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Мамандық  таңдау  –  өмірдегі  маңызды  қадамның  бірі.
Мамандық таңдаудан қателеспеу, ол сізді биік жетістіктерге
жетелейді.  Өміріңіздің  ажырамас  бөлшегіне  айналар  істі
таңдар  алдында  ойыңыз  сан-саққа  жүгірері  анық.  Жүрек
қалауымен  таңдалған  мамандық   –   өмір  тірегі.  Қазіргі
таңда  сұранысқа  ие  мамандарды  дайындау  –  бүгінгі
таңдағы өзекті мәселе. Ұлтымыз табысты, әлем елдері көз
тіге  қарайтын  елге  айналу  үшін  алдымен  халқымыз
бәсекеге  қабілетті,  21-ші  ғасырдың  талабына  сай  болуы
тиіс.  Сондықтан  мектеп  бітіруші  жастардың  алдындағы
болашаққа деген ең алғашқы да, ең қиын қадам – мамандық
таңдау болып табылады. 

Жақын  арада  елімізде  ұлттық  бірыңғай  тестілеу  (ҰБТ)
басталмақшы.  Бұл  сынақ  талай  талапкердің  тағдырын
шешері  сөзсіз.  Осы  сынақтан  соң  келесі  басты  қадам  –
мамандық  таңдау  мәселесі  көп  талапкердің  алдынан
шығары анық. Егер сіздің ҰБТ-да таңдаған пәніңіз физика
болса, болашақта зәулім ғимараттар мен әртүрлі құрылыс
нысандарын  тұрғызуға  өз  үлесіңізді  қосқыңыз  келсе,
сызбаларды  жаныңыз  сүйсе,  онда  құрылыс  саласында
жоғары  сұранысқа  ие  инженер-құрылысшы  мамандығын
таңдауыңызға болады. 

Қазақ  бас  сәулет-құрылыс  академиясы  (ҚазБСҚА)  –
Қазақстандағы  сәулет  және  құрылыс  мамандықтарды
дайындайтын  техникалық  жетекші  жоғарғы  оқу
орындардың бірі болып табылады. Бұл оқу ордасы сәулет,
дизайн,  құрылыс,  ағаш  өңдеу  және  тағы  басқа  құрылыс
саласындағы  мамандар  дайындайды.  Академияда
студенттердің заман талабына сай білім алуы үшін барлық
жағдай  жасалынған.  Оның  оқыту-ғылыми  зертханалары,
компьютерлік,  мультимедиялық  кабинеттері,  интерактивті
тақталары мен  оқу-өндіру  шеберханалары қажетті  құрал-
жабдықтармен жабдықталған. Кітапхана қоры да бай, жыл
сайын  жаңа  әдебиеттермен  толықтырылуда.  Аталған  оқу
орнымызды  Қазақстанға  белгілі  талай  еңбек  ерлері мен
бүгінгі таңдағы ірі құрылыс компанияларының иелері және
білікті  инженерлері  бітіріп  шықты.  Академиямыздың
түлектеріне  өмірде  өз  таңдауларын  жасауына,  ертерек
еңбекке  араласуына,  жұмыс  табуына  үлкен  қамқорлық
жасалған.  Жыл  сайынғы  санақ  бойынша  ҚазБСҚА
түлектері  100%  жұмысқа  орналасады.  Биыл  техникалық
мамандықтарға сұраныстың артуына байланысты бөлінген
гранттардың саны біраз көбейді! Құрметті мамандық иесі
боламын десеңіздер білім алуға барлық күш жігерлеріңді
жұмсап, егеменді еліміздің ертеңі – болашақ маман иелері
болуларыңызға шын жүректен тілектеспіз!

                

ЖАЛПЫ АДАМГЕРШІЛІК
ҚҰНДЫЛЫҚТАР - ОТБАСЫЛЫҚ

ТӘРБИЕНІҢ НЕГІЗІ

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы
Қарағанды облысы бойынша
педагогикалық қызметкерлердің

біліктілігін арттыру институты
Академиялық бөлімінің бастығы

Калижанова Зейнегул
Амангельдыкызы

Заманауи  жағдайларда  халықаралық  қатынастарды
үйлестірудің  маңызды  құралы  жалпы  адамгершілік
құндылықтар болып табылады. Олар – мәдениеттің жалпы
көзқарасы, мінез-құлық үлгісі ретінде демократия мен адам
құқықтарының  маңызды  қағидаларын  жинақтаған,
төзімділік  (толеранттық)  пен  тұрақты  әлемдік  дамуының
негізгі  мазмұны.  Білім  беру  ретінде  әлеуметтік  және
адамдық  құбылыс  жас  ұрпаққа  жалпы  адамгершілік
құндылықтарға  бағыт-бағдар  береді.  Осылайша  оны
мәдениетке,  достыққа  және  халықтар  арасындағы  өзара
қатынастарға тәрбиелейді.

Бала  тәрбиесімен  негізінде  отбасы  мен  оқу  орны
айналысады. Екеуінің де рөлі бала үшін айтарлықтай мол.
Отбасы  дәстүр  бойынша  махаббат,  достық,  адалдық,
шындықты  айта  білетін,  үлкендерге  құрмет  және  тағы
басқа сол сияқты моральдық құндылықтардың көзі болып
табылады,  оқу  орны  интеллекті  дамытады,  балаға  білім
сыйлайды, шындықты іздеуге көмектеседі, өнерді үйретеді.
Отбасы  мен  оқу  орнының  рөлі  тәрбиеде  міндетті  тұрде
бірін - бірі толықтаруы қажет. 

Екеуі де балаға жауапкершілік,  әділдік,  борыш сезімін,
патриотизм  сияқты  жалпы  адамгершілік  құндылықтары
туралы  білім  беруі  керек.  Отбасы  тәрбиесінің  ең  негізгі
ерекшелігі,  ол  мазмұны  бойынша  эмоцияналды  болып
келеді, оның ең басты қағидасы ата  - ананың балаға деген
махабатты болып табылады. Отбасы ықпалы бала өмірінің
бастапқы  кезеңінде  басқа  тәрбиеден  әлдеқайда  басым
болады. Зерттеу бойынша, отбасында оқу орны, бұқаралық
ақпарат  көзі,  қоғамдық  ұйымдар,  еңбек  ұжымдары,
достарының, әдебиеттің әсері мол. 

Бұл педагогтардің белгілі бір айқын тұжырымына әкелді:
отбасы жақсы болса,  тәрбиелеу  жақсы  әсер  береді,  жеке
тұлғаның  дене,  адамгершілік,  еңбек  тәрбиесі  соғұрлым
жоғары  болады.  Сирек  жағдайылардан  бөлек  жеке
тұлғаның  отбасында  қалыптасуында  бір  тәуелділік
анықталды:  қандай  отбасы  болса,  онда  өскен  адам  да
сондай болады. Тәжірибелі педагогке баламен сөйлесіп бір
көз қырын салса болды, қандай отбасында тәрбиеленетінін
түсінеді. Дәл сол сияқты ата -  анамен сөйлесіп, отбасында
қандай бала өсіп жатқанын білуге болады. Отбасы мен бала
бір - бірінің айнадағы бейнесі. 

Берік, дені сау рухани отбасы - қуатты мемлекет.
Өркениетті ел бұл аксиомадан бір елі алыстамайды.
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     Отбасының белгілі тәрбиелік функциялары:
1. Отбасының балаға деген ықыласы басқа тәрбиелік

әсерлерден күштірек болады. Жас ұлғайған сайын
әлсірегенмен, ешқашан толығымен жойылмайды;

2. отбасында  қалыптасатын  қасиеттер,  отбасынан
басқа еш жерде қалыптасуы мүмкін емес;

3. отбасы тұлғаның әлеументтенуін жүзеге асырады,
оның  дене,  моральдық  және  еңбекке  деген
тәрбиесін  шоғырландырады.  Отбасынан  қоғам
мүшелері шығады, қандай отбасы сондай қоғам;

4. отбасы дәстүрдің сақталуын қамтамасыз етеді;
5. отбасының  ең  маңызды  әлеуметтік  қызметі  -

азаматты,  патриотты,  болашақ  отбасы  мүшесін,
заңды құрметтейтін қоғам мүшесін тәрбиелдеу;

6. мамандық  таңдауда  да  отбасының  ықпалы  зор
болады.  Отбасылық  тәрбиелеудің  мазмұнындағы
құрамдас  компоненттері  –  дене,  адамгершілік,
интеллектуалдық, эстетикалық еңбек тәрбиесі.

Дене  тәрбиесі  отбасында  салауатты  өмір  салтына
сүйенеді  және  күн  тәртібін  дұрыс  ұйымдастыруға,
спортпен  айналысуын,  ағзаның  шынығуын  және  тағы
басқаларды қамтиды.

Интеллектуалдық  тәрбие  мүдделі  ата  - аналардың
балаларға  білімді  байытуға  қатысуын,  оларды  тұрақты
түрде  жаңарту  қажеттілігін  қалыптастырады.  Таным
арқылы қызығушылықты, қабілеттілік бейімділікті дамыту
ата  –  ана  қамқорының  қарауында  болады.  Адамгершілік
тәрбие отбасындағы жеке тұлғаны қалыптастыратын ара -
қатынастың  көрсеткіші.  Бұл  жерде  ең  бірінші  орында
моральдық  бұзылмайтын  құндылықтар  –  махаббат,
сыйластық, мейірім тәртіп,  әділдік,  адалдық, ұят,  дәреже,
парыз  тұрады.  Отбасында  басқа  да  адамгершілік
құндылықтар  қалыптасады:  тәртіп,  жауапкершілік,
тәуелсіздік,  ұқыптылық.  Эстетикалық  тәрбие  отбасында
балалардың  дарыны  мен  талабын  дамытуға  бейімдейді,
өмірдің тамаша мүмкіндіктерін береді. 

Еңбек тәрбиесі балалардың болашақ әділ өмірінің негізін
қалайды.  Еңбек  етіп  үйренбеген  адамда  бір  ғана  жол  -
жеңіл өмір ізденісі әдетте, соңы қиынға соғады. Егер ата –
ана  өз  баласын  осы  жолда  көргісі  келсе,  онда  еңбек
тәрбиесінен тыс қалдырмауы тиіс. 

Әрбір  ата-анаға  мына  жағымды  сөздер:  «Сіздің
балаларыңыз  өте  ұқыпты»,  «Сіздердің  балаларыңыз  өте
тәрбиелі», «Сіздің балаңыздың бойында өзін - өзі бағалауы
мен адалдық керемет үйлескен» десе ұнамауы мүмкін емес,
әр  ата  - ана  баласының  темекіге  емес,  салуатты  өмірге,
ішімдікке  емес,  өнерге,  бос  уақытты өлтірмей,  өзін  - өзі
қорқынды тәрбиелеуін қалайды. Әр әке мен ана баласына
қандай  тәрбие  беру  керек  екенін  түсінуі  қажет.  Осымен
отбасылық  тәрбие  сипаты,   ақылға  қонымды  тәрбиелік
көзқарасы  анықталады.  Қазіргі  заманғы  отбасылар  қиын
кезеңді  бастан  кешуде.  Қазіргі  таңда көптеген  отбасында
ата-ананың  негізгі  күштері  мен  уақыты  материалдық
қажеттілікке жұмсалады, бірақ баланың дамуы мен рухани
қалыптасуына  емес,  әлеуметтік  зерттеуге  сәйкес
жұмыстағы  әйел  бала  тәрбиесіне  тәулегіне  16  минут,
демалыс  күндері  30  минут  жұмсайды.  Уақыт
тапшылығынан  ата-ана  өз  баласымен  тікелей  байланыс
орнатқаннан гөрі,  баласына қымбат заттарды, телефонды,
компьютерді  сатып  алу  арқылы  өтемақысын  бермекші
болады. Осы мінез-құлық үлгісін бала өмір бойына сіңіріп,
ересек  адамға  айналады.  Бұл  тізбек  ұрпақтан  - ұрпаққа
жалғаса береді. Әрі қалай не болмақ?

Рухани өмір құндылығы бұзылады, онда отбасы, дәстүр
құндылықтары болмайды. Ата  -  ана баланың рухани өмірі
мен  тәрбиесі  үшін  жауапты,  оған  өз  өмірін  үлгіге  алып,
өмір заңы мен ережесіне сәйкес өмір сүруді үйретеді.Бала -
отасының айнасы, онда отбасының өмір салтын, дәстүрін,
рухани  және  интеллектуалдық  өмірін  көрсетеді.  Балалар
ата  - анасынан, олардың ішкі дүниесіне қызығушылығын
жеке  тұлғаның  жасына  қарай  ерекшілігін  байланысты
ескеруін күтеді. Ата - аналар жеке тұлғаның әр кезеңдегі де
дамуына   қарай  бірте  - бірте  тәрбиелік  әсерін  өзгертуі
қажет.  Қазіргі  заманғы  отбасылық  тәрбие  гуманистік
педагогиканың қағидаларына сүйенуі керек:
 креативтік - балалар қабілетінің еркін дамуы;
 гуманистік  - жеке тұлғаны абсолютті мән ретінде
мойындау;
 демократты  - үлкендер  мен  балалар  арасында
бекітілген әділетті рухани қатынасқа негізделеуі;
 азаматтық  - қоғамды  мемлекеттік  жүйеде  өзінің
«Мен» деген орнын түсінуге негізделуі;
 ретроспективті  -танымал  дәстүрлер  педагогикасы
бойынша тәрбиелеуді орындауға рұқсат беретін;
 жалпыға  ортақ  адамгершілік  нормасы  мен
құндылықтардың басым болуы.

* * * * * * * *
Мұқағали өлеңдерінің көркемдік сипаты

Утебаева Г.Қ.
Қарағанды қаласы, № 81 жалпы білім беретін орта

мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

М.Мақатаев сынды қазақтың асқақ ақынында ажарлау аз,
құбылту көп. Әдеби тілдің әсемдігі ғана емес, әсерлігі үшін
де орасан қажет тәсіл – құбылту, яки троп (грекше tropos –
иін,  иірім)  –  сөздерді  тура  мағынасында  емес,  бұрма
мағынасында  қолдану,  шындықты  бейнелеп,  кейде  тіпті
перделеп  таныту,  ойды  өзгертіп,  кейде  тіпті  өңін
айналдырып  айту.  Бұл  ретте  әдеби  тілді  ажарлау  оны
құбылтудың  алғашқы  кезеңі  –  ең  қарапайым  түрі  деуге
болар еді [1,222].

Суреткер  қолындағы  сөз  суретші  қолындағы  бояу
секілді, иінін тауып мың құбылтуға болады. Құбылған сөз
әсерлілік  үстіне  адам баласының танымын байытпақ;  бір
сөз  бір  –  ақ  нәрсені  танытса,  оны  түрлендіре  құбылту
арқылы тіршіліктің сан алуан сырын тануға болады. Демек,
троптың ең басты мәні таным тарапында жатыр [1,223].

Өмірде  мақсатсыз  ешбір  әрекет  жоқ.  Мұны  білген
жағдайда ажарлау секілді құбылту да суреткердің идеялық
мақсатына,  эстетикалық  мұратына  қызмет  ететін  тәсіл
екенін  тәпіштеп  жату  артық.  Мұны  айтып  отырған
себебіміз, кейбір әдебиет теориясын толғайтын кітаптарда
эпитет пен теңеу, метафора мен метонимия әр жазушының
таптық  көзқарасына  лайық,  таптық  идеясына  сәйкес
пайдаланылатыны ұзақ – ұзақ әңгіме етіледі.

Синекдоха  (гректің  synekdohe  –  бірге  жобалап,
нобайлап,  шамалап  түсіну)  –  бүтіннің  орнына  бөлшекті,
жалпының  орнына  жалқыны,  үлкеннің  орнына  кішіні
немесе, керісінше, жалқының орнына жалпыны, бөлшектің
орнына  бүтінді  қолдану  негізінде  сөз  мағынасын
алмастыру амалы [1,230].

О.С.  Ахманованың  түсіндіруінше,  «Синекдоха  –  троп,
состоящий  в  замене  названия  целого  названием  какой  -
либо  его  части,  в  названии  частного  вместе  названия
общего и наоборот» [2,35]. Тіл біліміндегі көп дауысты бұл
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пікірді қазақ ғалымдары да мойындайды. Мысалы көрнекті
ғалым Ә. Хасенов «Тіл білімі» атты еңбегінде: «Синекдоха
– метафораның ең көп тараған түрінің бірі [3,128]» деп атап
көрсетіп, жоғарыда айтылған ойымызды дәлелдей түседі.

Алмастырудың  бір  түрі  болып  табылатын  синекдоха
тәсілінің  де  метафорамен  тығыз  байланысқа  құралатыны
осы  пікірлерден  анық  аңғарылады.  Яғни  сөз  мағынасын
алмастырып айту амалы ретінде синекдоханың да табиғаты
метафорамен байланыста жатыр деуге болады.

Синекдоха да,  метонимия тәрізді  ауызекі  тіл  ыңғайына
бейім құбылыс.  Сонысына қарай әрі ойды әсерлі  жеткізу
қызметімен  Мұқағали  Мақатаев  лирикасында  бұл  да  жиі
көрініп тұрады.

Ғалымдарымыздың  көпшілігі  синекдоханы
метонимияның  бір  түрі  деп  қарастырады.  Осы  пікірге
қосылуға болады. Бірақ аздаған айырмашылық бар екенін
ескеруіміз  қажет.  Синекдоха  да  алмастырып  айту  ап  –
айқын  көрініп  тұрса,  ал  метонимияда  көмескіленіп,  тез
байқалмай тұратындығында болса керек.

Мысалы, М. Мақатаев мегзеу сөздерді қолданғанда айтар
ойына,  ішкі  сезіміне  бағындырып,  үйлестіріп,  үйлесімді
жағдайда пайдаланған.

«Қайран жеңгем» өлеңінде:
Жан едің ғой жанының талғамы бар,
Қара мұртқа қалайша байлағансың [4, 91]. 
Қаламгердің «Сүйген ерін» өлеңінде:
Сүйгісі келе берер сүйген ерін,
Сүйкімді, сүйікті бір түрге енемін [4,78].
Ақынның бұл сөздерді синекдохалық мағынада ауының

себебі  бар.  Өйткені  жай  адам немесе  жігіт  дей  салса,
сондай  әсерлі  болмас  та  еді.  Ал  қара  мұрт дегенде
менсінбеушілік,  жақтырмаушылық  астарында  сарказм
жатыр.

Ақынның  өзіндік  қолтаңбасын  танытатын  авторлық,
синекдохалық  қолданыстар  да  ішінара  кездесіп  қалып
отырады. «Тағдырмен бетпе – бет» өлеңінде:

Жас жігіт – жазғы бидайдың, 
Сіп – сирек мұрты көкпеңбек.
Сыйлайды самал еппен кеп [4,128]. 
«Дәрігеріме» атты өлеңінде:
Кетсем егер, пленканың үзілген бір әнімен,
Қалсам егер, қара жердің жалғыз түйір дәнімін [4,128].
Жазғы  бидайды  жас  жігітке  балай  отырып,  оның

сабақтары демей,  мұрты  деп,  бүтіндей алмай,  оның бір
ғана  бөлшегін  көрсетеді.  Тамаша  кейіптеу  арқылы
синекдохалық  қолданысты  дәл  береді.  «Қара  жердің
жалғыз түйір дәнімін» -  адаммын деп айқайламай ақын
өзін туған жердің бір түйір дәнімен мегзеп көрсетеді. Бұнда
да бүтіннің орнына бөлшекті береді.

Өлеңдеріндегі  синекдохалардың  көбі  жалпы  әдеби
тілімізде  бар,  жалпыға  түсінікті  мағыналардың  берілуі
арқылы келтіріледі. Бірақ қарапайым түсінікті сөздер ақын
лирикасында жарқырап көрінген, яғни сөздің мәтін ішінде
түзілуі,  астарлы  мағынасы  поэзияда  соны  бейнелер
жасаудағы  қызметі  ерекше  көрінеді.  Суреткердің  қай
қайсысы  болмасын  синекдоханы  жұмсағанда
ықшымдылыққа, нақтылыққа, дәлдікке жүгінеді. Мұқағали
Мақатаев  осыны  ескерген  ақын.  Былай  қарағанда
синекдоха (мегзеу) жәй бір, онша бейнелі қолданым сияқты
емес,  ал  бірақ  лирикада ол  өлеңге  ерекше стильдік  бояу
береді. Сондықтан да, ақын өзінің лирикасында бұрыннан
барларын  өзгертіп,  өң  беріп,  түрлендіріп  жұмсауда
синекдохалық  қолданыстың  кеңдігін,  жан-жақтылығын,

бейнелілігін,  әсерлілігін,  сезім  дүниесіне  қажеттігін
танытты.

Метафора –  тіл  табиғаты,  сөз  мағынасы  –  күрделі
құбылыс.  Тілде  сөз  метафоралармен  түрленіп  өңделеді,
ажарланып, бейнелі құралға айналып отырады. Бұл ұғымды
жалпы филологияда түрлі сөздіктерде метафораға берілген
анықтамалар,  теориялық  пікірлер  дәлелдей  түседі.
Мәселен,  «Тіл  білімі  сөздігінде»:  «метафора  –  (грек
metaphora  –  ауыстыру)  троптың  бір  түрі,  ұқсастық,
сәйкестік  және  т.б.  негізінде  сөздер  мен  сөз
оралымдарының ауыспалы мағынада қолданылуы» [5,220]
десе,  «Әдебиеттану  терминдер  сөздігінде»  мынадай
түсініктеме  беріледі:  «Метафора,  ауыстыру  (грек  сөзі  –
ауыстырып қою)», екі нәрсені, құбылысты салыстыру және
жанастырып  –  жақындату  негізінде  астарлы  тың  мағына
беретін сөз немесе сөз тіркесі [6,227].

Метафора – прозада ғана емес, поэзияда да әсерлілік пен
бейнелілікке  негізделген  өте  көркем  тәсіл.  Сөздер
метафораланғанда  негізгі  ой  өзге  бір  баламасымен
жұптасып,  мазмұн қуатын құбылта жеткізеді  [6,228].  Сөз
зергерлерінің  тіліндегі  көріктеу  құралдарының  бірі  –
метафораның  қолданылу  аясы  өте  кең.  Көп  жағдайда
суреткердің индивидуалдық стилін танытатын бейнелі сөз
қолданысы.  Сондықтан  да  метафораның  көріну  объектісі
көркем шығарма, ақынның өзіндік қолтаңбасының көрінуі
болып  табылады.  Енді  Мұқағали  Мақатаев  қолданған
метафораларға көңіл аударар болсақ, оның мәтіндегі көріну
мүмкіндігі  өте  кең.  Метафора  ақын  тілінде  идеялық  –
эстетикалық, бейнелілік және стильдік, көркемдік жағынан
келгенде  үстеме  мағыналар  арқылы  ой  айқындығын,
мазмұн тереңдігін қамтамасыз ету мақсатына бағындырып
қолданған. Осыдан ақын лирикасындағы сөздің шексіздігі
танылып,  сөз  құдіреті  өмір  құбылыстарының  бәрін  де
бейнелеп,  суреттеп,  астарлап  айтып  бере  алатындығы
айқындалады.  «Тағдыр  дейтін  баяғы  жалаң  аяқ
мыстаның», «Ұры - өмірді уақыт – жел күзетіп», «Әжім
деген әйгілі тамшы уақыт», «Ұялап, барады өтіп бұлақ –
бала», «Санасын мазалайды күшік – арман», «Айналайын
құлын – жыр», «Қалғыдың қалпыңша қарт - өмір», «Қыз –
тіршілік,  міне,  тағы  мойныңа  асылды»,  «Қайғы  дейтін
қаншықты қан жаптырам», «Ұзатылған көктем – қыз»,
«Дариға – жүрек шөлдеді», «Торғай - өлең шырылдап бара
жатыр», «Адамзат мұң – зары – көк теңіз», «Өмір – ауыр
–  азап  күн»,  «Еменде  жапырақ  –  жүректер»,  «Дүние  –
қоңыз,  енші  бер»,  «Қыз  –  қайыңдар  үсітіпті  өкшесін»,
«Өмір  өзі  –  бір  құйын»,  «Көңілім  –  жердің  шары  ғой»,
«Қайығым  –  менің  уайымым»,  «Өмір  деген  –  бір  жарқ
еткен  найзағай,  өмір  деген  –  көк  аспанның  күркірі»,
«Армысың, сен арамызда жалғыз перзент – Тыныштық»,
«Алып жер – адамның бесігі, «Ақиқаттың алмасы суынған
ба» тәрізді  балама жолдардағы мағыналық та,  логикалық
та,  түр  –  тұлғалық  та  ұқсастықтар  ақын  тілінде
метафораның бай қазынасы барлығын дәлелдейді.

Жоғарыда  келтірілген  өлең  жолдары  ақынның  өмір
көріністерін, сан – қилы құбылыстарды табиғаттың тылсым
күштерімен  қатар  ала  отырып,  нәрлі  де  әрлі  сөз  өрудегі
шеберлігін  танытады.  Ақын  метафораларды  дәл  тауып
жұмсап,  өлеңнің  экспрессиясын  күшейтеді.  Мұндағы
метафора – бейнелер заттық ұғымда жұмсалған ақынның өз
қолтаңбасы,  нақтылап  айтсақ,  контексте  ғана  мағынасы
ашылатын,  терең  ойлы  окказионал  (бірқолданар)
метафоралар.  Қаламгердің  лирикалық  шығармаларының
біразы  осындай  метафоралардан  тұрады.  Ақын  мағына
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жағынан  үйлеспейтін  сөздерді  де  үйлестіріп,  тосын
бейнелер  жасайды.  Жазушының  «Сенім  туралы  жыр»
өлеңінде:

 Сенемін, сенемін деп дамылдасың,
Сенімнің ақ көрпесін жамылғансың... [7,193]
«Мен бүгін көп қиналдым» атты өлеңінде:
Елегізіп, еске түсіп қай – қайдағы,
Көңілдің іріп кетті бал – қаймағы [4,145].
«Шалқы, менің шұғылам» өлеңінде:
Желпіп жібер шаттықтың шәйісімен,
Бүкіл мына ғаламның мұңын бер де [4,13].
Жоғарыда келтірілген метафоралар ақынның өзі жасаған

тосын  сөйлемшелер  екені  тайға  таңба  басқандай  айқын
көрініп  тұр.  Суреткер  ақын  әр  ойды,  әр  сөзді  бейнемен
мүсіндейді. «Өзгені де, өзіңді де қайталамау – поэзияның
бір  заңы»   [8,464]  дейді  Қадыр  Мырзалиев.  Ал,  бұған
Мұқағали  Мақатаев  лирикасы  лайықты  дәлел.  Бұл
метафораларда  әрбір  сөзді  ақын  түйсінумен
сабақтастырып, күрделі дүниелер жасайды.

Жоғарыда берілген өлеңнің «Көңілдің іріп кетті бал –
қаймағы»  деген ұлғайған метафораның әсері,  бояуы өте
күшті. Мүлдем ақылға келмейтін логикалық сәйкессіздікті
ақын ғажап берген. Әдетте сүт іруі мүмкін, ал көңіл іруі
мүмкін бе? Және көңілдің бал – қаймағы болушы ма еді?
Міне, байқасақ, тың қолданыстарды жасаудағы ұтқырлығы
осында жатыр. Былай қарағанда бұл метафоралы сөйлемде
түсінбейтін  ештеме  жоқ  сияқты  көрінгенімен,  оның
астарында  бейнелі  ой  жатыр. Көңілім  қалды,  көңілім
жабырқады, көңілім күйзелді, көңілім алаң болды деген
фразаларды  қолданса,  ақын  ойының  оқырманына
ассоциация туғызуы сондай әсерлі болмаған еді.  «Желпіп
жібер шаттықтың шәйісімен» -  бұл да жаңа мағыналы,
бейнелі метафоралы тіркес. Алғашқы метафора –  тарығу,
зерігу,  қиналуды  білдірсе,  бұл  қолданыс  керісінше
қуанышты, көңілдің тазалығын білдіріп тұр [9,35].

Демек,  метафораны тек  бейне жасайтын құрал  ретінде
ғана емес, көркем поэзияның діңгегі іспетті құрал деп және
сөзді құбылтудың тәсілі ретінде қарастырдық.

Мұқағали  Мақатаев  лирикалық  шығармаларында
метафора қандай көп болса,  метонимия да  өте  кең түрде
ұшырасады.  Тілде  бұрыннан  бар  метонимияны  поэзия
тілінде  ойнатып,  құбылтып  берумен  қатар  ақын  өзіндік
метонимиялар да жасайды. Авторлық метонимиялар өлең
мәтінде ақын ойының ұшқырлығына, нақтылығына қызмет
етеді.  Осы  жерде  айтып  кететін  бір  мәселе  көркем
әдебиетке  тән  поэтикалық  метонимия  окказионалдық
(бір қолданар), ал лингвистикалық метонимия узуалдық
(қалыпты)  құбылыс  болып  келеді.  Сонымен,
«метонимияның  өзін  екіге  бөледі  екенбіз:  бірі  –  көркем
әдебиетке  тән  поэтикалық  метонимия,  екіншісі  –  тілдің
лексикасында  ежелден  өмір  сүріп  келе  жатқан
лингвистикалық метонимия» [10,17].

Мұқағали  Мақатаев  өлеңдерінде  тілімізде  әбден
орнығып қалыптасқан лингвистикалық метонимия өте көп
ұшырасып отырады.

Қақым жоқ жаман болуға,
Мені жақсыдан қалған көз дейді [7,180]. 
«Әке» өлеңінде:
Бір арыстан өмірден өткенімен, 
Өмір сүріп келеді тірі арыстан [7,173].
Сумұрындарын шақырған,
Әжелер даусы естілер [7,186].

Бұл  сөйлемдегі  метонимиялар  –  жаман,  жақсыдан
қалған көз, арыстан өзіндік мағынасы бар, лексикалық –
грамматикалық мәні контексте, сөйлем ішінде анықталатын
алмастырулар.  Көпшілігі  адам  орнына  алмастырылып
жұмсалған.  Адамның алуан түрлі  іс  -  әрекетін,  оның кім
екендігін  көрсететін,  дәлдігімен  ерекшеленіп  тұрған
метонимиялар.  Өмірдегі  сан  алуан  құбылыстар
метонимияның  пайда  болуына  себеп  болады.  Алғашқы
шумақта  адамның  орнына  оның  қасиеті  алынса,  екінші
жолда  аң  патшасы  арыстан ештеңеден  қорықпайтын,
тайсалмайтын  болса,  сол  батырлық  адамның  басында  да
бар  дегенді  суреттейді.  Сумұрындар –  балалар  орнына
жұмсалады.

Жоғарыда  айтқанымыздай,  лингвистикалық
метонимияның  табиғаты  жалпыға  түсінікті.  Ал  ақынды
басқадан  өзгешелеп  тұратын,  оның  сөз  қолдануындағы
поэтикалық метонимияның салмағы мүлдем күшті көрініп
тұрады.  Поэтикалық  метонимия  өмірде  нақты  болатын
және  бола  бермейтін  құбылыстардың  атауын  бейнелі,
астарлы мәні бар сөздермен алмастырады.
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* * * * * * * *
Саралау тәсілдерін дұрыс таңдай аламыз ба?

А.К.ШАДЕТОВА
Қарағанды қаласы «Өрлеу» біліктілікті арттыру 

ұлттық орталығы» АҚ филиалы  Қарағанды облысы
бойынша педагогикалық кызметкерлердің 

біліктілігін арттыру институты

Соңғы  уақытта  табысты  болу  үшін  оқушыларға  білім
қандай қажет болса,  дағды да сондай қажет деген ойдың
жақтастары көбейіп  келеді.  Бұл  оқушылардың  ақпаратты
есте  сақтап,  алған  білімдерін  ұғынуын,  түсінуін  және
әртүрлі салада қолдана білуін талап етеді.

Білімді дәл осылай қолдану оқушыларға соңғы кезде ХХІ
ғасыр  дағдылары  деп  аталып  жүрген  кең  ауқымды
құзыреттіліктерді  меңгеруге  мүмкіндік  береді.  ХХІ ғасыр
дағдылары  деген  ұғымның  бірнеше  анықтамасы  бар.
Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы әзірлеген
Құзыреттерді анықтау және іріктеу жобасының шеңберінде
жасалған  құрылымда  құзырет  «жай  ғана  білім  мен
дағдыдан анағұрлым күрделі.  Ол белгілі  бір жағдайларда
психологиялық  ресурстарды  (оның  ішінде  дағдылар  мен
өмірлік  ұстанымдарын)  жұмылдыра  және  соған  сүйене
отырып, күрделі міндеттерді шеше білу қабілетін қамтиды.
Мысалы,  тиімді  қарым-қатынас  құру  қабілеті  жеке
адамның  тіл  білуіне,  ақпараттық  технологиялар
саласындағы  тәжірибелік  дағдыларына  және  оның
өзгелермен қарым-қатынас құра алуына сүйенетін құзырет
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болып табылады». 
Бұдан білім беру саласына өзгерістің қажет екенін анық

көрсетеді.  Технология,  коммуникация  мен  ғылым
салалардағы мұндай елеулі өзгерістер әлемдік экономикаға
айтарлықтай ықпал ете отырып, ХХІ ғасырда табысты болу
үшін  әрбір  адамға  қажетті  білім  мен  дағдыларды  алға
тартады.   Ал,  оқушылардың  бойында  осы  кең  ауқымды
дағдыларды  дамыту  үш  мұғалім  не  істеуі  керек?
Дағдыларды  дамытуда,  әрі  әр  оқушының  қажеттілігін
ашуға  негіздей  ала  ма?  деген  сауалдардың  бір  жауабы
оқыту үдерісі мен мазмұнды дұрыс  саралау және олардың
түрлерін тиімді таңдай алу [4].

Үдерісті  саралау –  бұл  жаңа  материалды  ұсыну
жолдары,  оқушылар  орындайтын жаттығулар,  қойылатын
сұрақтар,  оқыту  әдістері  мен  оқушылардың  бойында
дамытылатын ойлау үдерісі. Әр оқушы үшін оқу үдерісі –
оның  өз  ұғымын  жетілдіру  үшін  білім  беру
бағдарламасының  мазмұнын  игеруі.  Үдерісті  оқушының
өзара  әрекеттесу  барысында  пайдаланатын  ойлау  үдерісі
ретінде  қарастыруға  болады.  Саралау  үдерісі  анағұрлым
жоғары  деңгейлі  ойлау  үдерісін  пайдалануды
ынталандырады.  Мұғалімдер  білім  беру  бағдарламасын
тиімді саралау үшін келесі өзгерістерді енгізе алады:

1.  Жоғары деңгейлі ойлау дағдылары:  Пайдаланылатын
әдістер  ақпаратты алуға  емес,  оны пайдалануға  айрықша
баса  назар  аудару  керек;  оқушылар  мәліметтерді  жаңа
жағдайларда  қолданып,  оларды  жаңа  идеялар  құру  үшін
пайдалануы, орындылығын бағамдауы және оны жаңа өнім
жасау үшін пайдалануы керек.

2.  Ашықтық:  Жаттығулардың  басым  бөлігі  ашық
жаттығудан, яғни жалғыз дұрыс жауабы болмайтын, одан
әрі ойланып, зерттеуге жетелейтін тапсырмалардан тұруы
керек.

3.  Жаңалық  ашу:  Жаттығулардың  басым  бөлігі
оқушылардың  заңдылықтарды,  идеяларды  және  негізгі
қағидаттарды аңғару үшін ойлау үдерісін пайдалана алатын
түрлі жағдаяттардан тұруы керек.

4.  Ой-пайымдарының  дәлелі:  Оқушыларға  өз
қорытындыларын  ғана  емес,  осы  қорытындыны  жасауға
негіз болған пайымдарын да айтуды ұсыну керек.

5.  Таңдау  еркіндігі:  Оқушылардың  оқуға  деген
қызығушылығын  арттыру  мақсатында  мүмкіндігінше
оларға таңдау еркіндігі берілуі керек.

6.  Қарқын  және  әралуандылық:  Жаңа  материалды
таныстыруда  мүмкін  болса  қарқынды  жылдамдату  және
оқушының қызығушылығын қолдайтын және әр түрлі оқу
стильдерін қамтитын әдіс-тәсілдерді пайдаланған дұрыс.

Мазмұнды саралау. 1. Мазмұн – бұл идея: оқушыға түрлі
нысанда  ұсынылған  тұжырымдамалар,  сипаттамалық
ақпарат  және  нақты  деректер.  Саралау  үшін  білім  беру
бағдарламасының  мазмұнын  түрлендірудің  көптеген
тәсілдері бар.

2.  Абстрактілік:  Пікірталастың,  таныстырылымдардың,
материалдар  мен  зерттеулердің  негізгі  бағыты  пәндер
арасында  берілетін  түсініктер  мен  қорытындыларға
негізделуі  керек.  Фактілер  мен нақты ақпарат абстрактілі
идеялардың үлгісі немесе бейнесі ретінде келтіріледі.

3. Күрделілік: Тұжырымдаманың күрделілігі мен көлемі,
ұғымдар  мен  түсініктер  арасындағы  байланыс,  сонымен
қатар идеяны түсіну үшін оқытылатын пәннің көлемі мен
әр  түрлілігі  бойынша  анықталатын  абстрактілі  идеялар
мүмкіндігіне қарай күрделі болуы керек.

4.  Әралуандық:  Ағымдағы білім беру бағдарламасында

қозғалмаған  иеяларды  енгізу  және  оның  мазмұнын
байытуды білдіреді.

5.  Әдістерді зерделеу:  Дарынды оқушылар өзге балалар
пайдаланатын  зерттеу  әдістерін  зерделеуі  керек,  осы
әдістерді  және  басқа  да  зерттеу  әдістерін  пайдалана
отырып, тәжірибеде сынап көруі керек.

6.  Ұйымдастыру  және  экономика:  Білім  көлемі  тез
ұлғайып,  тез  өзгереді  және  мектептегі  оқушылардың
уақыты  да  шектеулі.  Сол  себепті,  әр  оқу  тәжірибесі
мүмкіндігінше өте құнды болуы керек.  Экономика оқуды
беруге арналған түйінді идеялар мен тұжырымдамалардың
мазмұнын  ұйымдастыруды,  абстрактілі  ұғымдар  мен
түсініктерді есте сақтауды әрі түсінуді қажет етеді.

7.  Адамдарды зерделеу:  Оқушылар өзінің таланты мен
ықтимал  табыстарын  қарастыру  үшін  оқудағы  әлеуетті
арттыру  мақсатында  шығармашыл  және  табысқа  жеткен
тұлғаларды зерделеуі керек.

Кең  ауқымды  дағдылар  негіздерін  меңгерген  білім
алушы  тұлғасының  үйлесімді  қалыптасуы  мен  дамуына
қолайлы білім  беру  кеңістігін  жасаудың  бірден-бір  жолы
төменде  берілген  саралау  түрлерін  тиімді  таңдай  алу.
Сыныптағы саралау жұмысының жалпы ортақ қабылданған
жеті тәсілі бар:

Тапсырма:  мұның  құрамына  білім  деңгейі  әртүрлі
оқушыларға  арналған  тапсырмалар  кіреді,  оқушылардың
қажеттіліктеріне  қарай  (көмек  керек  пе,  әлде  күрделі
тапсырмалар  беру  керек  пе)  түрлі  кестелерді  немесе
жаттығулар мен тапсырмаларды жасау, күрделілігіне қарай
алға ілгерілеп отыратын тапсырмалары бар карточкаларды
пайдаланыңыз.

Дереккөздер:  кейбір  оқушылар  басқа  сыныптастарына
қарағанда анағұрлым күрделі дереккөздермен жұмыс істей
алады,  дереккөздердің  ауқымы  талқылауға  негіз  болатын
мәтіндерден бастап, анағұрлым қиын сөздерді және күрделі
идеяларды түсіндіретін мәтіндерге дейін ауытқып отырады,
баспадан  шыққан  және  электронды  дереккөздер  де
пайдалануы  мүмкін.  Бұл  материалды  пайдаланудың
анағұрлым ауқымды көлемін көрсетеді.

Қарқын:кейбір  оқушылар  басқаларына  қарағанда
жылдам жұмыс істейді, қосымша тапсырмаларды көп күш
жұмсауды  талап  ететін  оқушылар  үшін  қолдануға
болады,негізгі  тапсырмаларды  түсіндіруде  көмек  қажет
ететін оқушыларға біршама уақыт беріледі.

Қорытынды:барлық  оқушылар  бір  тапсырманы
орындаса да олардың нәтижелері әртүрлі болады, мұғалім
тапсырма  береді,  бірақ  жалғыз  «дұрыс»  жауаптың
бағытында жұмыс істеуден гөрі оқушылар өздерінің мықты
және  әлсіз  тұстарына  қарай  жауап  береді,  барлық
оқушыларға  бағытталған  нұсқау  бере  отырып,  олардың
әрқайсысының өздерінен не күтетіндігін түсінгендеріне көз
жеткізу керек.

Диалог  және  қолдау  көрсету:  кейбір  оқушыларға
тапсырманы  орындау  барысында  жан-жақты  әрі  нақты
көмек қажет болады,  мұғалім оқушыларды ойланту үшін
және бірқатар жауаптар алу үшін алдын ала дайындалған
сұрақтарды қоюына болады. Бұл әдісті қолдану барысында
сөзбен қолдау көрсету және ынталандыру да маңызды рөл
атқарады.

Бағалау: оқушылар үнемі бағаланып отырады, осылайша
педагогикалық  қызмет  пен  саралаудың  басқа  да  түрлері
оқушылардың  қажеттіліктеріне  қарай  үнемі  түзетіліп
отырылуы мүмкін.  Педагогикалық қызмет табыстылықты,
жақсартуды, түзетуді қажет ететін салаларды анықтайтын
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әмбебап үдеріс болуы керек, сонда ғана біз пәнді оқытудан
оқушыны оқытуға қарай жылжи аламыз.

Жіктеу:  Оқытудың  болжалды  міндетіне  қарай  топ
құруда  пайдалы  көптеген  тәсілдер  бар: мүдделері  ұқасас
оқушылар  (мысалы,  қиындық  деңгейі  немесе  қолдау
деңгейі),  талаптары  әртүрлі  оқушылар,  джигсо  топтары,
кәсіби  дағдыларына  қарай  бөлінетін  топтар  немесе
сарапшы  топ,  гендерлік  топ,  аралас  гендерлік  топ,
ұйымшыл топ.

Саралау  түрлерін  тиімді  қолдану  әр  оқушының
қажеттілігін ашу мен қолдауға, оқыту процесін жетілдіруге,
оқу бағдарламасының қойған мақсат, міндеттеріне жетуге
және кең ауқымды дағдыларды игеруіне мүмкіндік береді.

Мұғалімдерге  сабақты  жоспарлауда  дағдыларды
дамытуға  негізделген  саралау  тапсырмаларын  анықтау,
саралау түрлерін алдын-ала жоспарлау мен қолдауды қажет
ететін оқушыларға бағыттау үшін әдіс-тәсілдерді қолдану
қиындық тудырады. Жоғарыда көрсетілген саралау түрлері
осы кездескен қиындықтарды шешуге көмек бола алды.  

Қалыптасқан  кең  ауқымды  дағдылар  оқушылардың  өз
білімдерін кез-келген жағдайға қалай бейімдеу керек екенін
біліп,  болашақта  кездесуі  мүмкін  кез-келген  күрделі
тапсырмаларды  шешуге  кепіл  бола  алады.  Ал,  бұл
дағдыларды дамыту оқу бағдарламаларының жүйелі түрде
жүзеге асуына байланысты болмақ. 

* * * * * * * *
МҰҒАЛІМДЕРДІ КУРСТАН КЕЙІНГІ ҚОЛДАУ

КӨРСЕТУДІҢ  ТИІМДІ ТҮРІ 
– ӘДІСТЕМЕЛІК ДЕСАНТ 

Үміт Амандыққызы Майбасова
Қарағанды қаласы «Өрлеу» біліктілікті арттыру

ұлттық орталығы» АҚ филиалы 
Қарағанды облысы бойынша педагогикалық

қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты

Бүгінгі  қазақстандық  мектептің  алдында  әлемдік  білім
беру  кеңістігіндегі  секілді  зерттеулер  мен  жаңалықтар
ашудың ғасырына ену үшін білім беруге жаңа көзқарасты
қалыптастыру, ойлау, оқыту, жұмыс істеу, шығармашылық
және жалпы алғанда,  өмір сүру әдіснамасын қайта  қарау
міндеті тұр. Сол себепті ХХІ ғасырда еліміздің болашағын
алға  қарай  жетелеуші  ұрпаққа  білім  беруді  қамтамасыз
ететін  жалпы  орта  білім  беру  жүйесіне  өзгеріс  енгізу
маңызды қадамдардың бірі болып отыр. Мұның бір дәлелін
ЭЫДҰ  Бас  хатшысының  білім  беру  саясаты  бойынша
арнайы  кеңесшісі,  Білім  беру  және  кәсіби  дайындау
басқармасы директорының міндетін атқарушы және (2014)
Андреас  Шлейхер:  «Адамзатқа  және  қоғамға  орасан  зор
проблема  әкелетін  жаһандану мен  жаңғыртудың әсерінен
айналадағы әлем түбегейлі өзгеріске ұшырауда. Мектептер
оқушыларды түрлі мәдениет өкілдерімен әріптестік қарым-
қатынас жасауды, алуан түрлі идеяларды, көзқарастар мен
құндылықтарды  ескеруді,  адамдар  өздерінің  алуан
түрлілігіне  қарамастан,  технологиялардың  көмегімен
кеңістік  пен  уақыт  кедергілерін  жеңе  отырып,  бір-біріне
сенім  білдіруін  және  әріптестікте  жұмыс  істеуін  қажет
ететін  әлемде,  адамдардың  өмірі  ұлттық  шекаралар
аумағынан  тыс  мәселелерге  байланысты  болатын  әлемде
өмір сүруге және жұмыс істеуге дайындауы керек. Жиырма
бірінші  ғасырдың  мектептері  оқушыларды  өмірде,
жұмыста  және  азаматтық  ұстанымында  өзгелермен
ынтымақтастықта  өмір  сүруге  дайындай  отырып,  ұлттық

және жаһандық пікір алуандығының шынайылығын ұғына
отырып,  өзіндік  дербестігі  мен  ерекшелігін  дамытуға
көмектесуі  керек»,  деп  өзінің  жыл  сайынғы  есеп  беру
баяндамасында келтірді [1; 5].

Жоғарыдағы  келтірілген  тұжырым  Қазақстанның  білім
беру саласына өзгеріс қажеттілігін анық көрсететіндіктен,
білім  мазмұнын  жаңарту  аясындағы  іс-әрекеттер  жүзеге
асырылуда. Жаңартылған мазмұнда жұмыс істеудің өзіндік
жетістіктерімен  қиындықтарының  қатар  жүргені  белгілі.
Үш апта  аралығындағы біліктілікті  арттыру курстарында
мұғалімдер  білім  беру  жүйесіндегі  өзгерістерді  түсініп,
жаңашылдықты іс жүзіне енгізуге  дайынбыз деп,  өздерін
бағамдағанымен,  мазмұнды  жаңарту  аясындағы  жаңа
белестерді бағындыруда талай күш қажет екенін түйіндеп
кетеді.  Ал  біз  үшін  бұл  мәселемен  мұғалімді  жеке  дара
қалдыруға  болмайтындығы  анықталды.  Сондықтан
институт  оқытушылары  білім  беру  жүйесіндегі
реформалардың  оңтайлы  нәтижесіне  жетуде  облыс
мұғалімдеріне  әдістемелік,  кәсіби,  психологиялық  қолдау
көрсетудің  қажеттілігін  ескеріп  отыр.  Курстан  кейінгі
әдістемелік қолдау көрсету «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы
қарағанды  облысы  бойынша  педагогикалық
қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының 2017-
2019 жылдарға арналған даму бағдарламасына, 2017 жылға
арналған  операциялық  жұмыс  жоспарына  сәйкес  филиал
қызметінің  негізгі  бағыттарының  бірі  болып  табылады.
Осы  орайда,  «Өрлеу»  БАҰО  АҚ  Қарағанды  облысы
бойынша  педагог  қызмектерлерінің  біліктілігін  арттыру
институнының  филиалы  мұғалімдерге  әдістемелік  көмек
көрсетудің  жолдарын  қарастырды.  2016  жылдан  бері
жаңартылған  білім  мазмұнымен  жұмыс  істеп  жатқан
бастауыш сынып мұғалімдеріне әдістемелік қолдау көрсету
үшін  «Болашақ»  жобасы  әзірленіп,  Қарағанды  облыстық
білім басқармасының келісімі  алынды.  Десанттың негізгі
мақсаты  –  Қазақстан  Республикасында  орта  білім  беру
мазмұнын  жаңарту  аясында  біліктілікті  арттыру
курстарынан  өткен  мұғалімдерге  іс-тәжірибелерінде
курстан кейінгі әдістемелік қолдау көрсету.

Негізі,  әдістемелік  десанттардың бастауы 2013 жылдан
бері  үшінші  (базалық)  деңгейдегі  сертификатталған
мұғалімдерге  арналып,  «Өрлеу»  –  аймақ  педагогтарына»
тақырыбындағы әдістемелік десантпен жүзеге асырылуда.
Институттың  деңгейлік  бағдарламалар  орталығы
аймақтағы  білім  ұйымдарына  десантқа  шығумен  қатар
тиімді сабақты жоспарлау мен өткізу бойынша вебинарлар
циклі  өткізіді.  Сертификатталған  мұғалімдердің  кәсіби
деңгейін  артыру  және  оқыту  мен  оқудың  табысты
тәжірибелерімен алмасуға ынталандыру мақсатында «Үздік
орта мерзімді жоспар» атты қашықтықтан аймақтық сайыс
ұйымдастырылды.  Келесі  жылы  облыстық  вебинарлар
циклі  «Сертификатталған  мұғалімнің  тәжірибесі:  тиімді
сабақ» тақырыбында жалғасын тапты. 

Әдістемелік  десанттар  арқылы  сәйкес  мақсатты
жұмыстар «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру
бағдарламасының  үшінші  (базалық)  деңгейдің
сертификатталған  педагогтарымен  жүргізілді.  Облыстағы
Жезқазған,  Сатпаев,  Балхаш  қалалары,  Ұлытау
аудандарына «Сабақтағы жалпыадамзаттық құндылықтар»
тақырыбындағы  семинарлар  циклінде  «Өзін-өзі  тану»
пәнін  кіріктіру  арқылы  балаларды  рухани-адамгершілік
тәрбиелеуге  бағытталған  «Үйрету  үшін  оқимыз»
тақырыбында  дөңгелек  үстелдер  ұйымдастырылды.
Әдістемелік  десант  аясында  сертификатталған

---6 --



 ------------------------------------------------- «Республикалық 45minut.kz» газеті   13 маусым 2018 ж | № 09 (204)   

мұғалімдердің сабақтарын бақылау, іс-тәжірибені дамытуға
бағытталған  мұғалім-тренер  бетпе-бет  кеңес  беру,  білім
ұйымдары  басшыларымен  дөңгелек  үстелдер  жүргізілді.
Әдістемелік  десанттар  қорытындылары  бойынша
мұғалімдерде анықталған кәсіби қиындықтарын жетілдіру
бойынша ұсыныстар аудандық/қалалық білім бөлімдеріне
жолданып отырды. 

Сондай-ақ, осы жоба аясында Филиалдың жаңартылған
білім  бағдарламасы  бойынша  тренерлері  білім
бөлімдерімен бірлесіп 2016-2017 оқу жылдары Қарағанды
облысының Абай,  Ұлытау,  Бұхар-жырау,  Осакаров,  Нұра,
Жаңаарқа аудандары мен Қарағанды, Теміртау, Жезқазған,
Сатпаев,Шахтинск  қалаларындағы  жаңартылған  білім
мазмұнымен жұмыс істеп жатқан мұғалімеріне әдістемелік
көмек үшін десантқа шықты. «Өрлеу – жаңартылған білім
мазмұнымен»  тақырыбындағы  әдістемелік  десанттың
ақпараттық  хаты  және  қосымшасында  төмендегі  үлгідегі
бағдарламасы  аудандық/қалалық  білім  бөлімдеріне
жолданып отырды:

Кесте 1. Әдістемелік десант бағдарламасы
мерзімі іс-шара мазмұны 
00 - 00 Білім  беру  ұйымдарының  басшыларымен

кездесу,  әдістемелік десанттың мақсаты мен
міндеттерімен келісім жасау. 

00 - 00 Мұғалім іс-тәжірибесіне әдістемелік қолдау
Бірінші  сынып  мұғалімдерінің  сабақтарына
қатысу 

00 - 00 Мұғалімдердің  оқыту  тәжірибесін
тренерлердің нақты-жағдаяттық қадағалауы

00 - 00 Бетпе-бет кеңесу
Мұғалімдердің  кәсіби  қызметіндегі
қиындықты және табысты оқу мен оқытуды
анықтау:  мұғалімнің  сабақ  бойынша
рефлексиясы, тренердің ұсынысы

00 - 00 Шеберлік сағат 
Сабақты  жоспарлау  мен  бағалау  бойынша
тренерлердің  шеберлік  сағаты  (аймақтың
білім  бөлімінің  сұраныстары  бойынша
тақырыптар өзгереді)

00 - 00 Рефлексия.

Десанттың  бағдарламасымен  аймақ  педагогтарын
ақпараттандыруымыздың ең басты себебі, «тексеріс» деген
үрейден  арылту.  Біздің  миссия  жаңартылған  білім
мазмұнын жүзеге асыруда қиындықтарды анықтай отырып,
көмек беру екенін ұғындыру 

Жаңартылған  білім  бағдарламасының  тренерлері  2016
жылдары облыстың 50-ге жуық 1-ші сынып мұалімдерінің
сабақтарына  қатысып,  нәтижесінде  мұғалімнің
тәжірибесіндегі  сұрақтары  бойынша  бетпе-бет  кеңесу
кезінде  жұмыс  жасады.  Сабақтарды  талдау  нәтижесі
жаңартылған  білім  бағдарламасының  идеяларын  іс-
тәжірбиебесінде  қолдану,  мақсатқа  және  оқушылардың
ерекшеліктеріне  сәйкес  әдістерді  таңдау  сабақта
оқушылардың белсенділігін арттыруға, сыни ой лауларын
дамытуға септігін тигізетінін көрсетті. 

Десанттың  жұмысы  аймақтағы  білім  ұйымдарында
сұранысқа ие  болғандықтан  2017 жылы жалғасын тапты.
«Көшпелі»  әдістемелік  десант,  яғни,  әдістемелік  қолдау
көрсету  үшін  тренерлер  тобының  жергілікті  жерлерге
шығып,  семинарлар  өткізулері  өзіндік  маңыздылыққа  ие.

Бастысы,  жаңартылған  білім  мазмұнын  жүзеге  асырып
отырған  шынайы  ортаны  көре  аламыз:  мұғалімдердің
құжаттарымен  танысу,  оқушыларының  деңгейлері,
мектептің  материлдық-техникалық  базасын  көру.
Екіншіден,  мұғаліммен  бетпе-бет  кеңесу  барысында  іс-
тәжірибесіндегі  нақты мәселелерді  айқындауға  мүмкіндік
туады: жеке отырғанда мұғалімдер еркін сөйлесе отырып,
жұмысындағы қиындықтарды шешу жолдарын көре алады
және  осы  тұрғыда  тренер  жедел  көмек  көрсете  алады.
Үшіншіден,  мұғалімдердің  айқындалған  мәселелеріне
байланысты  институт  тарапынан  қолдау  көрсетудің
мүмкіндіктері қарастырылады. 

Кеңес  беру  кездерде  мұғалімдердің  іс-тәжірибесінде
кездесетін мәселелердің көпшілігі келесі сұрақтар аясында
болды:
1. күнтізбелік-тақырыптық жоспар құру;
2. қысқа мерзімді сабақ жоспарларын әзірлеу, 
3. оқу  мақсатын  ұзақ  мерзімді  жоспарға  сәйкес
анықтау;
4. сабақтарда  саралауды  ұйымдастыру  және  жүзеге
асыру;
5. жоспарлау арқылы мақсатқа жету;
6. сабақта қалыптастырушы бағалауды қолдану;
7. оқушыларды оқу әрекетіне белсенді қатыстыру т.б.

Мұғалімдердің  басым  көпшілігінде  кездескен
мәселелердің  аясында  жаңартылған  білім  мазмұны
бойынша  тренерлер  күтізбелік-тақырыптық  жоспар  құру,
сәйкес  оқу  мақсаттарын  анықтау,  тапсырмаларды
оқушыларға  беруде  саралаудың  тиімді  тәсілдерін  жүзеге
асыру дағдыларын жетілдіру бойынша семинар-тренингтер
жүргізді.  Әдістемелік  десант  нәтижесінде  келесі  жұмыс
түрлері жүргізіледі: 
• әдістемелік десантта сабақ көрсеткен мұғалімдерге
алғыс хат табыстау;
• десантта көрсетілген ең үздік сабақтарды «Өрлеу»
тиімді сабақ әдістемелік журналына жариялау;
• десантқа  қатыстқан  мұғалімдерді  аймақтық,
республикалық іс-шараларға қатысуға шақыру;
• жаңартылған білім мазмұны бойынша қолданбалы
зерттеу жұмысына ақпарат қарастыру.

Әдістемелік  десант  аясында  оқыту  мен  оқу  үрдісіне
жаңартылған білім мазмұнының жаңа тәсілдерін енгізудегі
қиындықтарды  айқындау  бойынша  сауаланамалар
жүргізіледі.  Сауалнамаларды талдау  нәтижелері  бойынша
аймақ  педагогтарының  қажеттіліктері  анықталып,  алдағы
институттың уақытағы жоспарлы іс-шаралары белгіленуде.
Әдістемелік  десанттар  арқылы  институттың  даму
бағдарламасындағы  міндеттерді  жүзеге  асырумен  қатар,
Қзақстанымыздағы  білім  беру  жүйесін  жаңарту
үрдістерінде  мұғалімдерімізді  қолдай  отырып,  кәсіби
шеберліктерін  шыңдауға  қол  ұшымызды  тигізсек  деген
үміттеміз. 

Әдебиеттер:
1.  Қазақстан  Республикасында  орта  білім  мазмұнын

жаңарту  аясында  қазақ  тілінде  оқытатын  мектептердің
бастауыш  сынып  мұғалімдерінің  біліктілігін  арттыру
бағдарламасы.  –  Астана:  «Назарбаев  Зияткерлік
мектептері»  ДББҰ  Педагогикалық  шеберлік  орталығы,
2015. – 40 б.

* * * * * * * *
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Сагиндыкова Набия Бакытжановна
учитель начальных классов средняя

общеобразовательная школа имени А.Уразбаевой 
ЗКО Казталовский район село Казталовка 

День              Урок
Тема урока  Род имен существительных 

/Закрепление/ 
Общая цель Содействовать закреплению и 

обобщению знаний обучающихся о 
родах имен существительных.

Ожидаемые 
результаты

Реализация плана урока  и 
поставленных целей в полном 
объеме

Усвоение всеми обучающимися 
обязательного минимума содержания
по теме 

Уметь работать в группах
Тип урока Урок закрепления с 

использованием нового подходов в 
обучении

Задания работа в группах, 
работа по карточкам (самостоят, в 

паре )
Необходимые 

материалы
дидактический материал.
Разноуровневые задания, карточки

Ход урока:
Этапы 
урока

Действия учителя Действия 
ученика

Вводная
часть

Итак,русский язык, друзья! 
На вас надеюсь, как всегда!
Мы хороший, дружный 

класс,
Всё получится у нас!
Коррекция настроения.
Посмотрите друг на друга.
Пожмите соседу руку. И 

конечно улыбнитесь друг другу.
-Надеюсь у вас хорошее 

настроение?
Сегодня у нас гости.
Будем отвечать активно 
Хорошо себя вести,
Чтобы гости дорогие 
Захотели вновь прийти
Деление на 2 группы при 

помощи стикеров со словами 
мужского и женского рода

2. Проверка Д/З  
(опрос собственные имена 

существительные)
Слайд

Свет
а

маш
ина

Джек

теле
фон

снег Маш
а

озеро пена
л

ручк
а

коза Раш
ид

море

Найдите и прочитайте 

Контролир
уют и 
оценивают
свою 
готовность
к уроку, 
настраива
ются на 
урок

 

Дети 
читают 

Презент
ация

Основна
я часть

Физмин
утка

Закрепл
ение

собственные имена 
существительные в таблице.

Какие имена 
существительные 
называются собственными?

-Как они пишутся?
Минутка чистописания 
Отгадайте загадку: 
Все его зимой боятся
Больно может он кусаться,
Прячьте уши,щёки, нос,
Ведь на улице  ...   .
-Что же это? (мороз)
-Дайте ему характеристику. 

(соласный, твёрдый, непарный )
-Эта буква и будет хозяйкой 

минутки чистописания.  Мм      
Скажите по памяти 

словарные слова на букву м.
3 Постановка проблемы.
-Для того, чтобы определить 

тему нашего урока, нужно 
распределить эти имена 
существительные (в  таблице 
см слайд 1) в группы по 
определенному признаку. Вам  
помогут волшебные слова «он»,
«она», «оно». Сколько будет 
групп, вы должны решить сами 
и обосновать своё решение.

-Сколько столбиков у вас 
должно получиться?(три)

Слайд
 Групповая работа

На карточках по 3 
предложения, в котором есть 
слова мужского, женского и 
среднего рода. В группе их 
найти.

2) заполнить таблицу 
картинками 

Муж.
р.

Жен.
р.

Ср.р.

Картинки поставить на 
пустые клетки и заклеить клеем

Индивидуальная работа – 
разноуровневые задания

Приём «Верные, неверные 
утверждения»

А сейчас поиграем в игру 
«Верно, неверно».

1. Верите ли Вы, что часть 
речи, которая отвечает на 
вопрос кто? Что? Обозначает 
предмет?

хором

оценивает
ся

звездочкой
)

Ответы
детей

Работают 
в тетради

3 ученика 
пишут у 
доски, 
остальные 
в тетради

Работают 
в группе

Самостоят
ельная
работа
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2. Верите ли Вы что 
собственные имена 
существительные пишутся с 
большой буквы? 

3.Верите ли Вы,что 
существительные мужского 
рода имеют окончания –о, -е ?

4.Верите ли Вы,что 
существительные женского 
рода имеют окончания –а. -я

Итог

Дома
шнее 
задание

Рефлексия
К  доске  прикрепляют

смайлики. Какие они выбирают
и почему.

Придумать и записать по 5 
имен существительных каждого
рода.

Оценив
ают  свою
работу  на
уроке.

Қазақ тілі сабағында «Сын тұрғысынан ойлау»
технологиясын  қолдану

 Баймбетова Жанар Әшімқызы 
Оңтүстік Қазақстан облысы,  Шымкент қаласы 

А.С.Макаренко атындағы № 41 мектеп-лицейі 
Бастауыш сынып мұғалімі

Бастауыш сынып  мұғалімдерінің алдында тұрған негізгі
мақсат – тіл үйрету, мемлекеттік тілді меңгерту, осы тілде
дұрыс  сөйлеу,  сауатты  жазу  дағдыларын  қалыптастыру,
грамматикалық ережелер мен сөйлем құрылысын меңгерту.
Тілді  оқытуда  бірден-бір  тиімді  әдіс  –  сын  тұрғысынан
ойлау  әдісі  деп  ойлаймын.  СТОдағы  мұғалімнің  басты
міндеті  оқу  материалын оқушыға  дайын күйінде  көрсету
емес, оқушымен бірлесіп, жалпы іс-әрекетті ұйымдастыра
отырып,  алға  қойылған  міндеттерді  түсіндіру,  оларды
шешудің  тәсілдерін,  жолдарын  іздестіру.  Әдістемелік
құралда  СТО  технологиясы  жайлы  сіздермен  өз
тәжірибеммен алмасам деймін.

Оқушының  ойлау  қабілетін  байытуға  игі  ықпал  ететін
жаңаша  оқытудың  бір  түрі  –  оқу  мен  жазу  арқылы  сын
тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы.

Бұның мақсаты – барлық жастағы балаларды кез келген
мазмұнға  сын  тұрғысынан  қарауды  үйрету.  Кез  келген
қиыншылықтарды жеңуге, өз мәселелерін шешуге, әр түрлі
жағдайларды  сын  тұрғысынан  қарауға,  екі  ұйғарым
пікірдің  біреуін  таңдауға,  сапалы  шешім  жасауға  үйрету
қажеттігі айдан анық болып тұр.

Сын  тұрғысында  ойлау  әдісі  мұғалім  қызметінде
ұйымдастыра  оқыту,  оқушылардың  жеке  топпен  жұмыс
жасау  негізінде  білім  алуымен  ұштасады.  Бұл  стратегия
оқушының  жекелеген  мүмкіндіктері  мен  қабілеттерін
ашуға  бағытталады.  Бұл  әдістің  ерекшелігі  оқу  әдісінде
қолданылады.  Яғни  оқушылардың  ауызша және  жазбаша
тілін,  ойлау,  есте  сақтау  қабілетін,  әрбір  ақпаратқа,
сонымен  бірге  өзінің  және  басқаның  шығармашылығына
сыни  қарауына,  шығармашылық  қабілетін  дамытуға
бағытталады.  Сын  тұрғысынан  ойлау-сынау  емес,
шыңдалған ойлау.  Бұл технологияның ішкі құрылымында
ерекшелік бар.

Бұл құрылым 3 деңгейден тұрады: қызығушылықты ояту,
мағынаны тану, ой толғаныс.

СТО үйрету үшін мына төмендегі  шаралар орындалуы
шарт.

1.Сын  тұрғысынан  ойлауды  тудыру  үшін  уақыт  беру
арқылы мүмкіндік жасау

2.Оқушыларға ойлануға рұхсат беру.
3.Оқушылардың  әр  түрлі  идеялары  мен  пікірлерін

тыңдау.
4.Үйренудегі оқушылардың белсенді іс-әрекетін қолдау.
5.Сенімділік.
Мұғалімнің іс-әрекеті:
— Топқа бөліп ой қозғайды
— Тақырыпқа қызықтырып бағыттайды
— Шығармадағы ең қажетті, құнды нәтижені анықтауды

ұсынады.
—  Шығарманың  тілдік  ерекшелігі  туралы  сұрақ

тастайды
— Ойларын жазуды ұсынады
— Қорытындылауға бағыттайды
Оқушылар іс-әрекетіндегі өзгерістер
1.Бірлесіп  жұмыс  істеуге,  шешім  қабылдауға,  өзі

білмегенін үйренуге, білгенін ортаға салуға үйретеді.
2.Ұжымдық,  жұптық,  топтық  жұмыс  істеу  дағдылары

қалыптаса бастайды.
3.Білімді өз бетінше іздеуге, салыстыра болжауға, ойын

еркін жеткізе білуге дағдыланады.
4.Оқушылар  сабақтың  басынан-бастап  білімді  игеруге

белсене кіріседі, қызығушылығы артады.
5.Сабаққа енжар қатысып отырған оқушыларда ерекше

белсенділік пайда болады.
6.Өзін-өзі бағалауға
7.Саралауға
8.Ғылыми жұмыспен айналысуға
9.Өз пікірін қалыптастыру «мен» деген рөлін көтеру.
«Сын  тұрғысынан  ойлау  стратегияларын»  өз

тәжірибемде  қазақ  тілі  мен  әдебиет  сабақтарында  жиі
қолданамын.  Жаңа  сабақты  өз  бетінше  меңгеру  немесе
мағынаны  тану  кезінде  түртіп  алу  немесе  INSERT
стратегиясын пайдаланамын.

Ой қозғау стратегиясында «Бұл туралы не білетін едік,
есімізге  түсірейікші?»  —  деп  2-3  минут  оқушыларды
ойлана  білуге  бағыттаймын.  Ой-толғанысында  оқушылар
өтілген мәтіннен не әсер еткенін, қандай ой түйгенін жазуға
үйренеді.  Алғашқыда  оқушылар  мәтіннің  мазмұнын
қысқаша  жазып  келіп  жүрді.  Бірте-бірте  мәтіндегі  өзін
толғандырған нәрсені де айта алатындай болды.

«ДЖИКСО»  әдісінде  мәтінді  топқа  бөліп  оқу
оқушылардың  жауапкершілігін  арттырады.  Өз  тобына
келгенде  оқығанын  айтып  беру  үшін  әлсіз  оқушылар  да
әрбір  сөйлемге  мән  беріп  оқитын  болды.  Мұның  өзі
жауапкершілік.

«INSERT»  стратегиясын  мәтінмен  жұмыс  жүргізгенде
қолданамыз.Оқушы  ең  алдымен  тақырыпты  өзі  оқиды,
таныс  мәліметтерді  белгілейді,  өзі  білмеген  мәліметтерді
табады  да  кестені  толтырады,  білмегенін  мұғалімнен
сұрайды, нені білгісі келетінін айтады.

Білемін Білдім Білгім келеді
Әр  оқушы  кестені  толтырып,  білмеген  сұрақтарын

мұғалімге қояды.
Оқушы өзін-өзі  дамытуына білімінің жеткіліксіз  екенін

сезініп,  білімнің  қажеттілігіне  деген  қызығушылығы
артады.
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«Сын  тұрғысынан  ойлау»  бағдарламасының  қай  әдісін
алсақ  та  оқушының  белсенділігін,  ойлау  қабілетін,
шығармашылығын  жан-жақты  дамытатынын  көрудемін.
Осы әдістерді үзбей қолдану – жеке оқушылардың 

шығармашылық  қабілеттерінің  ашылуына  жол  сілтеді.
Сабақтарымда  жиі  қолданатын  «Галлерияны  аралауда»
суреттерді оқушылардың өздері салатын болды, эссе мен 5
жол өлең жазуда да шығармашылық қабілеттері дами түсті.

СТО стратегиясын қазақ тілі сабақтарында пайдалану –
оқушылардың ойлау қабілеті мен сауаттылығын арттыруға
септігін тигізеді, оқушы мынандай нәтижеге қол жеткізеді.

Сын тұрғысынан ойлау дегеніміз:
«Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» 
бағдарламасы бойынша ол:
• шыңдалған ойлау.кез келген даму деңгейіне байланысты 
мәселелерге сыни көзбен қарау;
• күрделі мәселелерді шешуге, аса маңызды, жауапты 
шешімдер қабылдауға құштарлық;
• үйрету мен үйрену бірлігінен, үйренудің 
қызығушылығынан тұратын, үйренушінің сеніміне 
негізделген құрылым.
«Сын тұрғыдан ойлауды дамыту» технологиясы үш кезең 
бойынша қолданылады: Оқытудың осындай жаңа 
педагогикалық технологияларын сабаққа ендіру бүгінгі 
таңда әрбір ұстаздың басты мақсаты болуы керек. Себебі, 
елімізге заман талабына сай қалыптан тыс ойлай алатын, 
шұғыл шешімдер қабылдай білетін, белсенді, шығармашыл
азаматтар қажет. Сабақта тек білімділік мақсаттарды шешіп
қоймай, балалардың жекелік қасиеттерін, қабілеттерін 
дамытудың жолдарын қарастыруда дәстүрлі оқыту мен 
дамыта оқытудың айырмашылығын салыстыру кестесі 
арқылы көрсетуге болады. Мұғалім бұл жүйемен жұмыс 
жасағанда, үнемі оқушы санасында болып жатқан 
өзгерістерді бақылап, оның дамуын жан-жақты зерттей 
отырып, өз сабақтарын соған сай өзгертіп отыруы тиіс. 
Әйтпесе, жаңа жүйенің құны болмайды. Мен өз 
сабақтарымда, көбінесе қазақ тілі пәнінде стратегияларды 
оқу бағдарламасына сәйкес бірізді жүйелі түрде қолданып 
келдім. Сабақта қолданып жүрген әдістерім мынадай:
І – қызығушылықты ояту фазасында ой қозғау (шақыру).
ІІ – мағынаны ажыратуда түртіп алу жүйесі, 5 жолды өлең.
ІІІ ой толғаныс фазасында Венн диаграммасы, еркін жазу 
т.б. стратегиялар арқылы баланың дамуына, оның 
бойындағы жеке қабілеттердің ашылуына, 
шығармашылықпен ізденуіне жол саламыз.
СТО бағдарламасына қатысудың нәтижесінде сабақта 
жеткен нәтижелерім:
1. Сабағымда сабақтың жаңа құрылымы пайда болды.
Сабақтың жоспары:
1. Психологиялық дайындық.
2. Ой ашар.
3. Үй тапсырмасын тексеру.
4. Жаңа сабақ.
І. Қызығушылықты ояту.
а) Ой қозғау.
ә) Өзіндік жұмыс.
б) Түртіп алу ─ + ? v (INSERT)
ІІ. Мағынаны тану сатысы.
1. Топпен жұмыс.
2. Бес жолды өлең.
ІІІ. Ой толғаныс сатысы.
1. Венн диаграммасы.
2. Бағалау.        3. Үйге тапсырма.

Соның ішінде толғануды тиімді етуге лайықталған “Венн 
кестесі”, “Бес жолды өлең”, “Көрнекілік арқылы баяндау”, 
“Семантикалық карта” сияқты стратегиялар әр сабақтың 
ерекшелігіне, ауыр жеңілдігіне қарай лайықтала 
қолданылады. Мәселен: “Венн кестесі” арқылы өз ойынан 
қорытып сөз шығару, екі затты салыстырып 
айырмашылығы, ұқсастығы туралы сөз ойлап табу оқушы 
үшін үлкен ойды қажет етеді. Бұл стратегиялардың қай-
қайсысы болмасын оқушының ізденісін,қызығушылығын 
дамытады.Пәнге деген өзгеше көзқарас қалыптасады.Әр 
сабақты оқушымен санаса отырып, жүйелі жүргізуде сын 
тұрғысынан ойлау бағдарламасының стратегиялық 
бағыттары ұстаздарға үлкен қолғабыс тигізеді.
Осы стратегияларды қолданудың тиімділігінің дәлелі 
ретінде оқушылардың жұмыстарын ұсынамын:
1. 3 сыныпта «Сын есімнен өткенді қайталау» 
тақырыбында СТО технологиясына негізделген сынақ 
сабақ өтті. “Көрнекілік арқылы баяндау” стартегиясы 
бойынша 3- сынып оқушыларының топтық жұмысы: 
(оқушылар үш топқа бөлініп, әр топқа үш түрлі өлең 
шумақтары таратылды, оқушылар мәнерлеп оқып, содан 
соң бір-бірімен ақылдасып, сурет салып қорғады).
I топтың жұмысы: 
А) Көктем күні күркіреп,
Жаңбыр жауды сіркіреп
Бәйшешектер дүркіреп,
Шыға келді қыр түлеп.
Көктем күні шуақты,
Көктем күні қуатты.
Мал жағалап суатты,
Сай-саламен су ақты. 
IІ топтың жұмысы : 
Б) Көктем кереметі.
Көктем келді.Көктемде жаңбыр жауады.Ауа райы жылына 
бастайды.Мұз,қар еріді.Жер күндіз жібіп,кешке қарай 
тоңазиды.Ағаш бұтақтарында бүршіктер пайда 
болды.Өзендерде сең жүре бастады.Көктемде бәйшешектер
өседі.Құстар ұшып келеді.Наурыз мейрамы болады.Маған 
көктем мезгілі ұнайды.
ІІ. Мағынаны таны. Ережелер мен мағыналарды ажырату 
үшін «Сынақ бетін» пайдаландым.
Реті Түрі Ұпайы
І Сұраққа жауап бер:
- Сын есім деген не?
- Туынды сын есім дегеніміз не?
- Сын есім  қалай бөлінеді?
-1 жауапқа 1 ұпай
ІІ. Тест
1.... батыр алдырмас
а) ақылды; ә) айлалы; б) өжет;
2. Негізгі сын есімді тап
а) жүйрік ат; ә) гүлді көйлек; б) әдепті оқушы;
3. Заттың түр- түсін, сын сапасын тікелей анықтайтын сын 
есімді ... сын есім дейміз.
1 жауапқа 1 ұпай
ІІІ. Сын есімді теріп жазып, сөйлем құра.
Бұл аймақтың жері жазық. Мұнда көк аспанмен таласып 
тұрған биік тауда жоқ. Ағыны тежеусіз ақ жалды асау өзен 
де жоқ. Көлеміне көз жеткісіз көлкіп жатқан көгілдір көл де
жоқ. Солай бола тұра, осы аймақтың әдемілігі көзіңізді 
бірден үйіріп алатыны бар екен. Тергенге 1 ұпай, 
сөйлем құрағанға 5 ұпай
ІІІ. Ой толғаныс
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«Түртіп алу стратегиясы» бойынша мен оқушыларға мәтін 
оқып тұрамын, ал оқушылар сол мәтіннің ішінен сын 
есімдерді тез- тез жазып алады.
Ақтайдың ағаш үйінің іші- тысы салтанатты, өте көрікті. 
Оның сұлу көздерінің ақ- қарасы әлі де тап- таза. Көгілдір 
өзен жай ғана толқып ағып жатыр. Аспалы бесік өзінің 
екпінімен тербеліп тұра берді. Бірі сұлу, бірі мықты, бірі 
жүйрік. Адам тастай берік, гүлдей нәзік.
IV. Рұқсат етілмейтін түстер ойыны
Алдымен мені мұқият тыңдаңыздар. Қазір мен сіздерге 
сұрақтар қоямын, ал сіздер жуаптарын баған бойына жазып
отырасыздар және де бұл ойынның барысында мына 2 
ережені сақтауымыз керек:
1. Ойын барысында ақ және көгілдір түсті айтуға рұқсат 
етілмейді.
2. Бір түсті екінші рет қайталауға болмайды.
Сонымен ойын шартына түсінсек ойынымызды бастайық.
Сұрақтар: 
1. Шөптің түсі қандай?
2. Аспан түсі қандай?
3. Күнбағыстың жапырақтарының түсі қандай?
4. Күзде жапырақтың түсі қандай болады?
5. Күннің түсі қандай болады?
6. Қардың түсі қандай?
7. Теңіздің түсі қандай?
8. Құрбақаның түсі қандай?
Жауаптары:
1. Жасыл;
2. Көк;
3. Шөптің түсі сияқты;
4. Сары;
5. Қызыл, күрең қызыл;
6. Жарқыраған;
7. Қайың түстес немесе теңіз толқындарының түстерімен 
бірдей;
8. Баптақ түстес;
V. Дөңгелек үстел
«Дөңгелек үстел» стратегиясы бойынша берілген ақ 
парақтарға сын есім туралы білетіндерін қорытып жазады, 
соңғы жазған оқушы оқиды.

2.Немесе оқушылардың берілген мәтін бойынша жұмыс 
жасауға көмектесетін INSEPT стратегиясы,ол бойынша 
оқушыға оқу,тақырыппен танысу барысында
V - білемін
- - білгеніме сәйкес келмеді
+ - жаңа ақпарат
? - тереңірек білгім келеді,зерттегім келеді,белгілерін 
қойып отырып оқу тапсырылады.

INSEPT  оқығанын  түсінуге,өз  ойын  басшылық
етуге,ойын білдіруге үйрететін ұтымды құрал.  Оқушылар
білетіндерін  анықтап,білмейтіндерін  белгілеп  сұрауға
әзірленеді.
Жалпы сын тұрғысынан ойлау,  оқыту мақсатына жетудің
нақты жолдарын көрсетеді.

Қорытынды

Оқыту технологиясының ең лайық деген технологияны
таңдау  ұстаз  еркінде.  Елбасы  Н.Назарбаевтың  «Біздің
міндетіміз-бәсекелестікке  лайық  ұрпақ  тәрбелеу»-  деген
ойын қолдай отырып, саналы, білімді, ұрпақты тәрбиелеуде
ұстаздық рух, дана да, батыр да бас иетін ұлылық тілеймін.

Болашақтың  бәсекесіне  қабілетті  ХХІ  ғасыр  шәкіртін
тәрбиелеу білім беру саласының еш назарынан тыс қалған
емес.  Соған  сай  ұстаз-  ізденімпаз  ғалым,  нәзік  психолог,
тынымсыз  еңбеккер,  білімпаз  болғанда  ғана  қоғамның
мықты  да  шығармашылығы  жоғары  жеке  тұлғаны
қалыптастырып,  тәрбиелейтінімізге  нық  сенімдімін.
Қорыта айтқанда,  сабақта  тиімді  әдіс –тәсілдерді,  жұмыс
түрлерін  қолдану  мұғалімнің  біліктілігі  мен  әдістемелік
шеберлігіне  байланысты.  Қазіргі  таңда  бәсекеге  қабілетті
үштұғырлы  тілін  дамытуда,  қазақ  тілінің  мәртебесін
көтеруде,  өз  ойын,  пікірін  ауызша  және  жазбаша  тілде
көркем  де  анық,  нақты  етіп  бере  білу  жолында  «СТО»
стратегияларын  дамыту  жұмыстары  көмегін  көптеп
тигізері анық. Бүгінгі өмірін бала оқытып, білім беруге бел
байлаған  әр  ұстаздың  жан  дүниесі  сеніммен  тілектің
шуағымен нұрлана түспек деп ойлаймын.
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4. Райысов У. Сын тұрғысынан ойлау технологиясы. 
Бастауыш мектеп, 2004ж.
5. С. Мирсеитова. Әрекеттегі RWCT философиясы мен 
әдістері. Алматы, 2006ж.
6. С. Қожагелдиева, Н. Нұртазаева.Сын тұрғысынан ойлау 
арқылы оқытудың тиімділігі. Бастауыш мектеп, 2009ж №4
7. Интернет жүйесі

* * * * * * * *
-------------------------------------------------------------------------

 МББ аты: «Республикалық 45minut.kz» газеті 
МББ тілі: қазақша, орысша, ағылшынша 

Шығу жиілігі: аптасына 1 рет     
Тарату аумағы: Қазақстан Республикасы

Меншік иесі: «Нагиева Ш. Б» ЖК (Ақтөбе облысы)
Бас редакторы: Нагиев С.И

Негізгі тақырыптық бағыты: 
білім беретін, ғылыми, танымдық, жарнамалық

Батыс Қазақстан облыстары бойынша редакция: 
Ақтөбе қаласы. 11 ықшам аудан, 115 үй – 146 «А» 

------------------------------------------------------------------------------
«Республикалық 45minut.kz» газетіне жарияланған 

ақпараттардың авторлық құқы ақпарат авторына тиесілі, 
редакция жауапты емес. Жарияланған ақпарат 

авторларының пікірлері редакция көзқарасын білдірмейді.
Апталық Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат

министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитетінде тіркеліп, 
2012 жылғы 19 наурызда № 12341-Г куәлігі берілді.

Тапсырыс: 562 Таралымы: 3000 дана.
Газет ЖК “Канеев Е.К” баспаханасында басылды.

Алматы қаласы. Бурундай көшесі - 107. 

---11 --



 ------------------------------------------------- «Республикалық 45minut.kz» газеті   13 маусым 2018 ж | № 09 (204)   

Алғашқы әскери дайындық сабағында
Отансүйгіштікке тәрбиелеу

Алматы сервистік қызмет көрсету колледжінің
  алғашқы әскери дайындық пәнінің оқытушысы

 Алжанбаева Айгерим Серікбекқызы

Еліміздің  Президенті  Н.Назарбаев:«Қазақстанның
отаншылдық  сезімін  тәрбиелеу  білім  берудің  мектепке
дейінгі  жүйесінен  жоғарғы  оқу  орындарына  дейінгі
орталықтарда  барлық  ұйымдарда  көкейкесті  болып
табылады.  Балаларды  Отанды,  туған  жерді  ,  өзінің
халқын сүюге тәрбиелеу – мұғалімнің аса маңызды ,  аса
жауапты да қадірменді парызы», -  деген еді. Әр дәуірдің
тарихи кезеңдерінде Отансүйгіштікке тәрбиелеудің өзіндік
мүдделері  болады.  Ол  ең  алдымен  «ұлтжандылық»,
«отансүйгіштік», «патриотизм», ұғымдары сол заманның
ақиқаты – наным –сенімінен туындайды.

 Елімізде жүзден аса ұлттар мен ұлыстардың өкілі өмір
сүруде. Қазақстан олардың көпшілігінің туған Отаны және
бұдан  былай  да  мәңгі  тұрақтап  қалар  мекені  болмақ.
Сондықтан олардың әрқайсысы Қазақстанды ата – жұртым
деп танып, оның тәуелсіздігін  қорғауға және материалдық
байлығын  арттыруға  еңбек  етуі  тиіс.  Сол  себепті
қазақстандық  патриотизм  ұғымы  күнделікті  өмірде  жиі
қолданылып, кеңінен қалыптасып келеді.

Алғашқы  әскери  дайындық  жастарды  патриотизм  мен
интернационализм, демократиялық қоғам және оған шексіз
берілгендік,  Отанға  және  Қарулы  Күштерге  деген
сүйіспеншілік,  әскери  борышты  мүлтіксіз  орындауға
әзірлік рухында тәрбиелеуге бағытталған.

Отанды–қорғау  әрбір  азаматтың  парызы.  Елімізде
Отанның  қорғаушысы  болуды  армандайтын  ұлдар  мен
қыздар  білім  алуда  екендігін  айта  кеткім  келеді.  Олар
Қазақстан  тарихын  тереңдетіп  оқиды,  алғашқы  әскери
дайындық сабағына аса бір ынтамен қатысып, болашақта
тәуелсіз еліміздің мақтан тұтар аяулы ұлдары - Бауыржан
Момышұлы, Талғат Бигелдинов, Тоқтар Әубәкіров сынды
халқының  құрметті азаматы болуды армандайды.

Ғасырлар  бойы  халқымыз  ұрпағын  ізгілікке,  өз  елін
сүюге  баулып  келеді.  Бұл  берік  қалыптасқан  дәстүрді
ұлттық тәрбиенің  өзегі,  діңгегі  десе  де  болады.  «Атаның
ұлы  болма,  адамның  ұлы  бол»  дей  келіп,  адамның  ұлы
болуы  үшін  кісіге  «Нұрлы  ақыл,  ыстық  қайрат,  жылы
жүрек» керектігін ұлы Абай да жеріне жеткізе  өсиет етіп
кетті. Бұл өсиет, пікірлер бүгінгі мектебімізде жеке тұлғаны
патриотизм рухында тәрбиелеудің темірқазығы.

Алғашқы  әскери  дайындық  пәнін  оқу  барысында
оқушылар азаматтардың, Қазақстан Республикасын қорғау
жөніндегі  Конституциялық  құқықтарын  ұғынуға,  ҚР
Қарулы Күштерінің  сипаты мен  мақсатын,  әскери  іс  пен
азаматтық қорғаныстың негіздерін  анықтап  түсінуге  тиіс.
Қазақстан  Республикасының  Қарулы  Күштеріндегі
мерзімді  әскери  қызметке  шақырылған  кезде  мерзімді
әскери  қызметті  өткерудің  жағдайларына  қысқа  мерзімде
бейімделеді. Олар өздеріне сеніп тапсырылған қару-жарақ
пен  жауынгерлік  техниканы  меңгеру  үшін  жас  сарбазды
дайындау  көлемінде  қажетті  білім,  практикалық
машықтанушылық,  мінез-құлық  орнықтылығын
қалыптастыруы тиіс.

Алғашқы  әскери  дайындық  пәні  Қазақстан
Республикасының азаматтарын Қарулы Күштерде, басқа да
әскер және әскери құрамаларда қызмет етуге дайындайтын

мемлекеттік  жүйенің  негізгі  құрамы  болып  табылады.
Алғашқы  әскери  дайындық  пәнімен  әскери-патриоттық
тәрбие тығыз ұштастырыла отырып, жастардың әскери істі
жақсы  меңгеруіне,  төтенше  жағдайларда  қорғанудың
тәсілдері мен құралдарын дұрыс пайдалана білуіне ьқпал
етеді.  «Сабақтан  тыс  әскери-патриоттық  тәрбие  ретінде
нышандар»  такырыбында  деректі  фильмдер  көрсетіліп,
конференциялар,  ашық  сабақтар  өткізіп,  кеңінен
насихаттап жүрмін.

Жастарды патриотизмге тәрбиелеу мәселелерін зерттеген
ғалымдардың  еңбектерінің  қорытындылары  мен  тікелей
мектеп практикасындағы мұғалімдердің іс-тәжірибелерінің
нәтижелеріне сүйене отырып, біз патриотизмге тәрбиелеу –
оқушылардың  нақты  іс  –  әрекеті,  мінез  –  құлқын
ұйымдастыру,  оған  бағыт  беруді  негізге  алу  керек  деп
ұйғардық.  Патриотизмге   тәрбиелеу  үрдісінің  танымдық
мәнін естен шығаруға болмайды, бірақ ол әрбір оқушыда
патриоттық  сана,  патриоттық  сезім  қалыптастырудан
бастау  алғанда  ғана  тиімді  болмақ.  Алғашқы  әскери
дайындықтың   біріншіден  патриотизм  –  Отанға,
Қазақстанға, өз халқына деген сүйіспеншілік;  екіншіден –
халықтар  достығы  идеясын  ұстануды  сабақтарымда
насихаттап  отырамын.  Адамгершілікті,  өркениетті
патриотиз  қашанда  халықтар  достығының  идеясымен,
тәжірбиесімен үндесіп жатуы тиіс.

 Алғашқы  әскери  дайындық  сабақтарында  жастарды
патриоттық тәрбиеге,  Отан  сүйгіштікке баулап отарамын.
Осы  бағытта  Алматы  сервистік  қызмет  көрсету
колледжінде  көптеген  іс-  шаралар  өткізілді.  Мысалы
«Халықтар достығы фестивалі», «Ұлы Отан соғысының 70
жылдық»  мерей  -тойына  арналған  саптық  шеру,  «Қазақ
хандығының  550  жылдығына»  арналған  мерекелік
бағдарламамалар  ұйымдастырылды.  Осыған  орай
өткізілген іс – шаралар біздің жастарды, жақсы жақтарға
ұмтылдырады деп ойлаймын. 

 Сөз соңында елімізде өскелең ұрпақтардың Отанға деген
патриоттық  сезімдерін  ояту  және  одан  әрі  арттыру
мақсатында мынандай ұсыныстар айта кеткен жөн. Қазіргі
кезде  жас  жауынгерлердің  әскери  қызметі  туралы  бейне
фильмдер  шығарылуы,  телеарнада  арнайы  әскери
жаңалықтар  қызметі  жұмыс  жасауы  қажет.  Сондай  -ақ
мемлекеттік тілде әскери кітаптар  шығарылуы керек. Ең
маңыздысы Қазақстанның барлық облысында телеарнадан
апта сайын немесе ай сайын көрсетілетін «Алғашқы әскери
дайындық  әскери патриоттық тәрбиелеудің маңызды түрі»
атты телебағдарлама ашылуы тиіс. Ол телебағдарламада әр
қаладағы,  әр  аудандағы  әскери  дайындық  сабақтарын,
өткізіп жатқан тәрбиелік іс-шараларды  ұйымдастырылған
кездесулерді  және  үлгілі  оқытушыларды,  әскери
адамдарды,  сарбаздарды  осы  телебағдарламада  көрсету
керек.  Сонымен  қатар,  еліміздегі  әскери-патриоттық
бағыттағы  клубтардың  жұмыстарын  жаңғырту  қажет.
Алғашқы  әскери  дайындық  оқытушы-
ұйымдастырушыларға  арнайы  мерекелік  күн  тағайындап,
ол күні жастармен әскери патриоттық тәрбиелік іс шаралар
ұйымдастыру  қажет.  Әскери  жетекшілерді  де  жай
қалдырмай  оларды  марапаттау,  құрметтеу  жақтарын
қарастыру қажет  деп ойлаймын.

Патриоттық  сезім  тұлғада  тәрбие  арқылы  өсіп  жетіліп
патриоттық сана түрінде қалыптасады. Сол себептен біздің
студеттеріміздің  бойында  отансүйгіштік,  ұлтжандылық
каситеттер табылады деп сенеміз.

* * * * * * * *
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