңдар,өте жақсы,тамаша  
Балалар,біз қазір керемет фильм көргелі тұрмыз.Сіздер не 
жайында екенін ойлаңыздар? 
Көксерек» кинофильмі көрсетіледі. 
 Топқа бөлу 
 Көрген кинофильм арқылы «Құрмаш» «Көксерек» «Аққасқа» 
«Қараадыр» атты топтарға бөліп, топтың ережесі мен 
мақсатын таныстыру.  
 Тақырыпты жариялау-30 секунд. 
 Көксеректің ауылдан кетуі. Көксеректің жаралануы. Көксерек 
пен Құрмаштың соңғы кездесуі. 
1.Сіздер бүгін сабақта нені үйренгілеріңіз келеді? 
2. Оның дәлелі қандай болады? 
3. Ол үшін қандай критерий қоясыңдар? 
Т: 1-топқа 1-тапсырма 
 «Пәнаралық байланыс» тәсілі арқылы тапсырма беріледі. 
Критерийі:бөрілер бейнесін салыстырады 
Дискриптор:кинофильмдердегі бөрілер бейнесін,ертегілер 
мен аңыздардағы бөрілер бейнесін, халық мақал-мәтелдері 
мен нақыл сөздеріндегі бөрілер бейнесін салыстырады 
1.Кинофильмдердегі бөрілер бейнесі  
2.Ертегілер мен аңыздардағы бөрілер бейнесі 
3.Халық мақал-мәтелдері мен нақыл сөздеріндегі бөрілер 
бейнесі  
 
ЖЖ: 2-топқа 1-тапсырма Сөздік жұмысы 

Сөз және 
сөз тіркесі  

Мағы-
насы  

Шығарма-
лардан 
мысал 

Өмірде 
қалай 
қолданам
ын 

Бүйірі 
суалып 

 Бұл елгенде  
екі бүйірі 
суалып 
ашыққан. 

 

Жүдеу 
 Пішінмен 

   

Күйленіп    
 
ТЖ: 3-топқа 1-тапсырма 
 Критерийі: 
Көксеректің ауылдан кетуіне себеп болған жағдайларды 
санамалап жазады. 
Дескриптор:  
1.мәтіннен делелдер іздейді; 
2. ретімен жазады. 
«Бір тезис,үш дәлел» әдісі 
 Көксеректің ауылдан кетуі 

Тезис 1-дәлел 2-дәлел 3-дәлел  
Бұл соңғы күйленуі шы-
нымен үлкен қасқыр бо-
лып ұлғаюының белгісі 
еді. Сонысын сезген болу 
керек, күздің бір қара да-
уылды қара түнінде Көк-
серек тағы жоқ боп 

   

 
 
 
 
 
 
Сілтеме: 
 ruslar.ru›video/-
JLvp2CueMk 

  
 
 
 
Топ ережесі ілулі 
тұрады.  
 
 
 
 
 
Түрлі халықтардың 
көркем фильмдер мен 
деректі фильмдер 
 
 
 
 
 
А.С.Ақтанова,А.Қ.Жүнд
ібаева 
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шықты.Бұл жолғысы шын 
болды... 
    

Дескриптор: 
 Кестені бір тезис,үш дәлелмен толтыр. 
ТЖ: 4 – топтың 1-тапсырмасы 

Бағалау критерийі Дескриптор  
Үзінділерден 
көркемдегіш құралдарды 
тауып сәйкестендіреді. 

1.Үзінділерден көркемдегіш 
құралдарды таба алады. 
2. Үзінділерден көркемдегіш 
құралдарды тауып 
сәйкестендіреді. 

 
«Сәйкестендіру» кестесі 

Хикаяттан үзіңді  Көркемдегіш құралдар  
Бұл келгенде Көксерек екі 
бүйірі суалып ашыққан. 

 Эпитет 

Өзінің үсті -басы батпақ 
болып сыбағысқан собалақ 
жүдеу пішінмен келді. 

 Теңеу 

Арандай ашылған ауыз 
бірдемені жұлып түспек 
еді. 

 Фразеолагизм  

3- топтың 1-тапсырмасы Салыстыру әдісі  
Көкбөрі мен қасқыр, адам мен пенде,жаратушы мен 
жаратылған ұғымдарына түсінік беріңіз. 
Бағалау критерийі: ұғымдарына түсінік береді. 
Дескриптор:  
Қажетті,тиісті мәліметті пайдаланып,оқырманға арналған 
мәлімдемені ретімен жазады. 
4-топтың 1-тапсырмасы 
Критерий: «Көксерек» әңгімесіндегі оқиға желісін дамытып 
жазады. 
Дескрипторлар: 
1. Адам мен қасқыр арасындағы қарым-қатынасты өз 
ойларымен толықтырады; 2.оқиғаның шиеленісу себебін 
анықтайды. 
Қалыптастырушы бағалауда өзін-өзі бағалау мақсатында 
«Құрақ көрпе» экраны пайдаланылады.  
Шарты: құрақ қиындылары ұсынылады; 
Бос ұяшықт:арды әр тапсырмада толықтырады;  
соңында құрақты құрап шығады.  

Ортасы  1 –топқа 2-тапсырма бойынша басты кейіпкердің бойынан 
үлгі алатын қасиеттерді  
«Бізге үлгі» кестесімен толтырады. 
Критерий: басты кейіпкердің бойынан үлгі алатын қасиеттерді 
толтырады. 
Дескриптор: 
1.Құрмашқа мінездеме жазады. 
2-топқа 2-тапсырма 
Шығармада қасқырлар тіршілігі қалай суреттелген? 
Қасқыр мінезін,тіршілігін суреттеудегі жазушы тілімен 
өрнекте 
4-топқа 2-тапсырма «Серпілген сауал» тәсілі бойынша 
 Қасқыр-дала тағысы.Оның ерекше қасиеті отбасына 
беріктігі.Осы ойдың мағынасын қалай түсінесің? 
Дескриптор:сен оның пікіріне қосыласың ба? Тағы да қалай 
толықтыруға болады? 

 

Соңы  
 

«Миыңның суретін сал» тәсілі бойынша сабақты қорыту  
Алгоритмі:Оқушылар мидың суретін салады да,оны сабақ 
кезінде меңгерген білімдерін білдіретін сөздермен толтырады. 
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Қосымша ақпарат 
Саралау – оқушыға 
мейлінше қолдау көрсетуді 
қалай жоспарлайсыз? 
Қабілетті оқушыға 
тапсырманы қалай 
түрлендіресіз? 
Тұжырымдаманың күрделігі 
мен көлемі,идеяны түсіну 
үшін күрделі тапсырмалар 
мен зерттеулер көзделген. 

Бағалау-оқушы 
білімін тексеруді 
қалай жоспарлайсыз? 
Білім алушыларды 
ынталандыру үшін 
мадақтау 
Жарайсың,Өте 
тамаша,Сен 
мықтысың т.б 
сөздер,ал өзін-өзі 
бағалау,өзара бағалау 
үшін Бұрыштар 
тәсілі,Құрақ көрпе 
тәсілі қолданылды.  

Пәнаралық байланыс ретінде 
тарих,жаратылыстану пәндерінен қасқырлар 
мен табиғат заңдылықтары оқушыға сабақ 
кезінде түсінік қалыптастыру көзделді. 
–Денсаулық және қауіпсіздік.Сабақта 
оқушылардың белсенді қатысуына,кабинетте 
қауіпсіздік ережелерінің бұзылмауы 
жоспарланған.АКТ-мен байланыс оқу 
мақсаттары мен тапсырмалардың оқушыларға 
анық ,нақты болуы үшін межеленген 
.Құндылықтармен байланыс (тәрбие элементі). 
Құндылықтарды дарыту мақсатында оқушыларға 
ашықтық пен адалдық қағидаларын қалыптастыру 
құндылығы ескерілген.  

Рефлексия 
Сабақтың мақсаты мен оқу 
міндеттері орындалды ма?  
Бүгін оқушылар не үйренді? 
Сабақ қалай өтті, қандай 
деңгейде өтті? 
Жоспарланған саралау жақсы 
іске асты ма? (тапсырмалар 
сәйкес болды ма?)  
Уақытты қалай пайдаландым?  
Жоспарыма қандай өзгеріс 
енгіздім және неге? 

Өз сабағыңызды талдау үшін осы бос орынды пайдаланыңыз. Сол жақта 
берілген сұрақтарға жауап беріңіз. 
 

Қорытынды бағалау 
 
Ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты) 
1: 
 
2: 
Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (оқыту мен оқуға 
қатысты)?  
1:  
 
2: 
Осы сабақтың барысында барлық сынып немесе жекелеген оқушылар жөнінде келесі сабағыма қажет болуы 
мүмкін қандай ақпарат білдім? 
1:  
 
2: 
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Қазақ әдебиеті  Мұғалім: Тілеуберді Қ Уақыты:  Кабинет:  
Сабақтың атауы Үкілі Ыбырай өлеңдері мен әндері 
Мақсаты Оқушылар Ыбырайдың сан қырлы өнер иесі екендігі туралы кеңінен мәлімет алады; 

Күтілетін нәтиже: Барлығы: Үкілі Ыбырай өлеңдері мен шығармашылығын талдай 
алады.Көпшілігі: ХІХ ақындары мен ХХІ ғасыр ақындарын салыстыра алады. Кейбірі: 
Ақындар үлгісімен өлең шығара алады  
Сабақтың көрнекілігі: Үкілі Ыбырай суреті, электрондық оқулық, кітаптар, үн таспа, 
т.б 
Сабақтың түрі: ізденіс сабағы 
Сабақтың әдіс-тәсілдері: СТО техналогиясы (ой шақыру, топтастыру, 
 т.б ) 
Пәнаралық байланыс:қазақ тілі, тарих, музыка, өнер, география. 

Топқа бөлу Ақын әндері арқылы топқа бөлу 
Ынтымақтастық 
атмосферасын 
қалыптастыру 

Алаш туы астында, 
Күн сөнгенше сөнбейміз. 
Енді ешкімнің алашты, 
Қорлығына бермейміз! 

Сабақтың 
барысы 

Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті 

Үй тапсырмасын 
сұрау 
Қызығушылықт
ы ояту 

"Сәлем хат" тәсілі 
1. Сал сөзіне анықтама беріңіз? 
2. Сері сөзін қалай түсіндіресіз? 
3. Әнші-сазгер ақындар шығармашылығының тақырптары? 
4. Әнші-сазгер ақындар шығармашылығы туралы көркем туындылар? 
5. Әдебиет зерттеушісі Есмағамбет Ысмайыловтың пікірі? 
6. " Қазіргі қазақ романындағы сал-сері образы" атты зертеу еңбегінің авторы? 
7. "Соңғы сері" романының авторы? 
8. Г.Потаниннің пікірі? 
9. Қазақ мәдениеті мен әдебиетін дамытудағы әнші ақындарыдың рөлі туралы 
әңгімелеңіз? 
10. Сіз, кереметсіз!!!! 

Мағынаны тану  1.Үкілі Ыбырайдың «Гәкку» әнін тыңдата отырып сұрақ қою. 
-Балалар,қалай ойлайсыңдар,бұл ән –кімнің әні және қалай аталады? 
-Олай болса, бүгінгі сабағымызды «Үкілі Ыбырайдың өмірі мен шығармашылығы » атты 
тақырып бойынша конференция түрінде өткіземіз. 
1. Ой шақыру. 
2. 1-топ «Гәкку» 
 Үкілі Ыбырайдың өмір жолы 
  
2-топ: «Қалдырған» 
 Үкілі Ыбырайдың шығармашылық мұрасы 
3.1-топ «Гәкку» 
«Гәкку» әні 
2-топ: «Қалдырған» 
«Қалдырған»әні 
Тапсырма: 
1) Жаттаған әндерін топпен орындау.  
 ә) Әндерән талдау (тіл шеберлігі, сөз таңдау, сөз әрлеу). 
  
4. «Гәкку» 
«Инсерт жүйесі» ("Гәкку", "Қалдырған" әндері) 
Білетінім Мен үшін 

жаңалық 
Таңқалдырды Білгім келеді 

«Гәкку», «Қалдырған»әнінің 
авторы екендігі 

Қисса- дастан 
жазғаны 

Жан-жақты дарын 
иесі екендігі 

Ұрпағы, олардың 
қайда тұратындығы 

  
«Қалдырған» тобы: («Концептуальдық кесте» Үкілі Ыбырай) 
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Кейіпкер Өмірге қызығушылығы Адамгершілігі Кейіпкерге берілетін баға 
Үкілі 
Ыбырай 

Өмірге құштарлығы жоғары, 
дүние танымы кең, өнерді 
қатты бағалап, сүйе білген 

Кішіпейіл, ақкөңіл, 
адал, мейірімді, 
намысты 

Сан қырлы өнер иесі, елінің 
ән өнерін биікке көтерген, 
өте дарынды сері, ұлтжанды 
азамат, дала артисі 

 

Ой толғаныс 5.  
"Төрт сөйлем" тәсілі 1. Пікір 2. Дәлел 3. Мысал 4. Қорытынды 
 Үкілі Ыбырай және бүгінгі қазақ ән өнері 

Бағалау 6. Кері – байланыс әдістерінің бірі: «Тазалық» ойыны  
• Қатысушыларға бір парақ беріледі. Онда мыналар 
салынған:  
1. Чемодан(суреті)  
2. қоқыс жәшігі (суреті)  
3. еттартқыш (Суреті)  
- Құрметті әріптестер, бүгінгі тақырып бойынша алған 
керекті ақпараттарыңызды чемоданға салыңыздар 
(жазыңыздар), бүгіні сабақтағы керек емес болған, 
артық дүниені қоқыс жәшігіне салыңыздар 
(жазыңыздар). Ал бүгіні ақпараттың ішінде әлі оқуым 
керек, толықтыруым керек дегендері болса, 
еттартқышқа салыңыздар (жазыңыздар)  

Оқушылар өзін-өзі бағалайды 

Үйге тапсырма 1.Үкілі Ыбырайға хат жазу; 
 

Күнделіктеріне жазады 
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Мектеп:  Абай атындағы Республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған 
қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектеп-интернат 

Мұғалім: Малик Майра Маликқызы 
Сынып: 8 Қатысқандар саны:  Қатыспағандар саны: 
Пәні: Қазақ тілі  
Бөлім VII. ЖАСӨСПІРІМ ЖӘНЕ ЗАҢ  
Сабақтың 
тақырыбы: 

Уақытты қадірлеу – жасөспірім үшін заңдылық 

Оқу мақсаттары 8.2.6.1 Оқылым стратегияларын қолданады: комментарий жасайды, іріктеп оқиды; 
8.4.4.4 Жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық ерекшелігіне сай 
қолданады. 

Сабақ мақсаттары Оқушылардың барлығы: Оқылым стратегияларын қолданып, мәтінді түсінеді, 
комментарий (пікір) жасайды. Жай сөйлемдердің айтылу мақсаты мен құрылымдық 
ерекшелігін біледі;  
Оқушылардың көпшілігі: Мәтіндердегі сөйлемдердің құрылымдық ерекшеліктерін 
(теория) жіктейді. Стилін анықтайды және қолданады. 
Оқушылардың кейбірі: Сөйлемдердің құрылымдық ерекшеліктерін (теория) 
жіктеп, практикада сауатты (сема, логика, стильдік, пунктуация бойынша) қолданады 

Тілдік мақсаттар 

Оқушылардың барлығы: «уақыт өлшемдері, өмір, тағдыр, заман, кеңістік, концепт, 
комментарий, қадір» сөздерінің семалық (лексика) мағынасын ұғынады.  
Оқушылардың көпшілігі: Уақыт өлшемдерінің адам, қоғам, заманға қатысын 
саралап қолданып сөйлем құрастырады 
Оқушылардың кейбірі: Сөйлемдердің құрылымдық ерекшеліктерін (теория) 
жіктеп, практикада сауатты (сема, логика, стильдік, пунктуация бойынша) 
қолданады. «Сағаттың өзі ұры шықылдаған, Өмірді білдірмеген, күнде ұрлаған» 
деген жолдарды ғылыми-танымдық тұрғыдан түсіндіреді 
Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: уақыт өлшемдері, өмір, тағдыр, заман, 
кеңістік, концепт, комментарий, қадір.  

Бағалау 
критерийлері 

1. Оқылым стратегияларын қолданады; 
2. Комментарий жасайды, іріктеп оқиды; 
3. Жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық ерекшелігіне сай қолданады 

Ойлау 
дағдыларының 
деңгейлері 

Білу, түсіну, қолдану 
 

Пәнаралық  
байланыс 

Тарих, әдебиет, математика, педагогика, психология, әлеуметтану, жаратылыстану 
пәндері. 

«Мәңгілік ел» 
жалпы ұлттық 
идеясының 
құндылықтарын 
игерту 

Тіл және мәдениет құндылығы. Елжандылық, толеранттық, ұлтжандылық тәрбие 

АКТ –ны қолдану 
дағдылары 

Суреттер, тірек сызба, қима мәтіндер 

Алдыңғы оқу Сөйлемнің айтылу мақсатына қарай түрлерін біледі, уақыт туралы танымдық ұғым, 
ақпарат бар  

Жоспар 
Уақыт Жоспарланған жаттығулар ҚБ Ресурстар 

Сабақтың басы 
 
 
 
 
3мин 
 
 
 

 
Ұйымдастыру (жағымды психологиялық орта )  
 Топқа бөлу. «Қанатты сөз – қазына» 
«Тәулік бөліктері: таң, түс, кеш» әдісі арқылы топқа 
бөлемін. «Таң», «түс», «кеш»сөздері кездесетін бір мақал-
мәтел немесе тұрақты сөз айтып өзі қалаған топқа бөлінеді 
(бұл тәсілді ұсыну себебім оқушының тілдік қорын және 
психологиялық ахуалын бақылау үшін тиімді) 
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6мин 

Тапсырма: әр топ көшбасшыны анықтап, топ атауымен 
таныстырады 
Үй тапсырмасын сұрау: 
Хабарлы сөйлем және оның жасалу жолдары. «Қызықты 
мозайка» әдісі. Ережені еске түсіру. Р.Әмір, Н.Сауранбаев, 
Т.Қордабаев, Т.Сайрамбаев пікірлері мен анықтамаларына 
тоқталу, 142-жаттығу  
Әр топ көшбасшысы өз тобындағы мүшелердің үй 
тапсырмасын қалай орындағанын тексеріп, сараптап, толық 
орындаған оқушының жұмысы арқылы басқаларын тексереді, 
бағалайды 
Қалыптастырушы баға. «Құпия баға» 1-2-3-1 сағат тілімен 
жазбаша әр топ жасырын басқа топқа «Өте жақсы», 
«Жарайсың», «Іздену керек» деген сыни-бағалау сөздерін 
пайдаланып бағалайды 
 

 

 
 Сабақтың ортасы  

6 мин Бүгінгі сабақтың тақырыбы мен мақсаттары 
таныстырылады 

 
1 тапсырма. Жеке жұмыс. Эссе жазу. Тақырып: 
«Уақыт-қылыш...» 
Р- Уақыт 
А-Адам 
Ф-Монолог 
Т- Еркін 
1. Ерекше ойлар болады; 
2. Тақырып ашылады; 
3. Жай сөйлемдер болады 
Қалыптастырушы баға. Жеке жазба жұмысқа 
қойылатын дескрипторды пайдаланып комментарий 
жазу, бірін-бірін бағалау.  

 
 

 
 

8-сынып 
«Қазақ тілі» 

оқулығы 
 
 

Қосымша 
дерек көздер: 

түсіндірме 
сөздік, 

әлеуметтік 
желі, т.б. 

12 
Мин 

2 тапсырма. Топтық жұмыс. «Аялы алақан» 
стратегиясы. Әр топқа мәтін беріледі. Мәтіннің тілі, 
стилін, жай сөйлемнің құрамы мен құрылысын 
түсіндіреді және топта айтылған комментарийлерді 
жүйелеп топ басшысы ғылыми-танымдық пікір 
ұсынады 
 
Қалыптастырушы баға. «Құпия баға» 1-2-3-1 сағат 
тілімен жазбаша әр топ жасырын басқа топқа «Өте 
жақсы», «Жарайсың», «Іздену керек» деген сыни-
бағалау сөздерін пайдаланып бағалайды.Топтық 
бағалау 

Блум таксономиясы 
 
 

 

Сабақтың соңы 
 6 
Мин 

3-тапсырма. Әр топқа кескін суреттер беріледі. Сол 
сурет бойынша топ мүшелері мәтін құрастырады. Уақыт 
өлшемдері тұрақты сөз тіркестері, мақал-мәтел, 
афоризмдерден құралуы қажет. Комментарийдің 
мағыналық түрлеріне практика барысында 
оқушыларға түрткі, жетекші сұрақтар қою арқылы 
тоқталу 
1. Белсенді  
2. Енжар  
3. Сыни, даттаушы  

 «Фишбоун» әдісі 
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4. Құттықтау 
5. Түсіндіру мақсатындағы  
6. Ауытқыған комментарийлер, т.б. 
 
Сөздікпен жұмыс: түсіндірме, фразеологизмдер, 
синонимдер, т.б. 
 
Қалыптастырушы баға. Өзін-өзі бағалау 
 

  

 
2 мин Қорытынды қалыптастырушы баға. Әр топ басшысы 

тапсырма барысында қойылған дескрипторға сәйкес 
қорытынды, нақты бағасын ауызша жариялайды 

 

 1 мин Үй тапсырмасы  
«Болашаққа хат» (20 жас, 30 жас, 40 жас, т.б.) эссе 
жазу (200-250 сөз) 
 
Эссеге қойылатын дескриптор: 
1. Ерекше ойлар болу керек; 
2. Тақырып ашылу керек; 
3. Жай сөйлемдер болу керек 

 
 
 

4 мин 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рефлексия 
• Мені ойландыратын сұрақ (пәндік, танымдық, 
ситуациялық) 
Пәндік:  
(теорияға (грамматика) негізделген):  
1. Жай сөйлем; 
2. Жасалу жолдары 
Танымдық: 
(түсінік, қабылдау яғни мәдениет, өркениет, тарих, 
философияға негізделеді) 
 
1. Уақыт-өмір-заман-қоғам неге бір-бірімен тығыз 
байланысты?  
2. Өмір, заман не себепті уақытпен өлшенеді? 
Ситуациялық: 
(ситуациялық оқиға, іс-әрекет, жағдаятқа негізделеді) 
1. Ата-ананың балаға уақыты жоқ... 
2. Баланың ата-анаға уақыты жоқ... 
(сабақ барысында берілген мәтінге байланысты немесе 
өмірде жеке басына қатысты болуы мүмкін) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Саралау 
Сіз қосымша көмек көрсетуді қалай 
жоспарлайсыз? 
1. Пәндік:  
(теорияға (грамматика) негізделген); 
2. Танымдық: 
(түсінік, қабылдау яғни мәдениет, 
өркениет, тарих, философияға 
негізделеді); 
3. Ситуациялық: 
(ситуациялық оқиға,іс-
әрекет,жағдаятқа негізделеді) 
Сіз қабілеті жоғары оқушыларға 
тапсырманы күрделендіруді қалай 
жоспарлайсыз? 

Бағалау 
Оқушылардың үйренгенін 
тексеруді қалай жоспарлайсыз? 
1.Қалыптастырушы (дескриптор 
арқылы іске асырдым); 
2.Ынталандырушы; 
3.Уәжін арттыру бойынша 
 
 
 

Пәнаралық байланыс: 
тарих, әдебиет, математика, 
педагогика, психология, 
әлеуметтану, жаратылыстану 
пәндері. 
 
Қауіпсіздік және еңбекті 
қорғау ережелері- кабинет 
қауіпсіздік талаптарына сәйкес 
 
АКТ-мен байланыс: 
Суреттер, тірек сызба, қима 
мәтіндер 
 
Құндылықтармен байланыс: 
тіл және мәдениет құндылығы. 



 
179 

 

1.Деңгей бойынша (жасы, жынысы, 
жеке қабіліті ескеріледі); 
2.Ғылыми жаңалықтар негізінде 
жоспарланады 

Елжандылық, толеранттық, 
ұлтжандылық тәрбие 

Рефлексия (2 минут) 
Сабақ /оқыту мақсаты қолжетімді 
болды ма?  
Оқушылар нені білді?  
Сыныпта қандай ахуал қалыптасты?  
 
Уақыт бойынша үлгердім бе? 
Сабақ жоспарынан ауытқушылық 
болды ма? Болса неге? 

Сабақ жоспарлаған жүйелі мақсатына жетті. 
Оқушылар уақыт туралы танымдық, рухани азық алды. Уақыт 
өлшемдері, өмір, тағдыр, заман, кеңістік, концепт, комментарий, 
қадір туралы толық мәліметпен қамтамасыз етілді. Жай сөйлем 
туралы ақпарат ғылыми түрде негізделді. Практика барысында 
сауатты сема, лексика, стильдік, пунктуациялық тұрғыдан қолдана 
алады. 
Сабақ басы, ортасы, соңында психологиялық орта жоғарғы 
деңгейде болды. Себебі тақырыпқа қатысты тапсырмалар әртүрлі 
деңгейде ұйымдастырылды. 
Жоспарланған 40 минут жүйелі игерілді. Теория-практикалық 
тұрғыдан ауытқушылық болған жоқ. 
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ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖОСПАР 
 

САБАҚ: Қазақ 
әдебиеті 

Мектеп:Абай атындағы Республикалық мамандандырылған қазақ тілі мен 
әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектеп-интернат 

Күні: 29.06.2018ж. Мұғалімнің аты-жөні: 
Жалмаханова Жайна Абдинабиевна  

СЫНЫП: 7 Қатысқандар:  Қатыспағандар: 
Бөлім атауы 3-бөлім: 

«Балалар мен үлкендер» 
Сабақтың 
тақырыбы 

«Жау тылындағы бала» (жалғасы) 

Осы сабақ 
арқылы жүзеге 
асатын оқу 
мақсаттары 

7Т\Ж 4; 7.А/И 3 
7.1.4.1 Көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айтады. 
 7.2.3.1.Шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазады. 

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар орындай алады: 
• Шығармадағы мағлұматтар мен деректерді еске түсіреді. Шығармадан үзінді 
жатқа айтады.  
Оқушылардың көпшілігі орындай алады: 
• Шығармадағы ұлттық құндылықтарды, оның ішінде ана махаббатын, үлкенге деген 
құрмет туралы өз тұжырымдарын айта алады. 
Кейбір оқушылар орындай алады: 
• Шығармадағы Серік пен қазіргі Серіктің замандастарын салыстыра отырып 
«Бейбіт күннің балалары» тақырыбында эссе жаза алады. Басты кейіпкердің өзге бала 
үшін өз баласының басын қатерге тігуіне өз көзқарасын білдіреді. 

Тілдік мақсат Пәнгеқатыстысөздікқор мен терминдер: 
партизан, фашист, тыл, эшелон, казарма, нар, шеп, комендант, комиссар, коммунист, 
мосқал, қарғыбау. 
Диалог құруға / шығарма жазуға арналған пайдалы тіркестер: фашист самолеттері, 
неміс офицері, комиссар Савченко, жай жүрген эшелон 
Талқылауға арналған сұрақтар: 
1. Фашист деген кім? 
2. Партизан деген кім? 
3. «Көгендеген қозыдай» деген теңеуді қандай мақсатта қолданылады және қандай 
мағына береді? 
1. Не себепті жазушы осы тақырыпта қалам тербеген? 
2. Өмір жолымен қандай да бір байланысы бар ма? 
ишара: қол соғу, бас изеу, нұсқау, сілтеу, арқадан қағу, бастан сипау, жымию 

Құндылықтарды 
дарыту 

Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілік құндылығы. 
Өз Отаны, халқы мен тарихына деген мақтаныш пен ортақтастық, Қазақстандағы қоғам 
мен дамудың әл-ауқатына жауапкершілігін сезіну сезімдерін қалыптастыру.  

Алдыңғы оқу: Тарих пәні бойынша Ұлы Отан соғысының 1941-45 жылдары болғанын біледі. Музыка 
пәні бойынша «Ақ көгершін» әнін біледі. 
Ұлы Отан соғысына арналып шығарылған киноларды біледі. 
(https://yandex.kz/video/search?filmId=) 

Жоспар 
Жоспарланған 

уақыт  
Жоспарланған жаттығу түрлері Ресурстар  

Басы 
1 мин 

Раппорт (Сенім 
орнату)  
1 минут  

 
 
 

2 минут 
 
 

Раппорт (Сенім орнату) 1 минут 
- Балалар, сіздерді осылай бейбіт күнде, керемет көңіл күйде 
көріп 
отырғаныма қуаныштымын. «Доп лақтыру» әдісі арқылы бір-
бірімізге бір сөзден тұратын тілек тілесек. 
«Дос лақтыру» әдісінің алгоритмі: 
Мұғалім ең алдымен допты алып, кез-келген топтағы бір 
оқушыға бір тілек айтып допты лақтырады, қағып алған 
оқушы өз тілігін жалғастыра келесі оқушыға лақтырады. 
Топқа бөлу: 
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5 минут 
 
 

 
 
 
 
 

1 минут 
 
 
 
 

1 минут 

Бейбітшіліктің символдары арқылы топқа бөлемін, олар: «Ақ 
көгершін», «Көк аспан», «Қыран бүркіт». 
Топтық жұмыстың ережелері: 
- Топта бірлесіп талқылау 
- Берілген уақыт ішінде жұмысты аяқтау 
- Топ ішінде шешімді жариялайтын оқушыны белгілеп 
отыру 
- Басқа топтарға кері байланыс беру 
Үй тапсырмасы:«Сөздікпен жұмыс» кестесі (партизан, 
фашист, тыл, эшелон, казарма, нар, шеп, комендант, комиссар, 
коммунист, мосқал, қарғыбау сөздерінің мәнін ашу) 
Ықтимал жауап: 

 Сөз 
және сөз 
тіркесі  

Мағынас
ы   

Шығарма
дан 
мысал 
келтіру 
 

Өмірде қалай 
қолданамын 

1 Эшелон Әскерді, 
көпшілікті 
көшіруге 
арналған 
пойыз 

Эшелон 
жай 
жылжып 
келеді 

Болашақта 
әскерге барғанда 
қолданамын, 
бірақ оны 
эшелон деп 
атамасам да, 
оның мағынасын 
түсіне алдым 

 
Тақырыпты жариялау. 
- Оқушыларға тақтадан «Ақ көгершін» әні қойылады, 
балалар қосылып ән шырқайды. 
- Ал енді, балалар осы әннің шығу тарихы қандай деп 
ойлайсыздар?  
- Бұл ән сендерге қандай ой салады?  
- Осы әнді шырқамас бұрын басымыздан қандай қиын 
күндер өтті? 
- Ал, енді балалар біздің бүгінгі тақырыбымыз да тәуелсіз 
еліміз баға жетпес байлығымыз екенін білу мақсатында «Жау 
тұлындағы бала» повесінің жалғасы болмақ. 
 
Мақсат пен бағалау критерийлерін оқушылармен бірге 
талқылау. (5 минутқа дейін) 
- Сендер бүгін сабақта нені тереңдеткілерің келеді? 
- «Жау тылындағы бала» шығармасына байланысты тағы да 
нені білгілерің келеді? 
- Сіздердің пайымдауларыңыздың дәлелі не болмақ? 
- Талқылауға қандай проблемаларды ұсынар едіңіз? 

 
 
 
 
 
 
 
 
https://matinder.kz/ 
song/aykerim-
kalaubaeva/ak-
kogershin-1 

Ортасы  
10 минут 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бірінші тапсырма. (жұппен) 
 І-топ. «Т кестесі» әдісі бойынша Шығарма мәтініндегі 
негізгі идеямен М.Мақатаевтың «Соғыстың соңғы көктемі» 
өлеңіндегі негізгі түйінді салыстырады 
Критерий: 
1.Шығарманың идеясын біледі 
 2.М.Мақатаевтың шығармасындағы негізгі оймен 
салыстырады 
Дескриптор: 
1. Жұппен талқылайды 
2. «Жау тылындағы бала» шығармасынан кемінде 5 түйін сөз 
жазады 
3. «Соғыстың соңғы көктемі» өлеңінен мағынаны ашатын 
шумақты таңдап жазады. 
4. Жазғандарын дәлелді түрде оқып береді 
Ықтимал жауап: 

 
 
М.Мақатаев 
шығармалар жинағы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://matinder.kz/
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10 минут 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Жау тылындағы 
бала» 

«Соғыстың соңғы көктемі» 

Бас сауғалау 
Ұлардай шулау 
Ана үрейі 
Тірі жетім 
Күдеру үзу 

Жап-жасыл шыбық, тал-дағы, 
Орманның жасыл шекпені. 
Қуанта, бірақ, алмады, 
Сонау бір үйді шеттегі, 
Соғыстың соңғы көктемі... 

 
ІІ- топ. Шығармадан берілген үзіндіні рөлге бөліп жатқа оқу. 
(Жаттау үйге берілген мәтін бойынша) 
Критерийлер: 1. Рөлге бөліп оқиды 
2.Рөлдерін бөліп алады 
Дискриптор: 1 Образға кіреді 
 2.Ананың сөзін оқиды 
 3. Серіктің сөзін оқиды 
ІІІ-топ. Шығарма кейіпкерлеріне образдық талдау жаса. 
Критерийлер: 1. Кейіпкерлерге образдық талдау жасайды 
Дискрипторы: 1. Әдеби тек тұрғысынан талдау жасайды 
1. Көркемдік әдіс тұрғысынан талдау жасайды 
2. Жасалу жолына қарай талдау жасайды 
Ықтимал жауап:  

 Кейіпкер Образ Түрі Себебі 
1 Анна 

Ивановна 
Әдеби тек 
тұрғысынан 

Эпика, 
лерика, драма 

Себебі 
прозалық 
жанр 
кейіпкері 

  Көркедік 
әдіс 
тұрғысынан 

Реалист, 
романтика-
лық 

Себебі 
өмірде 
болған 
кейіпкер 

  Жасалу 
жолына 
қарай 

Юморлық, 
сатиралық, 
трагедиялық, 
геройлық, 
фонтасти-
калық 

Себебі 
шығармада 
ерлік істері 
суреттеледі 

 
Екінші тапсырма (топпен). Үш топқа да бірдей мәтін 
беріледі. 
 Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Бұл кімнің сөзі? Автор жоғары 
қойған құндылықтарды ата. Мәтіндегі ана махаббатын 
талқылаңыз. 
... Қалай десеңіз де, бұл тапсырмаға жібере алмаймын, 
қинамаңыз. Сережа, Серікті айтамын, шешесінің  
өлімін өз көзімен көрген жетім... Әкесінің қайда жүргенін де  
білмейді. Қазақстанға он екі мүшесін сау, аман-есен 
жеткізу аруақ алдындағы борышым. Тіпті, өз ұлым Бористі 
жалғыз  
жіберсем де, Серікті мұндай қауіпті сапарға қия алмаймын...  
мен – анамын.  
Критерийлер:  
1.  Кімнің сөз екенін біледі. 
2 Құндылықтарды анықтай алады 
3. Орыс халқымен ортақ құндылықтарды атайды 
4. Өз тұжырымдарын жасай алады 
Дескрипторы: 
1. Анна Ивановнаның сөзі екенін айтады. 
2. Аманатқа қиянат жасамау, әруақты сыйлау сынды 
құндылықтарды айтады 
3. Аннаның орыс ұлты болса да рухани жағынан қазақ 
халқына жақын екенін айта алады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Күйлер жинағы» 
үнтаспа 
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10 минут 

4. Серіктің жанын өз ұлынан да жоғары қоюының себебін 
айтады. 
 
Саралау тапсырмасы: Ұлттық байлығымыз домбыраның 
қасиетін мәтіннің қай тұсымен байланыстырасың. Бұл 
үзінді туралы не айтар едің? 
Серік (орнынан атып тұрып домбыраға ұмтылады). Таптым, 
таптым. Мен неміс солдаттарына концерт қойып беремін... 
(Домбыраны шерте жөнеледі.) Бөлмені қазақ күйінің әуені 
кернейді.  
 Бейтаныс еркек. Молодец! Қаршадай баланың осыншалықты 
үлкен өнері бар деп кім ойлаған. Табылған ақыл. Дәл осы сітте 
Борис терезеден балта мен араны тастап үлгереді.  
 Неміс солдаты. Сен – азият. Қайдан жүр?  
 Серік. Детдомнанмын. Қазақпын. 
 Неміс солдаты. (Домбыраны нұсқап) О, қазақ, играй, играй...  
Домбыра қолына тиген соң Серік бір тізерлеп отыра қалады 
да, шерте жөнеледі. Әуенге елеңдеген басқа да неміс 
солдаттары жинала бастайды.  
 Неміс солдаты. Молодец... тағы ойна. 
 Серік бұл жолы ән айтады. Өз жұмысын бітірген Баристің 
вагон астынан шығып, байқатпай өтіп кеткенін көзінің 
қырымен шалады.  
 
3.Тапсырма (жеке) 
Шығармадағы Серік пен қазіргі Серіктің замандастарын 
салыстыра отырып, «Бейбіт күннің балалары» тақырыбында 
эссе жаза алады. 
Критерийлер:  
 1.Дәлел келтіреді 
 2. Өмірмен байланыстырады 
 
Дискриптор: 
1. Дәлелдерді, ақпараттарды жинақтайды. 
2. Реттілікті сақтай отырып жазады.  
3. 5 сөйлемнен кем болмайды 

Соңы  
3 минут 

 
«Хабарландыру» тәсілі арқылы сабаққа рефлексия жасау. 
«Хабарландыру» тәсілінің алгаритмі: Оқушылардың өздерінің 
не үйренгенін көрсететін мәтіндік хабарламаны ұялы телефон 
арқылы жазуын сұраймын. Және ол мәтінде өз нөмеріме 
жіберуін талап етемін. Келесі сабақта хабарламаларына кері 
байланыс беремін. 

 

Қосымша ақпарат 
Саралау – оқушыға мейлінше 
қолдау көрсетуді қалай 
жоспарлайсыз? Қабілетті 
оқушыға тапсырманы қалай 
түрлендіресіз? 

Бағалау – оқушы білімін 
тексеруді қалай жоспарлайсыз?  
 
 

Пәнаралық байланыс –
Денсаулық және қауіпсіздік, 
АКТ-мен байланыс. 
Құндылықтармен 
байланыс(тәрбие элементі). 

Рефлексия 
Сабақтың мақсаты мен оқу 
міндеттері орындалды ма?  
Бүгін оқушылар не үйренді? 
Сабақ қалай өтті, қандай деңгейде 
өтті? 
Жоспарланған саралау жақсы іске 
асты ма? (тапсырмалар сәйкес 
болды ма?)  
Уақытты қалай пайдаландым?  
Жоспарыма қандай өзгеріс енгіздім 
және неге? 

Өз сабағыңызды талдау үшін осы бос орынды пайдаланыңыз. Сол 
жақта берілген сұрақтарға жауап беріңіз. 
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Қорытынды бағалау 

Ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты) 
1: 

2: 
Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (оқыту мен оқуға 
қатысты)?  
1:  

2: 

Осы сабақтың барысында барлық сынып немесе жекелеген оқушылар жөнінде келесі сабағыма қажет болуы 
мүмкін қандай ақпарат білдім? 
1:  

2: 
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