
3, 2019                                                ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК КАЗАХСТАНА

1

Павлодар мемлекеттік педагогикалық университетiнiң 
ғылыми, ақпараттық-талдамалы журналы

Научный информационно-аналитический журнал
Павлодарского государственного

педагогического университета

2004 жылдан шығады
Основан в 2004 году

ЌАЗАЌСТАН
ПЕДАГОГИКАЛЫЌ

ХАБАРШЫСЫ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК

КАЗАХСТАНА

       3'2019



ҚАЗАҚСТАН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ХАБАРШЫСЫ                                                       3, 2019

2

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК КАЗАХСТАНА
СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о постановке на учет средства массовой информации 
№9076-Ж 

выдано Министерством культуры, информации и спорта
Республики Казахстан 

25.05 2008 года

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Главный редактор 
А. Нухулы, доктор химических наук, профессор

Зам. главного редактора 
А.К. Свидерский, доктор химических наук, профессор

Ответственный секретарь 
А.Н. Ахмульдинова, старший преподаватель (ПГПУ)

Члены редакционной коллегии
А.К. Кусаинов, доктор пед. наук, профессор, лауреат Государственной премии РК, президент 

Академии педагогических наук Казахстана
Д. Камзабекулы, доктор филологических наук, профессор (ЕНУ им. Л.Н. Гумилева)
Р.К. Толеубаева, доктор педагогических наук, профессор (КазНПУ им. Абая)
Г.К. Ахметова, доктор пед. наук, профессор, председатель правления АО «НЦПС Өрлеу»
К.К. Жампеисова, доктор пед. наук, профессор (КазНПУ им. Абая)
В.В. Егоров, доктор пед. наук, профессор (КарГТУ)
С.К. Бердыбаева, доктор пс. наук, профессор (КазНУ им. аль-Фараби)
Н.С. Сафаев,  доктор пс. наук, профессор (ТГУ им. Низами, г. Ташкент)
А.А. Петрусевич, доктор пед. наук, профессор (ОмГПУ, г. Омск)
Н.В. Чекалёва, доктор пед. наук, профессор (ОмГПУ, г. Омск)
А.Ф. Филатова, доктор пс. наук, профессор (ОмГПУ, г. Омск)
А.К. Нургалиева, доктор пед. наук (ПГПУ)
Г.Е. Отепова, доктор ист. наук (ПГПУ)
Д.Ж. Сакенов, кандидат пед. наук, профессор (ПГПУ)
С.Н. Сутжанов, доктор филол. наук (ПГПУ)

Технический секретарь
Г.С. Салменова

Тематическая направленность журнала «Педагогический вестник Казахстана»:
педагогические, гуманитарные, социальные науки, образование.

Периодичность: 4 номера в год.
Язык публикуемых статей: казахский, русский, английский.

                     © ПГПУ



3, 2019                                                ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК КАЗАХСТАНА

3

Жоғары мектептің өзекті мəселелері
Актуальные проблемы высшей школы

А.Б. Бакраденова, Қ.Д. Жакупова
Мектепке дейінгілерге мемелекеттік тілді үйретуде қолданылатын 
тиімді жəне тиімсіз технологиялар .............................................................. 5

Б.А. Найманов, Ə.Қ. Сейтенова
Оқушылардың шығармашылығын дамытуда функциялардың 
атқаратын рөлі .............................................................................................. 14

О.К. Андрющенко, Г.С. Суюнова
Формирование грамотности чтения при работе с текстом ...................... 25

А.Р. Тастанбекова, Л.А. Ельтинова
Сыни тұрғысынан ойлау технологиясын физика сабағында 
қолданудың тиімділігі ................................................................................. 34

А.Б. Теміржан, З.Ш. Шавалиева
Жастарды отбасылық өмірге даярлауда отбасында кездесетін 
əлеуметтік мəселелер ................................................................................... 48

Б.Ж. Сарыбаева, А.Е. Азбебаева
Мүбəрак Жаманбалинов шығармаларының балабақшада меңгертілуі .. 58

Е.В. Бронский, В.И. Лебедева, 
М.В. Семенова, Ж.С. Антихович
Успешность студентов-спортсменов в условиях обучения в вузе .......... 67

Ғылым мен білім берудегі қазіргі заманғы зерттеулер
Современные исследования в науке и образовании

Е. Жанайхан, Ж.Б. Толеубаев
Күй шежіресі – саз өнерінің поэзиядан ширыққан симфония 
кейпіндегі түрі .............................................................................................. 74

Е. Жанайхан, Б.С. Жандарбекова
ХІХ–ХХ ғасырдағы Ертіс Павлодар өңірінің музыкасының дамуы ...... 85

Ы.Б. Шақаман, Г.Қ. Ахметова
А. Құнанбайұлы өлеңдеріндегі бағдарлы метафораның мазмұндық 
түрлері ........................................................................................................... 93

О.М. Тұрлыбек, Р.Н. Асылбаев
«Қатты дене физикасы» элективті онлайн курсын құрастыру 
мысалы негізінде жоғары оқу орнындағы физика бойынша 
қашықтықтан оқыту технологиясының ерекшеліктерін зерттеу .......... 103

МАЗМҰНЫ  СОДЕРЖАНИЕ



ҚАЗАҚСТАН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ХАБАРШЫСЫ                                                       3, 2019

4

Г.К. Кудушева
Формирование толерантности у детей дошкольного возраста ............. 112

Г.М. Тохметова, З.А. Муктурова
Влияние интегрированного обучения на развитие творческих 
способностей учащихся на уроках истории ............................................ 118

Ж. Хырхынбай, М. Зейнел
Математиканы білім беру мазмұнын жаңарту аясында оқытудың 
маңыздылығы ............................................................................................. 131

С.Р. Утемисова
Қазақ халқының дəстүрлі аспабы – домбыра .......................................... 139

Өлкетану
Краеведение

Е. Жанайхан, Н.Қ. Шаймардан
Қазақ фольклордағы қара өлеңді зерттеудің маңыздылығы ................. 148

Т. Азамат, C.А. Мукаева
Ақан сері өлеңдерін зерттеудің маңыздылығы ....................................... 158

Г.Ш. Дюсембенова
Мектеп жасына дейінгі балалардың сөздік қорын мнемотехника арқылы 
дамыту жəне ауызекі сөйлеу дағдыларын қалыптастыру ...................... 166

Ж.Б. Алькенова
Мектеп жасына дейінгі балалардың сөздік қорын мнемотехника 
арқылы дамыту жəне инновациялық технологияларды қолдану 
арқылы жаңартылған білім беру үдерісіне бейімдеу ............................. 175

Д.Ж. Сакенов, Е.А. Шнайдер 
Бриллианты Гиппократа  ........................................................................... 184

Д.Ж. Сакенов, Е.А. Шнайдер 
Б.М. Жапарова, А.В. Люфт
Қазақ тілі сабақтарында оқушыларды ұжымдық іс-əрекетке 
тəрбиелеу .................................................................................................... 194

Правила для авторов .................................................................................. 201



3, 2019                                                ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК КАЗАХСТАНА

5

MPHTИ 14.23.09

А.Б. Бакраденова1, Қ.Д. Жакупова1 

1Педагогика факультеті
Павлодар мемлекеттік педагогикалық университеті,

Павлодар қ, Павлодар облысы, Қазақстан Республикасы
e-mail: Altyn.Bakradenova@mail.ru, Zhakupova_k@list.ru

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІЛЕРГЕ МЕМЕЛЕКЕТТІК ТІЛДІ ҮЙРЕТУДЕ 
ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТИІМДІ ЖƏНЕ ТИІМСІЗ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Аңдатпа
Мұғалім мен мектеп оқушыларының алдында тұрған басты мақсат бұл – 

көпмəдениетті тұлғаны дамыту, əлеуметтік жəне кəсіптік өзін-өзі айқындауға 
қабілетті, өз халқының тарихы мен дəстүрін білетін жəне бірнеше тілді меңгерген, барлық 
жағдайларда үш тілде коммуникативтік операцияларды жүзеге асыруға қабілетті. 
Екінші тілді меңгеру, біріншіден, адамды тұрғылықты халықпен жақындастырады, 
екіншіден, оның салт-дəстүрлеріне құрмет пен құрмет, үшіншіден, көпмəдениетті 
қоғамда тұлғаның қалыптасуын жүзеге асырады. Балаларда лингвистикалық сананың 
қалыптасуы балалар бақшасынан басталады, онда əр ұйымдастырылған оқу іс-
əрекеті балаларға үш тілде негізгі сөздік беріледі. Қолданыстағы жаңа білім беру 
бағдарламасында тілді оқытуға көп сағат бөлінген, білім алушының жасына жəне 
қызығушылығына сəйкес дидактикалық материалдарды беруді қиындататын тақырып 
өзгерді. Мақала авторлары балалардың қазақ тілін үйренуін жетілдіру үшін практикалық 
əдістер мен тəсілдерді зерттеу қажет деп есептейді, білім алушылардың мемлекеттік 
тілді меңгеруіне қызығушылығын туғызатын жаңа технология түрлерімен мұғалімдер 
қолданатын. Мақалада мектепке дейінгі жастағы балаларға тілдік құралдар беруде 
қолданылатын технологиялар қарастырылады, сондай-ақ материалдарды білімсіз үйрену 
үшін қолданылатын технологияның бөлігі...

Тірек сөздер: тіл дамыту, оқыту əдісі, тілді үйрену, сөздік, сөздік қор, модуль бой-
ынша оқыту, мнемотехнология, ауызша сөйлеу, байланысты сөйлеу.

КІРІСПЕ

Баланың жан-жақты дамуының бір қыры оның тіл үйренуге деген қабілетінен 
байқалады. Ол қабілет ең алдымен баланың үлкендермен қатынас тілін дұрыс 
түсуіне байланысты. ҚР-ның «Білім туралы» Заңында «Білім беру жүйесінің ба-
сты міндеті-ұлттық жəне жалпы адамзаттық құндылықтары, ғылым мен прак-

ЖОҒАРЫ МЕКТЕПТІҢ   АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ӨЗЕКТІ МƏСЕЛЕЛЕРІ   ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
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тика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға жəне кəсіби шыңдауға 
бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа тех-
нологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 
коммуникациялық желілерге шығу» деп, білім беру жүйесіне одан əрі дамыту 
міндеттері көзделеді [1-23]. Баланың алдымен өз ана тілінде тілі шығуы, дамуы, не 
болмаса екінші тіл ретінде қазақ тілін үйренуі ата-ана мен айналасындағылардың, 
қазақ тілі мұғалімінің, тəрбешісінің маңызды міндеттерінің бірінен санала-
ды. Тіл дамыту жұмыстарындағы, қазақ тілін үйретудегі басты мақсаттар ортақ. 
Екеуінде де баланың қазақ тілінде байланыстырып сөйлей білуін қалыптастыру 
көзделеді. 1990 жылдардан бері жеке пəн ретінде мектепке дейінгі сатыда «Қазақ 
тілі» енгізіліп, бүгінгі таңда жаңа технологиялармен жаңғыртыла оқытылуда [24]. 
Негізінен дəстүрлі сыныптық-сабақ жүйесінде инновацияның кейбір элементтерін 
жəне сабақты құрастыру технологияларын қолданумен қатар, балабақша 
мұғалімі ойын, проблемалық оқыту, оқу зерттеуін ұйымдастыру, ақпараттық-
коммуникациялық, модульдік оқыту технологияларын пайдалануда [12,16] .

НЕГІЗГІ БӨЛІМ

Тілді оқытуда ойын технологиясының орны ерекше. Ойын баланы сергіте 
отырып, оның екінші тілде таным-түсінігін арттырады. Ойындар компьютер, 
интерактивті тақта арқылы өткізіледі. «Дайындық ойындар», «Шығармашылық 
ойындар» деп тақырыпқа орай алдын-ала дайындап алып, ойындарды қазақ 
тілі дыбыстарына, сөздік қорға,баланың сөйлеу қабілетін дамытуға; тұлғаларды 
ажыратуға: сан есімге,сын есімге, етістіктерге, əрі фонетикалық, грамматикалық 
тақырыптарға байланысты қолданылатыны байқалады. Топ жоспары мен тілді 
тұтастықта (сөз, тіркес, сөйлем) оқыту ұстанымы бойынша мұғалімге ең ұтымды 
əдіс – модульдік технология. 

Модульдік оқыту жүйесі үш бөлімнен тұрады: 
1. Кіріспе бөлім (модульге, тақырыпқа енгізу); 
2. Сөйлесу (оқушылардың танымдық қызметін өзара сөйлесу негізінде 

ұйымдастыру); 
3. Қорытынды бөлім (бақылау). 
Кіріспе бөлімге 1–2 сағат бөлінеді, қорытынды бөлімге де 1–2 сағат, ал қалған 

уақыттың барлығы сөйлеу бөліміне бөлінеді. Модульдік жүйемен оқытудың 
тиімділігі: 1) Оқу материалының дұрыс жəне жүйелі бөлінуі; 2) Білім алу тəсілдерін 
үздіксіз, жүйелі үйрету; 3) Оқу материалының игерілу сапасының тереңдігін 
бірнеше рет бақылау. 
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Бірізді, жүйелі жүретін сабақтарда баланың логикалық жəне салыстыра-
ұқсастыра талдау дағдыларын жаттықтырылады. Сабақ барысындағы танымдық 
əрекеттер арқылы бала бұрын айта алмайтын сөз формалары мен айналасындағы 
заттардың атын, түрін-түсін, мəнін қазақ тілінде танып, атай бастайды. Же-
ке тұрғандағы атауларды сөз тіркесінде, тілдік қатысымда (диалогтік мəтіндерді 
рөлге бөліп оқытуда, сөздік ойындарда, күнделікті сөйлесімдерде) қолданатын 
болады. Осылайша баланың қазақ тілінде байланыстырып сөйлеу қабілеттері 
қалыптасады. Ақпараттық-коммуникациялық технология мүмкіндіктерімен 
баланың фонематикалық қабылдаулары, сөз, мəтін ішінен өздері білуге, дұрыс 
айтуға тиісті дыбыстарды, сөздерді дұрыс болжап, айтылуын жаттықтыру 
жұмыстары əіске асырылады. Балалар бақшасында қазақ тілін ана тілі жəне екінші 
мемлекеттік тіл ретінде игеріп, тілдік қатынасқа түсудің маңызды түрі – ауыз-
ша сөйлеу тіліне үйрету мерзімі – 2 жыл. Ұйымдастырылатын оқу-іс əрекетінің 
ұзақтығы – 25–30 минут. Ал «Коммуникация» саласының басқалай түрлері орыс 
тілінде өтетіндіктен, басқа ұлт балаларына үлкендермен тілдік қатынасқа түсу, яғни 
айтылған ойды тез түсіну, тез жауап қату аз болмақ. Егер балабақшада сабақтан 
тыс уақытта мультимедиялық мүмкіндіктер қосымша тудырылып, жүйелі түрде 
музыкалық немесе дикторлық дайындау, анимация, графикалық қойылым, бей-
не клиптар,слайд-шоу жəне т.б. қолданылатын болса, баланың сензитивті даму 
кезеңінде тіл қолданысқа айналар еді. Бұл мақсатқа жету үшін мұғалім тақырыпқа 
байланысты мəтіндер мен суреттерді, сызбаларды жəне компьютерлік анимация 
элементтерін алдын-ала дайындап алып, компьютерге сөздік қорды толықтыруға 
қажетті жаттығулар мен қозғалмалы суреттерді, грамматикалық тестерді іске 
қоса алады[8,10]. Көптеген балабақшалар мен мектептің бастауыштық жəне орта 
білімдік сатыларында, тіпті баланың бүкіл өмірінде тіл негізінен көркем əдебиет 
арқылы, мəтінді жаттатумен үйретілуде. Республика тұрғындарының мемлекеттік 
тілі ретінде қазақ тілі балабақшада тəрбиелеу мен оқыту бағдарламасына енгізіліп 
отырғандығы заман талабы болғанмен, оның əртүрлі тілдік ортаның жағдайында 
оқытылуы жəне əртүрлі тілдік аймақтардың қалыптасып отыруы оқыту мазмұны 
мен құрылысына сол аймақтың ерекшелігіне сай болуын көздейді. Республиканың 
солтүстік жəне орталық аймақтарында орыс тілі басым қолданылғандықтан, қазақ 
тілі 3–4 жасар балаларға əртүрлі практикалық əдіс-тəсілдермен ойын жағдайында 
үйретілсе, 5 жастан бастап арнайы сабақ үлгілерімен əрі ойын, əрі логикалық 
жаттығулары бар оқыту жүйесінде үйретіледі. Осы пайымдауларды қорыта келе, 
балабақшада қазақ тілін оқытып, қазақша тіл дамыту жұмыстарын ұйымдастыруда 
тəрбиеші-мұғалім төмендегідей қағидаларды есте ұстағаны жөн деп есептейміз: 

1. Балабақшадан бастап қазақ тілін оқытудың басты міндеті- балалардың 
жастайынан өздері күнделікті жүрген ортасында мемлекеттік тіл болып бекіген 
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жергілікті тұрғындардың тілін түсінетін, тіпті сол тілді қарапайым формада 
қолдана білуге үйрету деп түсіну [3]; 

2. Екінші тілге үйретуде психологиялық-педагогикалық тиімді жағдайлар жа-
сау.Оның бірден-бір жолы – балалардың бойында басқа тілді үйренудің ешқандай 
қиындығы жоқ деген түсінік қалыптастыру, ол үшін жаңа технологияларды орын-
ды қолдану [4]; 

3. Лингвистикалық материалдар жүйелі түрде балалардың өзара жəне 
айналасындағылармен қазақ тілінде тілдік қатынасқа түсу бағытында берілуін 
қамтамасыз ету; 

4. Бала тілді бөлшектеп үйренбеуі керек, тіл əр уақытта үйретілсе де, бір 
тұтастықта, баю, жетілу тұрғысында қабылдату [14]. Мұндай тұтас қабылдау 
«тілді сезіну» деп аталады. Балалар қазақ тілін меңгеріп келе жатқандығын өздері 
сезіп отырулары керек. Олардың өзге тілді өте жоғары дəрежеде қабылдауына пе-
дагогпен немесе өзара тілдік қарым-қатынасқа түсіретін жағдаяттар (ситуациялар), 
сол сияқты ерекше ұйымдастырылған тілдік əрекеттер қатты əсерін тигізетінін 
əрдайым естен шығармаған жөн. 

5. Балабақшада қазақ тілі сабақтары аптасына екі реттен, 20–25 минут 
ұзақтықта болуын, балаға меңгерілетін білім-дағдылар бала психологиясына 
салмақ түсірмейтіндей, ойын-тапсырмалар баланың жас ерекшелігіне сай болуын 
ескеру. Мысалы, мнемотехнология əдісімен шығармадағы сөздердің, тіркестердің 
мəнін бейнелейтін тірек суреттер мен тірек-сызбаларды сөз тіркесін, сөйлемшелер 
құрастыру үшін қолданып отыру қажет [6, 7]. Осы келтірілген педагогикалық, 
психологиялық, дидактикалық, лингвистикалық заңдылықтар мен талаптар қазақ 
тілін екінші мемлекеттік тілде сөйлеуге үйрету үдерісінде əр баланы қазақ тілінде 
қарым-қатынасқа түсіре алады. 

Оқыту əдісі дегеніміз – сабақ үдерісінде қолданылатын тəсілдер жүйесі. Тех-
нология түріне қарата не жеке балаға, немесе жаппай топқа бағытталады. Мұғалім 
олардың өздік жұмысына дұрыс бағыт береді жəне ол үдерісті бақылаушы, 
технологиялық ақпаратты басқарушы болады да, оқушы белсенділігі өздігінен ту-
ындап жатады. Баланың бірігіп топпен жұмыс жасауға қалыптасады, сөздік қорын 
дамытуға, қазақша сөйлеуге деген ынтасы артады, өздігінен ізденіске бастай-
тын жұмыс дəптерлеріндегі логикалық тапсырмаларды орындап, өз жетістіктерін 
дұрыс бағалай білуі қалыптасады [10, 11]. Мысалы, «Отбасы» тақырыбына 
(коммуникативтік) əңгімелесу əдісімен жүргізілген сабақта суреттер қарастыру, 
«Отбасы» рөлдік ойынын ойнату, телефонмен сөйлету, т.б. сабақ тəсілдері болып 
табылады. Қазақ тілін оқытуда əңгімелесу əдісі мен көрнекілік əдісі бір-бірімен 
тығыз байланыста қолданылады. Тəрбиеші-мұғалім көзге көрінетін барлық қажетті 
заттарды, құбылыстарды балалармен бірге бақылай отырып, «Мынау не?», «Мынау 
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кім?» деген сұрақтар қойып бекітіп отырады, «Мынау» сілтеу есімдігін көрсетіліп 
тұрған нысанмен тіркестіріп айтқызу (Мынау-орындық), кейінірек балаға қазақша 
таныс нысан аттарын сапалық, сандық белгілерін сөзбен бейнелеп, санатып 
айтқызу (қызыл көйлек, бес орындық) бала тілінде есімді зат есімдерді көбейте 
түседі. «Көрнекілік» əңгімелесу сабағында тəсіл ретінде, ал жеке əдіс ретінде жаңа 
сөздерді қайталау, бекіту сабақтарында қолданылады. Əңгімелесу жеке əдіс ретінде 
түрлі тақырыптар төңірегінде алдын ала əзірленген 3–4 сұраққа жауап түрінде 
қолданылады. Тіл заңдарының бірі – сөздердің ұйқасты келіп, біркелкі ырғақпен 
айтылған кезде балаға сезіммен қабылдануы. Бес жастағыларға алақан соқтыру 
арқылы сөздерді буынға бөлуге үйрету меңгертілгеннен кейін, «-ша, -ша тəтті 
қы-зыл-ша!», «-ді,-ді, дəмді кəді!», «-рік,-рік, пісті өрік!» сияқты сөйлемдер айтуға 
жеткізеді. Балабақшаға ең оңтайлы əдіс – мнемотехнология [6, 7, 28]. «Бар-жоқ», 
«ұзын – қысқа», «жылы – суық», «отыр – жатыр», «үлкен – кішкентай» сияқты 
сөздерді олардың мағыналарын көрсететін таңба белгілер арқылы балалар тез 
қабылдайтынын байқап жүрміз. «Үлкен» сөзін үлкен шеңбермен, ал жанына үлкен 
қуыршақтың суретін беру, ізінен «кішкентай» сөзінің ұғымын кішірек шеңбер 
арқылы белгілеп, жанына кішкентай бөбек қуыршақтың суретін орналастыру 
балаға «Үлкен қуыршақ», «Кішкентай бөпе» сөйлемдер айтуға жеткізеді сөйлемдер 
айтуға жеткізеді. Бұл орайда мнемотаңба мнемосуретпен үйлесіп сөйлем құруға 
тиімді болып тұр. Егер «Ағашта торғай отыр» деген сөйлем құрғызатын болсақ, 
бала «Ағаш, торғай, отыр» деген сөздерді ғана айта алады. Бұл орайда мнемотех-
нология дəрменсіз болып шығады. Мнемосызбалардағы кейіпкерлердің сызбалық 
бейнелері: табиғат құбылыстары, кейбір іс-əрекеттер, яғни, керек деп саналатын 
жайттар бейнеленеді. Мнемосызба-суретке қарасаңыз, бəрі қарапайым, түсінікті. 
Жаңа тақпақпен таныстырғанда, əсіресе шығармада кездесетін жаңа сөздер 
талқылауда пайдалы, бірақ əрдайым қолдану балалардың тақпақты тез жаттауына, 
түсініп қабылдануына кедергі жасайды. Практик мамандар алдын-ала дайындаған 
жұмыс дəптерлеріндегі шартты белгілердің қайталанып тұратындығынан ба-
ла есінде бірнеше сөздерді қатарынан жаттауға болатынын ескертеді. Атап 
айтқанда, 5–6 жастағы ересек тобында келесі белгілерді (тəтті, жылы, секіреді, 
таза, үлкен, кішкентай, жатыр сөздерінің шартты белгілері), ал даярлық тобында 
күрделі етістіктердің түрлері (сатып алды, жақсы көремін, ұйықтайды) үйренуге 
жеңіл болғанын байқадық [7, 12]. Кейбір еске салушы нұсқаның тілдік мазмұны: 
халық ауыз əдебиет үлгілері (жұмбақ, өлең, жанылтпаш, буын ұйқас сөздер), өлең-
əңгіме аралық тірек суреттер, шартты белгілер арқылы толықтырылған. Мыса-
лы, сабақ аралата қолданылатын «Тілші», «Суреттерді сəйкестендір», «Аударма-
шы» ойыны, «Аудар да, орында» делінген белгілер, жұмбақтар шешкізу: «Кере-
уетте төрт бөрік-төртеуі де көк бөрік»т.б., «Не бар, не жоқ?», «Қ (Ө,Ұ,Ы,І) дыбы-
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сына кім көп сөз айтады?» сияқты дидактикалық, «Қонақта», «Дүкенде», «Теле-
фон» мазмұнды-рөлдік ойындары сабақта басталып, үйде бекітуге тиімді. Сергіту 
сəтінде қолданылатын төмендегідей өлеңдер модельдеу (үлгілеу) технологиясы-
мен жаттатылған. Модельдердің элементтері дегеніміз – шығарма кейіпкерлерінің 
бейнелері не нысандардың бедерленген сұлбалық суреттері мен геометриялық фи-
гуралары: 

  Көлбең, көлбең, көлеңке (қол шапалақтау) 
  Көлбең, көлбең етеді. 
  Шаңырақ қандай болады? (биік) көрсету. 
  Орман да қар, 
  Қар жамылған аюлар 
  Жер де қар, 
  Қатты ұйқыға тым құмар. 
  Тыныш, тыныш! (ескерту, қимылмен көрсету) 

Сурет сұлбаларын көрсетіп, жұмбақтар жасыру: 

  Кесе, шəйнек, пиала 
  Оларсыз шай құя ма? 
  Олардың бəрін не дейді? 

Жұмбақтарды аударту: 

  Екі көрші, Два соседа, 
  Бірі пысылдақ, Один спит, 
  Бірі сақылдақ. Ол не? Другой говорит. Что əто? – 

Тақырыпқа сəйкес алынған шығарма үлгілеріне тəрбиеші мұғалімдер түрліше 
амал-тəсілдер ойлап тапқан. Осындай əдіс те, тəсіл де бола алатын тиімді техноло-
гияларды: коммуникативтік оқыту технологиясы мен мəтіндікне көрнекі үлгілеу 
(модельдеу) технологияларының элементтерін қолдануын мұғалімнің жаңаша 
ізденісінен туған шеберлігі деп тануымыз керек. 

ҚОРЫТЫНДЫ

Жинақтап айтқанда, теорияда бар əдіс-тəсілдер мен жаңа технологиялардың іс-
тəжірибеде қолданылу-ын бақылағанымызда, мұғалімдер жаңа технологиялардың 
тиімді элементтерін ғана алатындығы байқалды. Сонымен қатар төмендегідей 
интерактивті əдістердің тиімділігі анықталды: 
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1. Баланың ақыл-ойын қозғау əдістері. «Тапқышбек баланың жауаптары», 
«Сиқыршы адам тапсырмалары» [14,15] . 

2. «Сөз жарысы» тəсілі. Өтілген тақырыптар бойынша балалар неғұрлым көп 
сөз табуға тырысады. Мұндай əдіс балалардың сөздік қорын молайтуға оң ықпал 
етеді. 

3. Тез ойланып жауап қатуға итермелейтін дидактикалық ойындардың 
бірнеше түрлері: «Сиқырлы жəшік», «Ғажайып қапшық», «Кім қаққыщ?» 
«Дымбілмес» ойындары арқылы балалардың ойлау, есте сақтау қабілеттерін да-
мытуды көздейтін сызба, штрих-таңбаларды қолдану [8,16]. 

4. «Жылжымалы диск» ойыны арқылы балалардың ойлау қабілеттері іс-
қимылмен байланысқанда сөз, сөз тіркесін,сөйлемдерді тез қабылдап көпке дейін 
есте сақтайды. Тапсырмалар арқылы балаларды қызықтырып, олардың өз ойларын 
дəлелдеуге үйретілуі [15]. 

Мектепке дейінгі балалар сөздің көрнекі моделін – суреттік сызбаларды жұп, 
топ болып қолданады. Сондықтан мнемотехнология, ақпараттық – коммуникация, 
ойын технологиялары, коммуникативтік оқыту технологиясы қазақ тілін оқытуда 
етене еніп, тиімді қолданылып келе жатқан технологиялар. Ал СТО, проблемалы 
оқыту, жобалау т.б. жаңашыл бағыттағы технологиялар балаға коммуникативтік 
құзыреттері қалыптаспайынша, қолданылуы тиімсіз амал-тəсілдер жүйесі деп та-
нылып отыр. Қазіргі уақытта педагогика ғылымының бір ерекшелігі – баланың 
тұлғалық дамуына бағытталған жаңа оқыту технологияларын шығаруға ұмтылуы. 
«Педагогика технологиялар – бұл білімнің; басымды мақсаттары-мен біріктірілген 
пəндер мен əдістемелердің; оқу-тəрбие процесін ұйымдастырудың өзара ортақ 
тұжырымдамамен байланысқан міндеттерінің, мазмұнының, формалары мен 
əдістерінің күрделі жəне ашық жүйелері, мұнда əр позиция басқаларына əсер етіп, 
ақыр аяғында оқушының дамуына жағымды жағдайлар жиынтығын құрайды» 
[14] деген анықтама негізінде əрбір білім сатысындағы, əрбір пəнге қатысты ба-
ла жетістігін қамтамасыз ету – сол пəнді оқытушы мұғалімнің қолында, оның 
тəжірибеде жеткен шеберлігінде екенін білуіміз керек. 
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Аннотация
Главная цель, стоящая перед учителями и учениками школы, это – развитие поликультурной 

личности, способной на социальное и профессиональное самоопределение, знающей историю и 
традиции своего народа, и владеющей несколькими языками, способной осуществлять коммуника-
тивные операции на трех языках во всех ситуациях. Овладение вторым языком, во первых, сближа-
ет человека с коренным народом, во-вторых прививает дань и уважение к его традициям и обычаям, 
в третьих, осуществляет становление личностью в поликультурном социуме. Формирование у детей 
лингвистического сознания начинается с детского сада, где на каждой организованной учебной дея-
тельности приподносятся детям основной словарь на трех языках. В действующей новой образова-
тельной программе отведено немало часов к обучению языка, изменена тематика, которая затрудня-
ет подачи дидактических материалов в соответствии с возрастом и заинтересованностью обучающе-
гося. Авторы статьи считают, для усовершенствования изучения детьми кахахского языка необходи-
мо исследование практических методов и приемов, применяемые учителями и новых видов техно-
логии, создающие интерес у обучающегося к овладению государственного языка. В статье рассма-
триваются приемлимые технологии в подаче языковых средств детям дошкольного возраста, а так-
же часть технологии, которые применяются для безсознательного заучивания материалов...

Ключевые слова: развитие речи, метод обучения, изучение языка, словарь, словарный запас, 
обучение по модулям, мнемотехнология, устная речь, связная речь.
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Summary
The main goal of the school’s teachers and students is the development of a multicultural personality 

capable of social and professional self-determination, knowing the history and traditions of its people and 
knowing several languages and capable of carrying out communicative operations in three languages in all 
situations. Mastering a second language firstly brings one closer to an indigenous people, secondly instills 
tribute and respect for his traditions and customs, and thirdly, he develops a personality in a multicultural 
society. The formation of children’s linguistic consciousness begins in kindergarten, where, the main 
vocabulary in three languages is given to children at each of the organized learning activities. In the current 
educational program, a lot of hours are devoted to learning the language, the subject has been changed, 
which makes it difficult to provide teaching materials in accordance with the learner’s age and interest. The 
authors of the article believe that in order to improve the learning of children of the Kazakh language, it 
is necessary to study practical methods and techniques used by teachers and new types of technology that 
create students' interest in mastering the state language. The article discusses the acceptable technologies 
in the presentation of language tools for children of preschool age, as well as some of the technologies that 
are used for unconscious memorization of materials. 

Keywords: speech development, teaching method, language learning, vocabulary, vocabulary, 
learning by modules, mnemotechnology, oral speech, coherent speech.
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ДАМЫТУДА 
ФУНКЦИЯЛАРДЫҢ АТҚАРАТЫН РӨЛІ

Аңдатпа
Мақалада «Функция» тақырыбын мектепте білім берудің жаңартылған мазмұны 

бойынша оқыту мəселесі қарастырылады. Бұл жерде оқушылардың шығармашылығын 
дамытуда функциялардың атқаратын рөлі анықталған. Сонымен қатар, осы жұмыста 
қолданылған əдістер нақты мысалдармен бекітілген. 

Тірек сөздер: функция, функциялық тəуелділік, жаңартылған мазмұны, педагогикалық 
технология, əдіс.
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КІРІСПЕ

Математикаға деген оң көзқарас нəтижелі түрде жүзеге асырылу оқу бары-
сында қалыптасады. Оқушы математиканы оқыту қажеттілігін өзінің парызы мен 
міндеті екенін жақсы білуі қажет. Оқушының оқуға дайындығын қалыптастыратын 
барлық нəрсе осы математиканы оқыту барысында анықталады. Математика 
сабағында өздігінен жұмыс істеудің тəрбиелік мəні өте зор. Тек өздігінен жұмыс 
жасағанда ғана оқушы өз мүмкіндіктерін біле алады. 

Математика пəнін оқыту əдістемесін қолдану барысында мұғалім оған 
қажетті əрбір жаңа педагогикалық технологияларды міндетті түрде пайдалану 
қажет. Бұл үшін төмендегі түсініктемелерді ескерген жөн:

– Оқушылардың жас ерекшелігі мен білім деңгейін ескеру;
– Əдістеме мен технологиялардың сабақтастығы; 
– Оқушының өз бетінше іс-əрекет жасау тəсілдерін меңгеруіне мұғалім тара-

пынан көмек беруді біртіндеп азайту.
Математикада кездесетін əр түрлі функциялар оқушылардың логикалық ой-

лау қабілеттерін дамытып, ғылыми – зерттеу жұмысына бейімділігін арттырады. 
Ол үшін оқушылардың функциялар туралы мол түсінігі болуы керек.

НЕГІЗГІ БӨЛІМ

Екі шама- баға мен құнды қарастырайық. Бұл шамалар – өзара тəуелді шама-
лар. Бағаның өсуі құнның өсуіне əкеледі. Тура осылай басқа шамалар туралы да 
айтуға болады. Мысалы қозғалыс уақыты мен жылдамдығы. Жылдамдық артқан 
сайын жол жүруге кеткен уақыт кемиді. 

С құнының m бағасынан тəуелділігін C = k×m (мұндағы k тауарлардың 
мөлшері) формуласы арқылы өрнектеуге болады. Бағаның əрбір мəніне құнның 
бір ғана мəні сəйкес келеді. Мысалы, k = 3 мəнінде, 

m = 5 тг/дана болғанда C = 15;
m = 10 тг/дана болғанда C = 30;
m = 20 тг/дана болғанда C = 60.

t қозғалыс уақытының жылдамдығына тəуелділігі 
sv
t

=  (мұндағы v – 

жүрілген жол) формуласы арқылы өрнектеледі. Жылдамдықтың əрбір мəніне 
уақыттың бір ғана мəні сəйкес келеді. Мысалы, s = 120 мəнінде, 

v = 40 км/сағ болғанда t = 3 сағ;
v = 60 км/сағ болғанда t = 2 сағ:
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v = 12 км/сағ болғанда t = 10 сағ.
Қарастырылған мысалдарда бір айнымалы шаманың əрбір мəніне екінші 

айнымалы шаманың бір ғана мəні сəйкес. Мұндай тəуелділікті функционалдық 
тəуелділік немесе функция деп атайды.

Қарастырылған мысалдарға айнымалы шамалар жұбының бірі тəуелді айны-
малы болады. Жəне əдетте, у əріпімен белгілейді. Айнымалы шамалар жұбының 
екіншісі тəуелсіз айнымалы болады, оны аргумент деп атайды жəне əдетте, х 
əріпімен белгілейді.

Жоғарыда қарастырылған мысалдарда құн мен қозғалыс уақыты – тəуелді 
айнымалылар: баға мен қозғалыс жылдамдығы – тəуелсіз айнымалылар.

Анықтама. х айнымалысының əрбір мəніне у айнымалысының бір ғана мəні 
сəйкес болғанда у айнымалысының х айнымалысына тəуелділігі функция деп ата-
лады.

Тəуелсіз айнымалылар қабылдайтын барлық мəндер функцияның анықталу 
аймағын құрайды. 

С құнының m бағаға тəуелділігі қарастырылған мысалда m тəуелсіз айны-
малысы 5, 10, 20 мəндерін қабылдады. Осы мəндердің барлығы С функциясынынң 
анықталу аймағын құрайды. 

С тəуелді айнымалысы 15, 30, 60 мəндерін қабылдады. Бұл мəндер функция-
ның мəндер жиынын құрайды. 

t қозғалыс уақытының v жылдамдығына тəуелділігі қарастырылған мысал-
ды v тəуелсіз айнымалысы 40, 60, 12 мəндерін қабылдады. Осы мəндердің барлығы 
t функциясының анықталу аймағын құрайды. 

t тəуелді айнымалысы 3, 2, 10 мəндерін қабылдады. Бұл мəндер функцияның 
мəндер жиынын құрайды. 

Егер функцияны қарастыру кезінде тəуелсіз айнымалының нақты мəндері 
көрсетілмесе, онда функцияның анықталу аймағы ретінде тəуелсіз айнымалының 
барлық мүмкін болатын мəндері алынады. 

Мысалы, y = 30x функциясы үшін айнымалының мүмкін болатын мəндер 
жиыны кез келген сан, сондықтан анықталу аймағы (–∞; +∞) сан аралығы болады; 

120y
x

=  функциясы үшін айнымалының мүмкін болатын мəндер жиыны нөл са-

нынан басқа барлық сандар (өйткені нөлге бөлуге болмайды), сондықтан анықталу 
аймағы (–∞; 0)È(0; +∞) сан аралығы. 

Анықтама. D жиынындағы аргументтің үлкен (кіші) мəніне функцияның 
үлкен (кіші) мəні сəйкес болғанда ғана функция осы жиында өспелі функция деп 
аталады.
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Анықтама. D жиынындағы аргументтің үлкен (кіші) мəніне функцияның 
кіші (үлкен) мəні сəйкес болғанда ғана функция осы жиында кемімелі функция деп 
аталады.

Мысалы, бағаның құнға тəуелділік функциясы өспелі, өйткені баға өскен 
сайын құн да өседі, ал жылдамдықтың уақытқа тəуелділік фунуциясы кемімедлі, 
өйткені қозғалыс жылдамдығы артқан сайын жүрілген жолға уақыт кемиді.

Функция өспелі де, кемімелі де болуы мүмкін. Мысалы, егер оқушы бірініші 
күні кітаптың 15 бетін оқып, екінші күні, үшініші жəне төртінші күндері ол кітап-
ты оқымай, бесінші күні 20 бет, ал қалған 30 бетті алтыншы күні оқыған бол-
са, онда k күнде кітаптың оқыған беттер санын беретін функция өспелі болмай-
ды. Өйткені бір күнде 15 бет, екі күнде 15 бет, үш күнде 15 бет, төрт күнде 15 жəне 
т.с.с., яғни күннің саны өскен сайын кітаптың оқыған беттер саны өспейді. [1]

Функция əртүрлі тəсілдермен берілуі мүмкін. 
Функцияны беру – берілген аргументтің мəндеріне сəйкес функцияның 

мəндерін табуды көрсету. 
Функцияны формула арқылы беруге болады.
Функцияны формула арқылы беру функцияны аналитикалық тəсілмен беру 

деп аталады.
Мысалы, қандай да бір жылдамдықпен 2 сағ-та жүрілген жолдың формула-

сын қарастырайық.
Егер жылдамдықты өзгертсе, онда белгілі бір уақытта (мысалы, 2 сағ-та) 

жүрілген жол ұзындығы өзгереді. Демек, бұл мысалда жылдамдық тəуелсіз айны-
малы, оны х арқылы өрнектейді, ал жүрілген жол ұзындығы тəуелді айнымалы, 
оны у арқылы өрнектейік.

Қозғалыс уақыты өзгеріссіз қалып отыр, ол 2 сағ-қа тең. Сонда жүрілген 
жол ұзындығының қозғалыс жылдамдығына тəуелділігін y = 2x формуласымен 
жазуға болады.

Формула бойынша х (жылдамдық) аргументінің əрбір мəніне у (жүрілген 
жол) функциясының бір ғана мəні сəйкес екенін көреміз.

Сондықтан y = 2x формуласы функцияны береді. Осы формула бойынша х 
аргументтің берілген мəні арқылы у функциясының сəйкес мəнін табуға болады.

Мысалы, х аргументі 40 км/сағ; 45 км/сағ; 50 км/сағ; 60 км/сағ, мəндерін 
қабылдаса, онда y = 2x функциясының сəйкес мəндері бойынша 80 км; 90 км; 
100 км; 120 км болады. Оларды табу үшін y = 2x формуласындағы х-тің орнына 
сəйкесінше 40; 45; 50; 60 сандарын қойдық.

Керісінше y = 2x формуласы бойынша у функциясының берілген мəндері 
бойынша х аргументінің сəйкес мəндерін табуға болады. 
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Егер у функциясы 86 км; 94 км мəндерін қабылдаса, онда х аргументінің 
сəйкес мəндері 43 км/сағ; 47 км/сағ; 49 км/сағ болады. Бұл мəндерді табу үшін 86; 
94; 98 сандарын y = 2x формуласына қойдық. 

Кез келген формула функцияны бермейді.
Мысалы, |y| = x формуласы у функциясын бермейді, себебі аргументтің бір 

мəніне функцияның екі мəні сəйкес келеді. Мысалы, x = 2 болса, онда у мəндері 2 
жəне –2 сандары болады. 

Формуланың көмегімен функцияның өспелі немесе кемімелі екенін 
анықтай аламыз. Мысалы, y = 3x – 5 функциясының өспелі екенін дəлелдейік. 
Анықтама бойынша аргументтің үлкен мəніне функцияның үлкен мəні сəйкес 
келсе, онда функция өспелі. x1  x2 болсын. y1 жəне y2 табайық. Сонда y1 = 3x1 – 5 
жəне y2 = 3x2 – 5 шығады. y1 – y2 айырымын қаратырайық. Ол үшін y1 – y2 
өрнегінде y1-дің орнына 3x1 – 5, y2-нің орына 3x2 – 5 өрнегін қоямыз. Сонда 
y1 – y2 = 3x1 – 5 – (3x2 – 5).

Жақшаларды ашып, ұқсас қосылғыштарды біріктіріп, ортақ көбейткішті 
жақшаның сыртына шығарамыз: 3x1 – 5 – (3x2 – 5) = 3x1 – 5 – 3x2 + 5 = 3x1 – 3x2 = 
= 3(x1 – x2). x1  x2 болғандықтан x1 – x2, өрнегінің мəні оң болады. Сондықтан 
y1 – y2  0, демек y1  y2, яғни y = 3x – 5 функциясы өспелі.

Формула бойынша функция графигі абцисса осін қандай нүктеде қиятынын 
табуға болады, мысалы, y = 3x – 5 функциясы графигінің абцисса осімен қиылысу 
нүктесінің координаталарын табайық. Абцисса осіне тиісті нүктенің ординатасы 
нөлге тең болғандықтан, y = 3x – 5 формуласындағы у айнымалысының орнына 0 
санын қоямыз. Сонда 3x – 5 = 0 теңдеуі шығады, осыдан х айнымалысының мəнін 

табамыз. 3x = 5 немесе 21
3

x = . Демек y = 3x – 5 функциясының графигі абцисса 

осін координаталары 21 ;0
3

æ ö÷ç ÷ç ÷çè ø
 нүктесінде қиып өтеді.

Формуланың көмегімен аргументтің қандай мəнінде функция мəндері оң не-
месе теріс болатынын табуға болады. 

Мысалы, y = 3x – 5 функциясының теріс болатын х аргументінің мəндерін 

табайық. Ол үшін 3x – 5  0 теңсіздігін шешеміз. Сонда 
21
3

x . Демек, 
2; 1
3

æ ö÷ç-¥ ÷ç ÷çè ø 
сан аралығын тиісті барлық х-тер үшін y = 3x – 5 функциясының мəндері теріс бо-
лады. [2]

Оқуға ептілігін, өзбетінше ақпаратты жинау дағдыларын арттыру, жағдайды 
талдау жəне жаңа ситуацияға бейімделу, мəселелерді қою жəне шешім қабылдау, 
өз жəне топтың жұмысының сапасына жауапты болу, өз уақытыңды тиімді 
ұйымдастыру, сабақтарда көпмəдениеттілікті жəне басқалардың пікірін сыйлау 
білу құндылықтарын дарыта білу сабақта жүзеге асырылуы керек.
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Өзіндік жұмыс. Бұл тапсырма əрбір х-тің мəніне 2x-не жалғыз ғана мəні 
сəйкес келетіні туралы ұғым қалыптасады, бұл функцияның анықтамасын есте 
сақтау үшін көмектеседі.

Оқушы жақсы нəтижелерге жету үшін оқушы келесі кұндылықтарды дамы-
тады: мақсатқа жету табандылығы, еңбеккорлық, академиялық шынайлық).

2x өрнегінің мəнін табыңыз. Кестені толтырыңыз:

x –3 –2 –1 0 1 2 3
2x

Жауабы:

x –3 –2 –1 0 1 2 3
2x 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8

Өзін-өзі бағалау: 7 дұрыс жауап – 100%; 6 – 86%; 5 – 71%; 4 – 57%; 3 – 43%; 
2 – 29%; 1 – 14%; 0 – 0%.

Функцияның кестелік жəне графикалық берілу тəсілдерін қарастырайық. 
Бірақ алдымен функцияның графигінің анықтамасымен танысыңыздар.

Функцияның графигі деп координаталық жазықтықтың абсциссалары 
аргументтің мəндеріне тең, ал ординаталары сəйкес функцияның мəндеріне тең 
нүктелердің жиынын айтады. [3,12-14]

Тапсырма (ауызша орындалады): Қандай суреттерде функциялардың 
графиктері көрсетілгенін анықтаңыз? 

Топтық жүмыс.
Осы кезеңде оқушыларда келесі құндылықтар дамиды: мəселелерді қою 

жəне шешім қабылдау, өз жəне топтың жұмысының сапасына жауапты болу, өз 
уақытыңды тиімді ұйымдастыру, сабақтарда көпмəдениеттілікті жəне басқалар-
дың пікірін сыйлау білу. 
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Сынып деңгейлерге қатысты топтарға бөлінеді. Əрбір топ өзінің жеке тап-
сырмасын орындайды, дайын жауаптар арқылы тексереді жəне процентттық 
қатынас арқылы өздерін бағалайды. Топтың əрбір мүшесі өзінің нəтижесін бағалау 
парағына жазады. Жұмысты орындағаннан кейін деңгейлері əртүрлі 3 оқушыдан 
тұратын шағын топтар құрылады жəне өзара бағалау жүргізіледі.

А деңгейінің тапсырмасы
Өлшеулер нəтижесінде құрылған кестеде (қосымша №2) р ауа қысымының 

(сынап бағанасы миллиметрі есебімен) h биіктігінен (километр есебімен) тəуел-
ділігі көрсетілген. 

Сұрақтарға жауап беріңіз: 
1) 1 км биіктікте ауаның қысымы неге тең? 4 км-де?
2) Қандай биіктікте ауаның қысымы 596,7 мм с.б.? 404,8 мм с.б.?
3) Қандай биіктікте ауаның қысымы ең кіші көрсеткішті көрсетеді?
Жауаптары:
1) 614 с.б.мм.; 462,2 с.б. мм.;
2) 2 км; 5 км;
3) 5 км;
5 дұрыс жауап – 100%; 4 – 80%; 3 – 60%; 2 – 40%; 1 – 20%; 0 – 0%.
В деңгейінің тапсырмасы
Суретте (қосымша №3) бір тəулік бойы ауа температурасының өзгеруі 

көрсетілген. 
1) Графиктен сағат 2-де, 8-де, 13-те ауаның температурасын табыңыз.
2) Тəуліктің қандай уақытында ауаның температурасы 0°С болды?
Жауаптары:
1) –4°С, 0°С, 5°С; 
2) сағат 8-де жəне 24-те.
5 дұрыс жауап – 100%; 4 – 80%; 3 – 60%; 2 – 40%; 1 – 20%; 0 – 0%.
С деңгейінің тапсырмасы
Ауа температурасының өзгеруінің графигі бойынша сұрақтарға жауап беріңіз 

(алдыңғы тапсырманы қараңыз, қосымша №4):
1) Тəуліктің қандай уақытында ауаның температурасы ең жоғары болды? Ең 

төмен болды?
2) Тəуліктің қандай уақытында ауаның температурасы 0°С-дан төмен түсті?
3) Неше сағат температура 0°С-дан жоғары болды?
Жауаптары:
1) Сағат 13-те; 4-те;
2) 24-тен сағат 8-ге дейін; 
3) 16 сағат.
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5 дұрыс жауап – 100%; 4 – 80%; 3 – 60%; 2 – 40%; 1 – 20%; 0 – 0%.
Сəйкестікті орнатыңыз:

Функцияның графигі Анықталу 
аймағы D(y)

Мəндерінің 
жиыны E(y)

I

а) (–∞; ∞) 1 [2; ∞)

б) [–2; ∞) 2 (–∞; ∞)

II

в) [2; ∞) 3 [1; ∞)

г) [1; ∞) 4 (–∞; 3]

III д) (–∞; 3] 5 [–2; ∞)

Жұптық жұмыс 
1. Қисықтардың қайсысы функция графигі бола алады?

2. f(x) = 3x – 5 функциясы үшін: f(2), f(–4) мəндерін табыңыз.
3. Берілген функциялардың анықталу аймақтарын табыңыз:
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а) y = 15 – 3x; b) 
5

xy
x

=
-

.

4. Егер f(x) = 2x + 4 функцияның мəні 5,4-ке тең болса, онда функцияның 
берілген мəні бойынша аргументтің сəйкес мəнін табыңыз.

Жеке тапсырма 
№1. Қисықтардың қайсысы функция графигі бола алады? Жауаптарыңызды 

негіздеңіздер.

Жауабы: ____________________________________

№2. 
2( )

9
f x

x
=

-
 функциясы берілген. 

1) f(–1); f(3); f(7) мəндерін табыңыз;
2) f(x) = –2; f(x) = 4 болса, х-ті табыңыз;
3) берілген функцияның анықталу аймағын тауып, сан аралығында жазып 

көрсетіңіз.
№3. Функцияны формуламен жазыңыз:
a) Функцияның мəні аргументке қарама-қарсы;
b) Функцияның мəні аргументтен 2 есе көп;
c) Функцияның мəні аргументтің 2 еселенген; мəнінен 3 есе кем;
d) Функция мəні аргумент мəніне тең;
e) Функция мəні аргументтің екі еселенген мəнінен 1-ге артық.
№4. Берілген функциялардың графигін салып, оның анықталу облысы мен 

мəндер облысын анықтаңыз:
а) y = 0,5x + 2y;

b) 
7

1
y

x
=

-
;

c) 
1 2
2

y x= + , мұндағы x  3; 

d) 2

1
4

y
x

=
-

. [4, 24–26]
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ҚОРЫТЫНДЫ

«Функция» тақырыбын оқыту барысында оқушылардың шығармшылық 
қабілеттерін дамыту, пəнге деген қызығушылығын арттыру үшін мұғалімнің тал-
май ізденуін жəне жаңа педагогикалық технологияны енгізуін талап етеді. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша біздің көкейге түйгеніміз: 
алдымызға бір мақсат қоя отырып, сол мақсатқа жету жолында шəкірттердің 
жүрегіне жол тауы, əрекеттендіре білу шеберлігіне жетсек, егемен елдің ұл-
қыздары білімді де жəне білікті болып шықпақ. Соның арқасында бəсекеге 
қабілетті, іргесі мықты ел боламыз. Бұл жаңартылған білім беру бағдарламасы 
оқушы үшін де, мұғалім үшін де тиімді бағдарлама. Осы кезеңде оқушы оқу 
үдерісіне белсенді қатысқанда ғана материалды терең меңгереді. Басқаша айтсақ 
оқушыға бағдарланған оқыту ортасында мұғалім оқушылардың сыныпқа алғашқы 
келген кездегі бастапқы сезімдерін, білімін жəне өзіндік ойын негізге ала оты-
рып, өз пайымдарын қабілетті екенін түсіндіреді. Мұғалімдер оқушылардың не 
білетінін жəне нені жасай алатынын, олардың қызығушылықтарын, əр оқущының 
нені жақсы көретінін жəне не істегесі келетінін түсінуге тырысады.

Қорыта айтқанда, жаңартылған білім беру бағдарламасына сəйкес алынған 
əдіс-тəсілдерді сабақта тиімді қолданысқа енгізу, оқушының танымдық белсен-
ділігін арттыру, өз бетінше білім алу арқылы олардың шығармашылық қабілеттерін 
қалыптастыруға болады. Оқудың қызықты жəне жеңіл өтетіндігін, ұжымда 
бірлесіп жұмыс жасауға үйрететіндігін олар сезінеді, яғни оқушы өз ой-пікірлерін 
ашық жəне еркін айтады, бір – бірін тыңдауға үйренеді, сыныпта ынтымақтастық 
атмосфера қалыптасады. Сондықтан математика сабақтары осындай оқыту форма-
сымен оқытылса, онда олар əр уақытта тиімді өтетінін айтуға болады.

ПАЙДАЛАНҒАН ДЕРЕКТЕР ТІЗІМІ

1 Əбілқасымова А.Е. Алгебра: 6 сынып / А.Е. Əбілқасымова, Т.П. Кучер, 
З.Ə. Жұмағұлова, В.Е. Корчевский. – Алматы: Мектеп, 2010. – 371 б.

2 Алгебра: 7 сынып / А.Е. Əбілқасымова, Т.П. Кучер, З.Ə. Жұмағұлова, 
В.Е. Корчевский. – Алматы: Мектеп, 2017. – 272 б.

3 Математика: респуб. ғылыми-əдістемелік журнал. – 2010. – №5. – 12–14 б.
4 Математика: респуб. ғылыми-əдістемелік журнал. – 2008. – №6. – 24–26 б.
5 Математика: респуб. ғылыми-əдістемелік журнал. – 2009. – №1. – 2 б. 
6 Математика жəне физика: ғылыми-əдістемелік журнал.– 2004.– №2.– 2–6 б. 



ҚАЗАҚСТАН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ХАБАРШЫСЫ                                                       3, 2019

24

Б.А. Найманов, А.К. Сейтенова1

Роль функции в развитии творчества учащихся

1 Факультет естествознания,
Павлодарский государственный педагогический университет,

г. Павлодар, Павлодарская область, Республика Казахстан.

B.A. Naymanov, A.K. Seytenova1

The role of function in the development of students’ creativity

1 Faculty of Natural Science,
Pavlodar State Pedagogical University

Pavlodar, Pavlodar region, Republic of Kazakhstan

Аннотация
В статье рассматривается проблема изучения темы «Функция» по обновленному содержа-

нию школьного образования. Здесь также определена роль функции в развитии творчества учащих-
ся. Кроме этого, использованные в данной работе методы закреплены конкретными примерами.

Ключевые слова: функция, функциональная зависимость, обновленное содержание, педаго-
гическая технология, метод.

Summary
The article deals with the problem of the updated content of school education, it also defines the 

role of the function in the development of student’s creativity, the methods used in this study are fixed by 
specific studies of the ‘Function’ of the topic by examples.

Key words: function, functional, dependence, updated content, pedagogical technology, method.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАМОТНОСТИ ЧТЕНИЯ 
ПРИ РАБОТЕ С ТЕКСТОМ

Аннотация
В данной статье автор анализирует работу с текстом как учебную деятельность, 

направленную на формирование грамотности чтения. Характеристика текста, по мне-
нию автора, должна включать несколько этапов: понимание, интерпретация, оценива-
ние. Кроме этого, формирование лингвокультурологической компетентности должно 
основываться на правильном отборе текстового материала. Так, с этой целью использу-
ются культуроведческие тексты, связанные с духовно-нравственной и региональной те-
матикой. Каждый из этапов анализа текста представляет собой систему заданий, на-
правленных на воспитание языкового чутья и осуществления коммуникативной деятель-
ности. Главное, чему учит работа с текстом – понимать и оценивать его, создавать соб-
ственные произведения, интерпретировать различные смыслы текста, заложенные его 
автором. Несомненно, правильно организованная работа с текстом позволит учащимся 
успешно реализовывать все виды речевой деятельности.

Ключевые слова: текст, анализ, интерпретация, понимание, оценка.

ВВЕДЕНИЕ

Обращение к художественному тексту сводит воедино процесс формирова-
ния языковой, лингвистической, коммуникативной и культурологической компе-
тенции учащихся, делая из выпускника школы грамотного носителя русского язы-
ка. Подготовка учащихся согласно современному образовательному процессу на-
правлена на формирование коммуникативных, лингвокультурологических ком-
петенций. Выпускник школы и вуза должен обладать навыками функциональной 
грамотности, которая определяется способностью работать с текстом, понимать и 
интерпретировать его. Данные умения проверяются у абитуриентов при поступле-
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нии в вузы: одним из обязательных предметов ЕНТ является «Грамотность чте-
ния». 

Поэтому при отборе текстов для уроков русского языка актуальным стано-
вится не только выявление структурных особенностей текста, но и его уникаль-
ное содержание: нужно помнить о культурологическом аспекте в обучении язы-
ку, предполагающем приобщение учащихся к культуре в широком смысле этого 
слова. Тексты о культуре, воспитывающие эстетическое чувство, культуру обще-
ния с произведениями искусства, создают на уроках особую атмосферу, культуро-
логический фон, способствуют формированию культурологической компетенции. 
Обычно с соблюдением принципа тематического единства используются культу-
роведческие тексты четырёх типов: связанные с биографией выдающихся людей 
(писателей, поэтов, художников, исторических деятелей, литературоведов), тексты 
духовно-нравственной тематики (рассуждения о дружбе, любви, добре и зле, па-
триотизме и пр.), краеведческие и художественные тексты. 

Особое внимание при этом уделяется краеведческому компоненту: работа 
с текстом писателя-земляка прививает у подрастающего поколения любовь к ма-
лой родине и родной земле. Именно этот аспект становится ключевым при отборе 
текстов павлодарских писателей для анализа на уроках русского языка в процессе 
формирования культурологической компетенции. 

Внедрение в педагогический процесс краеведческого компонента подготов-
лено процессом осмысления взаимосвязи языка и культуры известными лингви-
стами и методистами М.Т. Барановым [1], Н.М. Шанским, [2], Е.А. Быстровой [3], 
Т.К. Донской [4], Л.А. Ходяковой [5], Н.А. Ипполитовой [6], М.Р. Львовым [7], 
А.Д. Дейкиной [8] и др.

В последнее десятилетие текстоориентированная методика обрастает новой 
терминологией: текстовая деятельность учащихся (Т.М. Дридзе [9]); первичная и 
вторичная текстовая деятельность (Н.С. Болотнова); текстовая компетентность, ко-
торую определяют как «способность к эффективной первичной и вторичной комму-
никативной деятельности (порождению и пониманию текстов), основанной на си-
стеме знаний о тексте, его организации и функционировании, о коммуникативно-
прагматических нормах и правилах речевого общения, а также владения практиче-
скими навыками порождения различных текстов и умений их интерпретировать» 
[10, с. 248]. 

Итак, текст в современном процессе обучения русскому языку – полифунк-
циональное явление (Т.М. Пахнова [11], Л.А. Тростенцова [12], А.П. Еремеева [13], 
Л.В. Юлдашева [14], Н. Мурзина [15]); качество и объем выполняемых им функций 
в процессе обучения русскому языку напрямую зависит от действующей образо-
вательной парадигмы, целеполагания учителя при работе с текстом, его ориента-
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ции на развитие личностных характеристик учащегося и комплекса компетенций 
(коммуникативной, языковедческой и культуроведческой), формируемых при обу-
чении русскому языку. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Понимание текста, его интерпретация и умение выразить собственное отно-
шение к нему – основные этапы процесса лингвокультурологической характери-
стики текста, они предполагают одноименные ключевые умения, на формирование 
которых должны быть направлены задания при обучении технологической сторо-
не лингвокультурологической характеристики текста [9]. На этом основании выде-
лены три типа заданий: 1) задания, направленные на формирование умений пони-
мать текст; 2) задания, направленные на формирование умений интерпретировать 
текст; 3) задания, направленные на формирование умений оценивать текст. 

В отличие от заданий найти незнакомые слова и узнать их значение (как в 
семантизирующе-фактуальных заданиях), когнитивно-концептуальные задания 
выглядят, например, так: 

Выпишите из текстов неологизмы, созданные автором. Что помогает нам понять 
значение этих слов? Какова роль этих слов в поэтическом тексте? 

Как название связано с содержанием, отбором языковых средств?
Предтекстовые задания направлены на формирование распредмечивающего 

понимания текста и умения выявлять в тексте подтекстовую информацию. Есте-
ственно, что базой для этого являются достаточно сформированные семантизиру-
ющий и когнитивный типы понимания. Распредмечивающе-подтекстовые задания 
используются только в комплексе с семантизирующе-фактуальными и когнитивно-
концептуальными [10, с. 8]. При использовании заданий данного вида художествен-
ный текст воспринимается как эстетический объект, наполненный многогранным 
и неоднозначным смыслом, а его автор – как интересный и мудрый собеседник, как 
разносторонняя личность. Главная особенность распредмечивающе-подтекстовых 
заданий заключается в их направленности на понимание смысловой неоднознач-
ности художественного текста вообще, его элементов в частности (например, заго-
ловка), выявление разных сторон мировоззрения автора, на выявление глубинных 
смыслов текста, укорененных в культуре. 

Для называния данного типа заданий используются два понятия: культуро-
логический и культуроведческий. Это связано с тем, что в современной методике 
обучения русскому языку при работе с лексикой описана система культуроведче-
ских заданий [11; 107]: опора на этимологию при толковании значения слова; рабо-
та со словами, имеющими национально-культурные коннотации. 
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К культурологическим заданиям относятся такие виды заданий, которые по-
зволяют включить данное художественное произведение в контекст культуры (на-
циональной и общечеловеческой) и воспринять его как произведение культуры. 
Задания такого типа отличаются метапредметностью. Культурологические прие-
мы работы с текстом – это концептный анализ текста, культурологическое ком-
ментирование текста, ассоциативный анализ текста, культурологический анализ 
изобразительно-выразительных средств текста и т.п. Приведем примеры заданий, 
направленных на формирование умений понимать, интерпретировать и оценивать 
текст.

1) Задания, направленные на формирование умений понимать текст:
Определите тему, основную мысль текста. В чем проявляется взаимодействие на-

звания и содержания текста? 
Найдите в тексте ключевые слова. Как они помогают понять смысл текста? 
На какие смысловые части можно разделить данный текст? Составьте план 

текста.
Подобные задания формируют языковые компетенции, развивают логику и 

мышление. Учащиеся учатся видеть необычное слово или словосочетание; истол-
ковать правильно необычное слово или словосочетание; ориентироваться в инфор-
мационном пространстве текста; отвечать на предметные вопросы по тексту; по-
нимать тему текста на предметном уровне. Для распредмечивающего типа пони-
мания текста свойственны задания, направленные на работу с заголовком текста на 
обобщенно-смысловом уровне, в том числе формулирование собственных заголов-
ков; на умение формулировать вопросы и ответы о личности автора.

2) Задания, направленные на формирование умений интерпретировать текст:
Выпишите глаголы, определите их время и вид. Почему в тексте так много глаго-

лов? Как использование глаголов настоящего и прошедшего времени, совершенного и несо-
вершенного вида соотносится с содержанием текста?

Как вы думаете, почему в тексте много имен прилагательных и причастий? 
Какова роль наречий в тексте: как с их помощью создается образ? 
Докажите, что это текст. Какой функционально-смысловой тип речи в нём реали-

зуется? Какими средствами достигается образный характер этого текста?
Разделите текст на смысловые части и озаглавьте каждую из них. Какими языко-

выми средствами создается перспектива повествования?
В какой мере в приведённом фрагменте проявляются черты публицистического и 

художественного стиля? Какова смысловая и художественно-образная направленность 
этого текста?

Выявите тему и проблемы рассуждения в нём; сформулируйте суть авторской по-
зиции.

Проанализируйте самостоятельно текст, учитывая следующие аспекты: Какова 
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тема текста? Что находится в центре внимания автора? Что он стремится передать? 
С чьей позиции строится текст? Как развёртывание ключевого образа определяет струк-
туру текста? (Выявите части, убедившись, что каждая из них имеет свою микротему).

В чём проявляется связность всего текста? (определите средства связности).
Каков же замысел автора? В чём выражается коммуникативная направленность 

текста?
Подготовьтесь рассказать о текстообразующей роли глаголов в текстах-

повествованиях и описаниях. Используйте самостоятельно отобранные примеры или ма-
териал текстов из хрестоматии «Павлодар литературный». 

Указанные задания помогают выявлять глубинные смыслы текста с учетом 
лингвистических и экстралингвистических факторов, видеть, каким образом мор-
фологические и синтаксические средства «работают» на идею произведения, с ка-
кой целью автор текста использовал те или иные языковые, стилистические, ху-
дожественные приемы. Итак, характер отбора и организации языковых средств в 
художественном тексте может быть обусловлен несколькими факторами: концеп-
туальной направленностью текста, характером его художественной идеи; жанро-
вой принадлежностью текста; стилевой тональностью, идейной и литературно-
художественной позицией автора (отношением к определённым школам и направ-
лениям; соотношением с ними); интертекстуальными отношениями; авторской ин-
дивидуальностью.

Все эти факторы необходимо учитывать в процессе интерпретации, однако 
нельзя забывать о взаимодействии в тексте всех его элементов и о том, что только 
целостное восприятие и представление обеспечивает понимание художественного 
произведения, эстетически обусловленного смысла.

Несомненно, основополагающей категорией художественного текста являет-
ся концептуальность – направленность на выражение художественно значимого 
глубинного смысла [12, с.75]. К постижению этого концептуального смысла и стре-
мится интерпретация текста на основании осмысления системы эстетически зна-
чимых средств, которую он собой представляет.

3) Задания, направленные на формирование умений оценивать текст:
Нравится ли вам этот отрывок из произведения? 
Какое впечатление он оставляет? 
Можете ли вы своими словами передать впечатление от описанной ситуации? 
Каково общее настроение произведения? Чем оно создается? 
Какие языковые средства выражения отношения, оценки используются в тексте? 
Найдите в тексте опорные оценочные слова, являющиеся одним из средств описа-

ния происходящего. К каким частям речи они относятся? 
С помощью каких языковых средств (лексических, фонетических, грамматических) 

автор создает настроение, выражает отношение, оценку? 
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Выразите письменно свое отношение к позиции автора. Обоснуйте свое согласие 
(или несогласие) с автором (возможны ссылки на разные источники, цитаты). 

Задания, направленные на обучение оценке текста, ориентированы на фор-
мирование умения выражать свое отношение к тексту на основе его интерпрета-
ции и глубокого понимания. Все виды оценивающих заданий имеют своей опо-
рой лингвистические и речеведческие знания, полученные в ходе изучения язы-
ка и речи, а также базу фоновых знаний, необходимую для адекватного воспри-
ятия текста. Разрозненные оценивающие задания в каждом классе систематизи-
руются алгоритмами, которые содержат обязательные составляющие: квалифици-
рующую (определить, квалифицировать языковую особенность текста); функцио-
нальную (функция этой особенности в тексте); характеризующую (выражение сво-
его отношения к этой особенности). Художественное произведение всегда произ-
водит сильное эмоциональное впечатление, поэтому при подготовке к сочинению 
важно это впечатление зафиксировать в сознании учащихся, научить их выражать 
свои чувства. С этой целью используются задания, обучающие эмоциональной ха-
рактеристике текста.

Подобные задания помогают школьникам видеть ядро текста, а не только 
внешний образ, лежащий на поверхности. Умение читать текст не сводится к фор-
мальному пересказу прочитанного, а способствует развитию широкого кругозора, 
умения мыслить и сопереживать, «говорить» с автором произведения, доказывать, 
интерпретировать и творить.

ВЫВОДЫ

В соответствии с новым форматом ЕНТ появилась необходимость научить 
учащихся работать с текстом на разных этапах его осмысления. Более того, фор-
мирование функциональной грамотности как основного вектора современного об-
разования предопределило обучению русскому языку как средству и способу ком-
муникативной деятельности. Эта деятельность во всех аспектах реализации – слу-
шание, говорение, письмо – последовательно осуществляется не только при созда-
нии текстов разных жанров, но и при их характеристике. 

Характеристика текста – это процесс учебной текстовой деятельности, ре-
зультатом которой является связный текст учащегося. Характеристика текста пред-
полагает прохождение обязательных этапов: восприятие текста, комплексный ана-
лиз, обобщение смыслов, выявленных в ходе анализа, интерпретация текста, выра-
жение собственного отношения к тексту.
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Этап комплексного анализа текста является ключевым для его характеристи-
ки, так как именно благодаря ему создается объективная основа для дальнейшей 
интерпретации текста. Мы называем комплексным такой вид анализа текста, в ко-
тором в каждом случае по-своему комбинируются разновидности анализа текста 
(структурно-содержательный, речеведческий, лингвостилистический, культуро-
логический, концептный и др.). Этап обобщения смыслов, интерпретации текста 
становится кульминационным в этой учебной деятельности, так как, охватив весь 
путь, пройденный в постижении смыслов художественного произведения, уча-
щийся должен синтезировать, собрать воедино и сформулировать (интерпретиро-
вать) глубинные смыслы текста. 

На этапе оценочной деятельности учащийся соотносит выявленные смыслы 
текста, позицию автора с собственной, что при системной работе способствует эф-
фективному формированию системы ценностей, а значит, личностному развитию 
учащихся.

Таким образом, характеристика текста – это системное описание восприятия 
текста читателем, анализ произведения, интерпретация и обобщение, направлен-
ные на целостное восприятие произведения как коммуникативной единицы. По-
скольку в самом термине текст заключена идея связности, а связность представ-
ляет собой средство воплощения цельности, то цельность определяется коммуни-
кативной направленностью. Формирование читательской грамотности и ставит 
своей целью осуществление уместной и эффективной коммуникативной деятель-
ности, одним из видов которой является создание текстов различных жанров и 
свойств.
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Аңдатпа
Аталған мақалада авторлар оқу сауаттылығын қалыптастыруына бағытталған мəтінмен жұмыс 

жасауды оқу əрекеті ретінде талдайды. Авторлар пікірінше мəтін сипаттамасы бірнеше кезеңнен 
тұрады: түсіну, интерпретациялау, бағалау. Сонымен қатар лингвомəдени құзыретінің қалыптасуы 
мəтіндік материалды дурыс іріктеуіне негізделуі керек. Осы мақсатта рухани-адамгершілік жəне 
аймақтық тақырыптарымен байланысты мəденитаным мəтіндер қолданылады. Мəтін талдауының 
əр кезеңі тілдік сезімін тəрбиелеу жəне коммуникативтік қызметін жүзеге асыруға бағытталған 
тапсырмалар жүйесі арқылы ұсынылады. Мəтінмен жұмыс жасау мақсаты – түсіну жəне бағалай 
білу, өз шығармаларын құру, мəтіннің əртүрлі авторлық мағыналарын интерпретациялау. Мəтінмен 
ұйымдастырылған дұрыс жұмыс жасау дағдысы оқушылардың барлық сөйлеу қызметінің түрлерін. 
табысты іске асыруға мүмкіндік береді. Мақаладағы көрсетілген оқу-əдістемелік тəсілдерді оқу 
процессінде белсенді қолдануға болады,

Тірек сөздер: мəтін, анализ, интерпретациялау, түсіну, бағалау.

Summary
In this article the authors analyze text work as a learning activity aimed at the formation of reading 

literacy. The text characteristics should, according to the authors, include several stages: understanding, 
interpretation, evaluation. In addition, the formation of linguistic and cultural competence should be based 
on the proper selection of text material. Thus, for this purpose culturological texts are used related to 
spiritual, moral and regional subjects. Each of the stages of text analysis is a system of tasks aimed at 
training a feeling for language and execution of communicative activities. The main thing that text work 
teaches students is to understand and evaluate it, create own works, interpret various meanings of text 
stipulated by its author. A properly organized text work will undoubtedly allow students to successfully 
accomplish all kinds of speech activities.

Keywords: text, analysis, interpretation, understanding, evaluation.
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СЫНИ ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ФИЗИКА 
САБАҒЫНДА ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Аңдатпа
Студент – қандай да бір жеке тұлға. Ой-санасы дамыған, ел болашағының тізгінін 

ұстауы үшін өз алдына бір мамандық иесі боламын деп үлкен мақсат қойған индивид, 
яғни өз ұстанымын анықтаған, алдына қойған айқын мақсаты бар адам.Бəрімізді бүгінгі 
таңда алаңдататын мəселе – жас ұрпақтың сапалы білімді игеруі. Елбасымыз Н.Ə. На-
зарбаев «Білімді, сауатты адамдар – бұл ХХІ ғасырда адамзат дамуының негізгі қозғаушы 
күші» деуінің өзі үлкен көрегендіктің белгісі.

Ұлтымыздың тірегіне айналар ұрпаққа деген көзқарас Елбасымыздың білім саласы-
на ерекше назар аударуымен айқындалып отыр. Өзекті мəселе – жас ұрпақтың Елбасы 
бастаған көш-керуенге кідіріссіз ілесуі. Ілесе алмаса – бізге сын. Халқымыздың тағдыры, 
еліміздің ертеңі жас ұрпақтың қолында. Бүгінгі таңдағы оқыту үрдісі жаңа əдіс-
тəсілдерді, жаңаша идеяларды қолдануды талап етеді. Əр мұғалім өз іс-тəжірибесінде 
көптеген қиындықтармен, кедергілермен кездеседі. Ол заман көшіне ілесу үшін өз білімін 
жетілдіріп отыруы қажет. Бүгінгі технология жəне жаһандану заманында көптілді 
меңгеру жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашатын, əлемдік ғылым 
құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына мүмкіндік беретін қажеттілік. Сыни 
тұрғыдан ойлау – Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды болып табылатын 
қазіргі ең басты педагогикалық түсінік. Бұл модуль оқушылардың да, мұғалімдердің де 
сыни тұрғыдан ойлауды дамытуды саналы жəне оймен қабылдауын көздейді.

Тірек сөздер: Белсенді оқыту əдістері, сын тұрғысынан оқыту əдістері, 
құзыреттілік, үштілділік, қалыптастырушы бағалау, жаһандану, заманауи. 

КІРІСПЕ

«Маған айтсаң, ұмытып қаламын, көрсетсең есімде қалар. Ал, өзім істесем, 
үйреніп аламын» дегендей шығыс даналығы, мектеп өміріне еніп отырған жаңа 
технологиялардың ерекшелігі-өсіп келе жатқан жеке тұлғаны жан-жақты дамыту. 
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Бұрынғы оқушы тек қана тыңдаушы, орындаушы болып келсе, ал қазіргі заманның 
оқушысы өздігінен білім іздейтін жеке тұлғаа екендігіне үлкен мəн береміз.

«Сыни тұрғысынан ойлау» деген сөз тіркесінде қолданатын «Сын тұрғысы-
нан» деген термин ойдың мəселені немесе проблеманы шешу үдерісіне шоғыр-
ланғанын білдіреді. Бұл тұрғыдан алғанда сын сөзі «мақұлдау» немесе «теріске 
шығару» дегенді білдірмейді. Сын тұрғысынан ойлау, ой жүгірту, тұжырым жа-
сау немесе проблеманы шешу үдерісі жүрген барлық жағдайларда, яғни неге сену-
ге болады, не істеу керек жəне бұны ойластырған əрі рефлексивтік тəсілмен қалай 
істеуге болатындығын анықтау қажет болған жағдайлардың барлығындаа орын 
алады. (І нұсқаулық 17-бет).

Сыни тұрғыдан ойлау – Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды 
болып табылатын қазіргі ең басты педагогикалық түсінік. Бұл модуль оқушылар-
дың да, мұғалімдердің де сыни тұрғыдан ойлауды дамытуды саналы жəне оймен 
қабылдауын көздейді. (Нұсқаулық 48-бет) .

Сыни тұрғыдан ойлау бағдарламаның екі мағынадаа қарастырылады: 
оқуышылардың сыни тұрғыдан ойлауын дамыту жəне мұғалімдердің сыни 
тұрғыдан ойлауын дамыту. Сонымен қатар бақылаудың, тəжірибенің, ойлау мен 
талқылаудың нəтижесінде алынған ақпартты ойлауға, бағалауға , талдауға жəне 
синтездеуге бағытталған пəндік шешім. Сыни тұрғыдан ойлау үдерісі- релеванттық 
ақпараттар жинауды; дəлелдерді сын тұрғысынан талдау мен бағалауда; 
кепілдендірілген шешімдер мен жинақталған қортындылар; ауқымды тəжірибе 
негізінде болжамдар мен ұсыныстарды қайта қарауды қамтиды. [Нұсқаулық 13 
бет]. Мерсер сыныпта талқылаудағы дəлелдің үш түрін анықтады. Олар:

– пікірталастық əңгіме, оқушылар бəсекеге қабілетті, басқа адамдардың 
көзқарасын қабылдауды қаламайды;

– кумулятивтік əңгіме, мұнда оқушылар бір-бірінің үлесін сынамайды жəне 
сындарлылыққа негізделеді;

– зерттеушілік əңгіме, ұсыныстар жайында күмəн туып, қарсы дау айты-
лып, негізделген дəлел мен сыни тұрғыдан ойлау арқылы жалғасады (Мұғалімге 
арналған нұсқаулықтан 51 бетте көрсетілген (Мерсер, 2000))

НЕГІЗГІ БӨЛІМ

Шығармашылық – сол индивидтің жаңадан ойлап табу болмысын немесе бір 
игі істі жалғастыруға қызығушылығы болсын, тым болмаса əрекетке ұмтылуы 
деп алайық. Студенттің ғылыми жұмыспен айналысуы, мəдени шараларға белсе-
не араласуы, қоғамдық бірлестіктердің мүшесі болуы, қазіргі күні белең алған ең 
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ізгі шара. Студенттердің өзін-өзі басқаруының бір мүшесі болуы, міне, осының 
барлығы студенттің тек жеке басы үшін ғана емес, алғашында өзінің оқу ор-
ны үшін, кейін елі үшін атқарар ісінің бастамасы болып есептелінеді. Яғни, 
шығармашылық шырқау шегінің нəтижесіне жетуге осы кезден қамдана бастайды. 
Яғни бойындағы қабілетін дарытады. Оның барлығына ықпал ететін тылсым күш 
иесі бұл оқытушылар болмақ. Егер ғылыми іспен айналысатын болса, ғылыми 
жетекшісі, шығарма жазатын болса, тіл байлығы мықты, сөзге шебер ұстаз ке-
рек, өнер саласында жүрер болса, биші, жезтаңдай əнші дегендей əр саланың ба-
бына сай бапкері студенттердің шығармашылықпен айналысуына ықпал жасай-
ды. Нəтижесінде студент оқу бітіргеннен кейін келелі мол келешектің тізгінін 
ұстайтын, бостандыққа толы болашақты бастайтын, айбаты арыстандай, қайраты 
жолбарыстай, аузы дуалы, білегі қуатты, білімі мол, қай салада болса да аянбай тер 
төгуге бар жас маман иесі болып шығады. Бұл сөзсіз шындық.

Төрт-бес жыл еңбектеніп, жарқын болашағының іргетасын қалап, бойына 
жігерлілік пен қайсарлылықты, рухшылдық пен жаңашылдықты жиып өскен сту-
дент енді елі үшін жұмыс жасауға сақадай сай. Күші асып, жігері тасып, өзінің 
емес, ұлтының мүддесі үшін жан қиюға əзір.

Менің ойыма, осы жағдай, яғни студенттің шығармашылық жұмысын дамы-
ту арқылы Жаңа қазақстандық патриоттыққа тəрбиелеудің бірден-бір жолы осылай 
жүзеге асу керек секілді. Болмаса тек «ілім-білім» деп өзге елдердің ғылымынан 
сусындап, өз ғалымдарымыз толық зерттей алмай жатқан салаларының кесірінен 
ол студенттердің қызығушылығы құны бөлек өзге елге ауып кетуі мүмкін. Бұл – 
үлкен қорлық. «Өзге елде – сұлтан болғанша, өз еліңде – ұлтан бол». Осы бір сөздің 
астарын зерделей білген жанның санасының еш сергелдеңге түспей, яғни өз елінің 
құндылығын, құдіреттілігін, таңертең шапағатын арайлатар ақ таңының, күндіз 
шуағын шашып тұрар күнінің, кеш бата бозараңдап, түн ортасында адам баласына 
сəуледей жарық сыйлаған айының, əрбір құбылыстарының сондай ыстық, қымбат 
екенін сезінері хақ.

«Ел боламын десең – бесігіңді түзе» дейді қазақтың данасы М. Əуезов. 
Бесіктен белі шығып, ананың ақ сүтімен əлдиіне, ыстық алақанына құмарланып, 
оны бір жыл бойы сол отбасының жанында, яғни кіші отбасында бойына 
ұлтжандылықтың, Отан сүйгіштіктің, патриоттық тəлім тəрбиенің құндылықтарын 
сіңірген жас буын иесінің, үлкен өмірге аяқ басып, ата-анасынан жырақ, яғни басқа 
қалаға білім нəрімен сусындауға келіп, студент атанған, қаймағы бұзылмаған уыз-
дай сүттің болашақ сол сүт болып қалуына немесе сол сүттен ашыған салып, ащы 
айран етіп алу да осы студент кездің үлесінде екен. Егер осы кезде сол студент 
жан-жақты іспен айналысуға талпынар болса, онда оның болашағы айқын, басар 
биігінің бастауы жарқын болмақ.
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Əрбір жастың жүрегінде осы секілді істер болатын болса, онда олардың бойын-
да Отанға, ұлтқа, елге деген сүйіспеншілік те сөзсіз болады. Қандай жағдайда бол-
масын, ел, мемлекет үшін патриоттықтың қажет екендігі өзінен-өзі белгілі. Себебі, 
көне грек мемлекетінде қалыптасқан бұл ұғым өз елін сүю, өз халқына берілген, 
елі, жұрты үшін қандай да болсын қиындыққа төзуді аңғартады. Сондықтан да 
бұл ұғымның интернационалдық бағыты да бар. Əр елде азаматтар бұл ұғымға 
өзінше баға береді. Əр елде əр жас шамасындағы азаматтардың ой-санасы əртүрлі 
деңгейде дамитыны тағы бар, сонда бұл ұғымның сан қырлы бағыты бар дегенді 
білдіреді. Түрлі елдің азаматтарының патриоттығы əр деңгейде болғанымен, 
барлық жерде патриоттар Отанының бүгінгі дұрыс өмірі жəне жарқын болашағы 
жайында күрескерлер болып қала береді.

Болашақ Қазақстанның іргетасын берік қалауда оның əрбір құмын, кірпішін, 
тасын Отанға деген сүйіспеншілікпен, елге деген ерлікпен, өр рухпен ұстап 
сезінетін болсақ, теңдік алуға талпынған тіленші ұлтшылдық жолында аянбай 
тер төккен тарих тарландарының еңбегінің зая кетпегендігі. Өткеннің осындай 
іскерлігі – бүгіннің үстемдігі.

Шығармашылық дегеніміз – адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға 
ұмтылуы, ізденуі. Өмірде дұрыс жол табуы үшін адам дұрыс ой түйіп, өздігінен са-
палы, дəлелді шешімдер қабылдай білуге үйренеді. Адам бойындағы қабілеттерін 
дамытып, олардың өшуіне жол бермеу адамның рухани күшін нығайтып, өзін-өзі 
тануына көмектеседі.

Бұл жалпы адам бойындағы құбылыс. Ал студенттердің шығармашылығын 
дамыту болашақтың үлкен сапарына аяқ бастырар сəтте оған тура жол сілтеу 
үлкен маңызды іс. Əрбір студент өз жүрегінде күш жігері мықты сезім орнатуы 
тиіс. Ол ешқашан жасып қалмауы керек. Студент өз бойынан шығармашылық 
қабілеттерін, даралық бейімділіктерін, өзгеге таныта білуі керек. Студенттердің 
қабілеттерін дамыту мəселесі өзінің тамырын адамзат тарихының тереңінен алады. 
Ежелгі грек философы Сократ өз ізбасарларының дамуына үнемі қамқорлық жа-
сап отырған. Шығыстың əйгілі ойшылы əл-Фараби адамның ақыл-ойын қабілетін 
дамыту арқылы оны бақыт жолына жеткізу мəселесіне бірнеше күрделі еңбектерін 
тікелей арнаған. Халықтың ұстазы ұлы Абай өзінің қара сөзінде (43-ші қара сөзі) 
де адам бойындағы қабілеттерін əрі қарай дамыту, шыңдау қажеттілігін алға тар-
тады. Сонда ғана олар пайдаға асатынын жазады.

Қазіргі таңда жаңа Қазақстанда қалыптан тыс ойлай алатын, шұғыл 
шешімдер қабылдай білетін, белсенді шығармашылық адам қажет. Ол үшін əрбір 
оқытушы сабақтарда тек білімділік мақсаттарды шешіп қоймай, студенттердің 
жекелік қасиеттерін, қабілеттерін дамытудың жолдарын қарастырғаны жөн. Өз 
ұлтын, өз Отанын сүйетін адам ең бірінші өзін, өзінің жанұясын сүюі керек. Соны 
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қорғай білу керек. Сонда ғана біз бойында патриоттық сезімі басым студенттерді 
кездестіре аламыз.

Студент кез келген уақытта ізденіп, тың мəселелерді зерттеп, тыңнан 
тыңшыға айналуы керек. Тың оқиғалармен барша жұртшылықты хабардар етіп 
отырған студент қана жан-жақты жүргендігін көрсете алады. Содан барып ол 
өзінің шығармашылық жолын бастайды. Ал шығармашылық ұғымы – жаңа нəрсе 
ойлап, жетістікке қол жеткізу деген сөз.

Барлығына да ең əуелі үлкен сенім мен тəуекел керек. Сенімділік пен 
бойыңдағы күш-қайрат болмаса, онда біз бағындырмайтын биік белес жоқ. Бұған 
біздің жігеріміз де, жүрегіміз де жетеді. Себебі, біз шыдамның шегіне жеткенде, 
намыс оты еті түгел сүйегінен өткенде, кеудесінде жанартауы жарылып, көздің 
алды қанталап, өзіне қарай анталап тұрған жаудың алысқанының аузына ұрып, 
жұлысқанының жұлынын жұлып, бір-ақ тоқтаған елміз. Міне, біз осындаймыз. 
Студент қабілеті мен дарынын, шығармашылын дамыту арқылы бойындағы қаһары 
қатты патриот сезім туралы жүрегінде иненің көзіндей сəуле ашу – бүгіннің ең ба-
сты талабы.

Елбасы өз сөзін жастарға арнағанда: «...Бүгін барлық ауыртпашылықтар арт-
та қалып, мемлекетіміз өркениетті елдің өркенді жолына қадам басты, дамудың 
даңғыл жолына түсті деп айта аламыз...

...Мен Сіздерге – жаңа буын қазақстандықтарға сенім артамын. Сіздер Жаңа 
бағыттың қозғаушы күшіне айналуға тиіссіздер. ...Мемлекет басшысы ретінде 
мен əрдайым сіздердің оқуларыңыз бен өсіп-өнулеріңіз үшін барлық жағдайды 
жасауға тырыстым. Əлемдік деңгейдегі университет, зияткерлік мектептер аш-
тым, «Болашақ» бағдарламасын құрдым.

Қазір мемлекеттік жастар саясатының жаңа тұжырымдамасы əзірленуде.
Мемлекет сіздердің алдарыңыздан жаңа мүмкіндіктер ашылуы үшін 

барлығын жасауда. Олар – сіздердің ата-аналарыңыз тіпті ойлап та көрмеген 
мүмкіндіктер.

Естеріңізде болсын: сіздердің табыстарыңыз – ата-аналарыңыздың табысы, 
туғандарыңыз мен туыстарыңыздың табысы, отбасыларыңыздың табысы, барлық 
отандастарыңыздың табысы, біздің Отанымыздың табысы...».

Елбасы Н.Ə. Назарбаев қазақстандықтарға арнаған Жолдауында білім беруге, 
денсаулық сақтауға жəне əлеуметтік салаға ерекше қамқорлықтар көрсетілгендігін 
атап өтті.

Жас толқынның қоғам өміріне белсене араласуы қазақ елінің өркендеп 
өсуіне зор ықпалын тигізері анық. Жастарымыз мəн-мағынасы зор түрлі шара-
ларға белсене араласып, өз ойын жетік білдіріп, еліміздің саясатына тікелей 
ат салысса, қадамымыз оңды болмақ. Үміттің ақталғаны деген осы болмақ.
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Жаңа ғасыр табалдырығын аттап тұрып ел президенті Н. Назарбаев Қазақстан 
халқына Жолдауында «...Біздің жас мемлекетіміз өсіп – жетіліп, кемелденеді біздің 
балаларымыз бен немерелеріміз онымен бірге ер жетеді. Олардың өз ішінде жауап-
ты да жігерлі, білім өресі биік, денсаулығы мықты өкілдері бар.

Олар бабаларының игі дəстүрін сақтай отырып, қазіргі заманғы нарықтық 
экономика жағдайында жұмыс істеуге даяр болады. Олар бейбіт, абат, жылдам 
өркендеу үстіндегі бүкіл əлемге əйгілі əрі сыйлы өз елінің патриоттары болады», – 
деген болатын. Олай болса бүгінгі мұғалімнің алдында шығармашылыққа бейім 
жеке тұлғаны қалыптастыру міндеті тұр.

«Баланың шығармашылық қабілетін ашу, оны алға қарай дамыту үшін ең ба-
стысы жағдай жасау қажет».

Оқушының дарындылығының даму, қабілетінің ашылуы көбінесе мұғалімнің 
кəсіби біліктілігіне, жəне оның тұлғалық қасиетіне байланысты екені айдан анық. 
Ұстаздың алдында қолын созған, өмірге ерекше талпынған жас ұрпақ тұр. Білім 
берудегі шынайы мақсат – адамға белгілі бір білімді зерттеу ғана емес, сондай – ақ 
оның рухани, адамгершілік тұрғыдағы мəнін дамыту. Бүгінгі таңда балалардың 
өмірден орын табуы үшін өз бойындағы табиғи дарыны мен қабілетінің ашыла 
түсінуіне де көмектесудің қажеттілігі арта түсуде.

Көбінесе «дарынды оқушы – бұл жақсы оқитын оқушы» деген пікір қалып-
тасқан. Белгілі ағылшын психологы П. Торранстың зерттеулері бұл пікірдің 
мұғалімдер арасында жиі кездесетінін анықтады. Оларға оқуда қиыншылық 
туғызбайтын, тəртіпті, ұйымшыл, білімді, тұрақты, ұғымтал, өз ойын нақты жəне 
түсінікті жеткізе алатын оқушылар көбірек ұнайды. Ал қисынсыз сұрақ қоятын, өз 
жұмысымен ғана айналысатын, тəуелсіз, көбіне түсінбеушілік туғызатын, қияли, əр 
нəрсеге көз қарасы бөлек оқушылар ұнамайды. П. Торранстың зерттеулері нақ осы 
қасиеттер оқушының шығармашылық дарындылығын көрсететін жəне оның на-
шар оқитын оқушылардың арасында да аз емес екендігін айқындаған. Сондықтан 
мұғалімдер осы зерттеулердің нəтижесін ұстағаны жөн.

Дарынды оқушымен жұмыстың негізгі мақсаты – олардың шығармашылық 
жұмыста өзінің қабілетін іске асыруға дайындығын қалыптастыру. Ал мақсатқа же-
ту оқу бағдарламасын тереңдетіп оқыту жəне оқушының танымдық белсенділігін 
дамыту арқылы жүзеге асады.

Оқушының шығармашылығын арттыру үшін жеке тапсырма қосымша 
сабақтар өткізу, сабақта қызығушылығын арттыру, кесте толтыру, бақылау жұмыс-
тарын əр тақырып бойынша өткізу, тест дайындығын үйрету. Өзін-өзі тану баланы 
жолдастары арасында өзін сыйлата білуге, өзін-өзі жетілдіріп басқадан үлгі алуға, 
қоршаған орта жағдайында өзін-өзі бағып алуына, өз бетінше бір шешім айта алу-
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ына, əр іске жауапкершілікпен қарауға тəрбиелейді. Бірақ бұл жолда мұғалімге 
үлкен шығармашылықпен ізденіс керек. 

Онсыз ұстаздың бала жүрегіне жол табылуы мүмкін емес. Биология пəні 
сабақтарының ерекшелігі – оқушылардың үнемі қарым – қатынаста болатындығы. 
Балалар өзі туралы, өзінің ішкі ойлары, көзқарасы, кез – келген іс – əрекетіне қарсы 
ойын немесе пікірін білдіре алады. Сабақтың өзіне тəн ерекшелігі – сабақтың стан-
дартты емес түрлері ұсынылады: талдау сабақтары, сайыс сабақтары, экскурсия 
сабақтары, ойын сабақтары, топ серуен сабақтары т. б. Биология пəнінің сабақтан 
тыс жұмыстары сабақта меңгерген білімдерін іс-жүзінде қолдана білуді жəне 
қоғамға қызмет етуді қарастырады.

Халқымыз табиғат аялауға, қорғауға ерекше көңіл бөлген. Тіпті адам 
бойындағы адамгершілік қасиеттерді де өзінің туып – өскен табиғатымен сабақтас-
тырып жазады.

Мысалы, халық арасында жаны жаздай, көңілі көлдей, пейілі кең даладай де-
ген сөз тіркестерін жиі кездестіруге болады.

«Шығармашылық жұмыс» – физика пəнінің ең маңызды бөлігі дегеніміз 
дұрыс болар, балалар үнемі шығармашылық жұмыста болады., мысалы, табиғатпен 
ұштастыра отырып сурет салу, кеппе шөптер жасау, өлең жазу, тілек құрап айту, 
кітапшалар жасау сияқты жұмыстарымен балалардың шығармашылық шабыты 
оянады, өз ісіне сын көзбен қарап, басқаның еңбегін бағалауды қалыптастырады.

«Алдыңғы қатарлы мұғалімдер оқуды бітіргеннен кейін өз беттерінше да-
мымайды немесе мұғалім болып туыла салмайды. Керісінше олар əрқашан даму 
үстінде болады. Өз мамандықтарын алғаннан кейін мұғалімдер əріптестерімен 
əңгімелесіп, бірігіп жұмыс жасау арқылы жалғаспалы, тұрақты білім мен өз 
өнерлері жөнінде терең ойлану арқылы өздерінің кім екендігімен не үшін қызмет 
жасайтындықтарын анықтауды қажет етеді», деген екен.

Оқытудың жаңа ақпараттық – коммуникациялық технологияларын мең-
геру – қазіргі заман талабы. ХХІ ғасыр ақпараттық технология ғасыры. Қазіргі 
қоғамдағы білім жүйесін дамытуда ақпараттық-коммуникациялық технология-
лардың маңызы зор. Білім беруді ақпараттандыру жəне пəндерді ғылыми-техно-
логиялық негізде оқыту мақсаттары алға қойылуда. Ақпараттандыру технология-
сының дамуы кезеңінде осы заманға сай білімді, əрі білікті мамандарын даяр-
лау оқытушының басты міндеті болып табылады. Қоғамдағы ақпараттандыру 
процестерінің қарқынды дамуы жан-жақты технологияны жеке тұлға қалыптас-
тыруды талап етеді.

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңның 11-бабының 
9-тармағында оқытудың жаңа технологияларын, оның ішінде кəсіптік білім беру 
бағдарламаларының қоғам мен еңбек нарығының өзгеріп отыратын қасиеттеріне 
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тез бейімделуіне ықпал ететін кредиттік, қашықтан оқыту, ақпараттық – комму-
никациялық технологияларды енгізу жəне тиімді пайдалану міндеті қойылған.

Физика сабағында ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы 
оқушылардың ақпараттық құзіреттілігін қалыптастыру атты баяндамада қазіргі 
заман талабына сай ақпараттық технологияларды, электрондық оқулықтарды жəне 
Интернет ресурстарды пайдалану оқушының білім беру үрдісінде шығармашылық 
қабілетін дамытуға мүмкіндік беретіні туралы баяндалады.

Оқушылардың ақпараттық құзырлылығы мен ақпараттық мəдениетін 
қалыптастыру қазіргі таңда үздіксіз педагогикалық білім беру жүйесіндегі ең 
көкейтесті мəселелердің біріне айналып отыр.

Физика сабақтарында ақпараттық – коммуникациялық технологияларды 
пайдаланудың тиімділігі:

– Оқушының өз бетімен жұмысы;
– Аз уақытты көп білім алып, уақытты үнемдеу;
– Білім – білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексеру;
– Шығармашылық есептер шығару кезінде физикалық құбылыстарды 

түсіндіру арқылы жүзеге асыру;
– Қажетті ақпаратты жедел түрде алу мүмкіндігі;
– Қарапайым көзбен көріп, қолмен ұстау сезіну немесе құлақ пен есту 

мүмкіндіктері болмайтын табиғаттың таңғажайып процестерімен əр түрлі 
тəжірибе нəтижелерін көріп, сезіну мүмкіндігі;

– Оқушының ой-өрісін дүниетанымын кеңейтуге де ықпалы зор.
Оқытушы сабағында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

пайдалану арқылы оның тиімділігін жүйелі түрде көрсете біледі. Ақпараттық-
коммуникациялық технологияны пайдалану оқытудың тиімді əдістерінің бірі деп 
ойлаймын.

Физикалық процестер мен құбылыстарды модельдеу оқу процесін дамыту 
мен жетілдірудің болашағы болып табылады, əсіресе оқушылардың шығарма-
шылық белсенділігін арттыруда, зерттеу жұмыстарын дамытудағы ролі ерек-
ше. Физикалық эксперименттерді модельдеу – оқытушыға сабақты физикалық 
ұғымдардың мағнасын тереңірек ашуға, оқушыларды физиканың қазіргі 
эксперименттік базасымен таныстыруға, физикалық құбылыстармен зерт-
теу əдістерін толық түсіндіруге мүмкіндік береді. Оқытушы үшін электрондық 
оқулық – бұл күнбе – күн дамытылып отыратын ашық түрдегі əдістемелік жүйе, 
оны əрбір оқытушы өз педагогикалық тəжірибесіндегі материалдармен толықтыра 
отырып, əрі қарай жетілдіре алады. Электрондық оқулық арқылы үй тапсырмасын, 
жаға сабақты түсіндіруге жəне тест тапсырмаларын орындауға болады.

«Физика» оқу пəні ретінде өз білім саласында қоршаған əлемнің сансыз 
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құбылыстарында орын алатын табиғаттың жалпы заңдылықтарын қарастырады. 
Физика ғылымы адамзат мəдениетінің маңызды құраушысы бола отырып ғылыми, 
техникалық жəне гуманитарлық əлеуетке ие.

«Физика» оқу пəнінің мақсаты-оқушылардың ақыл-ойын, танымдық жəне 
шығармашылық қабілетін дамыту, физиканың қазіргі қоғам өміріндегі жəне жалпы 
адамзат мəдениетін дамытудағы рөлін ашу, табиғатқа ғылыми көзқарасты бекіту, 
физикадан берілетін білімді түрлі мəселені шешуде шығармашылықпен қолдануға 
алғы шарт болатын əлеуметтік мəні бар біліктер мен дағдыларды оқушы бойында 
қалыптастыру болып табылады.

Физика ғылым ретінде адамзат мəдениетінде маңызды орын алады. 
Өз мазмұнына физиканың деректерін, түсініктерін, заңдарын, теорияларын, 
модельдерін, тəжірибелері мен əдістерін т.б. енгізе отыра, физикалық теориялар 
аясында адамзат іс-əрекетінің түрлі саласында қолданылатын біршама түсініктер 
қалыптасады. Физиканың жалпы мəдени мəнін ашу жəне осы негізде ғылыми 
көзқарас жəне ойды қалыптастыру қазіргі жағдайда оқу пəнінің басымдық 
мақсатын құрайды.

Қазіргі заманда ғылым мен техниканың жедел түрде дамуы əр оқушының 
білім дəрежесінің жоғары болуын талап етеді. Сондықтан оқушылардың 
шығармашылық пен белсенді түрде жұмыс жасауы, өз бетінше терең ойлауы 
арқылы білім алуы өмір қажетіне айналып отыр.

Елбасымыздың білім сапасына қойып отырған талабы- оқуышлардың ғылым 
мен техниканы кез-келген саласын меңгере отырып, бəсекелестікке қабілетті, 
құзырлы болуы. Білім жүйесінің соңғы жетістіктерінің бірі кез-келген сабақты 
интерактивті тақтамен өткізу болса, сол тақтаны емін-еркін пайдалануды тек 
мұғалім ғана емес, оқушының да білгені абзал.

12 жылдық білім беру жүйесінде 10–12 сыныптар 3 бағыт бойынша жара-
тылыстану – математикалық, қоғамдық-гуманитарлық, технологиялық бейінді 
жүзеге асыруы керек.

Демек, қазіргі оқулықтарымыздың бағдарламалары, оқулық мазмұны, 
əдістемелік жүйе қайта қарастыруды, жетілдіруді қажет етеді.

Мектеп қабырғасынан ел болашағы – жастарымыз заманға сай білімнің ба-
стауын алады. Оқушылардың ойлауы мен тілінің дамуына жағдай жасау, дарын-
ды балаларды назарда ұстау сияқты озық идеяларды жүзеге асыру үшін, оқыту 
əдістемелерінің жаңаша тұрғыдан құрылуы міндетті болмақ.

Əр оқушының болмысы арқылы дамытушылық, шығармашылық ойлау, өз 
бетінше шешім қабылдау қабілетінің қалыптасуы тиіс.

Жақын болашақта орта білімді 12 жылдық жүйеге толығымен көшіру үрдісі 
басталмақ.
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Осыған орай оқыту технологиялары жаңартылып, педагогика мамандары-
ның шығармашылық бастамасына қолдау жасалуда. Жеке тұлға қалыптастыруда 
жаңаша оқытудың əдіс-тəсілдерін іздестіру пəндік білім аймағында игерілетін 
білімдерімен анықталады. мұғалім қазіргі заман технологияларын игеру мəселесі-
не көбірек көңіл бөлуі қажет.

Орта білім берудің негізгі мақсат – міндеттерінің бірі-білім алушылардың 
тұлғалық қалыптасуына, олардың рухани əлеуетін дамытуға, өзіндік əлеуетін 
анықтауға, өзін-өзі дара көрсете алуына жағдай жасау болып табылады.

Физика ғылым ретінде адамзат мəдениетінде маңызды орын алады. Өзінің 
мазмұнында деректерді, түсініктерді, заңдарды, теорияларды, модельдерді, іргелі 
тəжірибелерді, физика əдістерін жəне т.б. қамти отырып, адам қызметінің түрлі 
саласында кеңінен қолданыс табатын түсініктер, ойлау жүйесі мен практикалық 
қызметі үшін тиімді тəсілдер қорын жинақтайды. Физиканың жалпы мəдени 
мəнділігін жəне оның негізінде ғылыми дүниетаным мен көзқарасты қалыптастыру 
қазіргі кездегі оқу пəнінің басты мақсаттарына жатады.

Оқушылардың физика пəнінен білімділігін қалыптастырудың негізгі түрі –
есеп шығарту жəне белгілі проблемалық жағдаятты шешуді кең қолдануға үйрету. 
Сол себептен құзыреттілікті қалыптастыру кілті-арнайы дайындалған құзыретті 
бағытталған тапсырмалар.

Құзырет (компетенция – латын сөзі «өз ісін жетік білу, танымы мол, 
тəжірибелі» деген мағына білдіреді) алға қойылған мақсаттарға жету үшін ішкі 
жəне сыртқы ресурстарды тиімді іске асыруға дайындық. Құзыреттілік –
оқушылардың нақты, əлеуметтік, қажетті іс-əрекеттерінің жан жақты тəсілдерінің 
жиынтығын меңмгеруінен көрінетін тікелей білім нəтижесі.

Қазіргі таңда құзыреттілік құрамына кіретін түсініктерге бірнеше көзқарастар 
бар, соның бірі Хуторский ұсынған құзыреттілік жиынтығы.

Осы жиынтық ішінен физика пəніне сай құзыреттіліктер деп іріктеп 
алғандарым төменде көрсетілген:

– Оқу-танымдылық құзыреттілігі;
– Ақпараттық құзыреттілік;
– Коммуникативтік құзыреттілік.
Оқу-танымдылық құзыреттілігі – оқушының өз бетінше таным əрекетінің 

жиынтық құзыреттілігі, құрамына логикалық, əдістемелік, жалпы білім алу 
əрекеттерінің элементтері кіреді.

Сабақ басында қойлыған гипотезаны тапсырмалар орындау арқылы тексерді. 
Мысалы:

– барлық заттар бөлшектерден тұрады;
– сұйықтар мен газдарда кері итеруші күштер бар;
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– қатты дене тұрақты балқу температурасына ие.
Бұл жағдайда оқушылар берілген тапсырмалар арқылы физикалық тəжірибе, 

бақылау, сараптау жəне жасалған жұмысы туралы көпшілік алдында хабарлама 
жасау білігі қалыптасады.

Ақпараттық құзыреттілік – қоршаған ортадағы қазіргі ақпарат құралдарын 
жетік меңгеру іскерлігі. Физика оқу пəні ретінде оқушылардың ақрараттық 
құзыреттілігін қалыптасуына үлкен септік тигізеді.

Қажетті ақпаратты табу, сараптау, өңдеу жəне қажеттісін алу.
Мысалы: Мобильді телефонның адам денсаулығына зиян екенін біз жиі 

естиміз.
Физика заңдарының негізіне сүйене отырып, зиян немесе зиянды емес тура-

лы баяндама жаз.
Бұл тапсырмаларды орындай келе, оқушылар қосымша ақпарат көздерінен 

(Интернет желісі, ғылыми мақалардан, анықтама) өз бетінше қажетті мəліметті 
іріктеп алады.

Коммуникативті құзыреттілік – бұл тілдерді жетік білу, айналадағы жəне 
қашықтағы оқиға немесе адамдармен қарым-қатынас құру, топпен ұжымда жұмыс 
жасап, əртүрлі əлеуметтік рөлдерге ену дағдылары.

Оқушының өзін ұсына білуі, сұрақтар қоя білуі, пікірталас жүргізуі, 
сұрақтарға жауап қайтара білуі – осы құзіреттіліктен күтілетін нəтиже.

Ақпараттық құзыреттілік. Мысалы: келесі сөйлемде бірнеше сөз айрық-
ша белгіленген: «Астрономдар болжауынша, келесі жүз жылда Нептун планета-
сынан Күн дискісі арқылы Сатурн планетасы өтетінін бақылауға болады». Осы 
үш айрықша белгіленген сөздер ішінен қайсы сөз арқылы кітапханадан жəне ин-
тернет желісінен іздеуге қолайлы?

Орта мектептің физика сабақтарында жетекші құзыреттіліктерді қалыптас-
тыру ерекше орын алады. Құзыреттілікке бағытталған тапсырмаларды қолдану 
физика пəнінен білімді сапалы меңгерумен қатар тəжірибеде қолдана алу 
қабілеттілігін дамыту проблемасын шешеді.

Сөзімді қортындылай келе төмендегідей ұсыныстарға тоқталамын: • кəсіптік 
білім беретін оқу орындарын қазіргі заманға сай жаңа ақпараттық құрал – 
жабдықтармен жабдықтау, интерактивті тақталар мен мультимедиялық кабинет-
термен жəне арнаулы пəндер бойынша электрондық оқулықтармен қамтамасыз 
ету; • кəсіптік білім саласында оқытудың жаңа ақпараттық технологияларын пай-
далану бойынша білім жетілдіру курстарын жиі ұйымдастыру.

«Қазіргі заманда болашақ мамандарды ақпараттық технологиямен байла-
нысты əлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» деп, Елбасы 
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атап көрсеткендей жас ұрпаққа білім беру жолында ақпараттық технологияны оқу 
үрдісінде оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың маңызы зор.

Құзыреттілікке бағытталған тапсырмаларды құруға қойылған талап-
тар анықталып, физика пəні мұғалімдерінің тəжірибесі зерттелгеннен кейін 
құзыреттерге негізделген тапсырмаларды құру əдістемесі жасалды.

Құзыреттілікке бағыттап оқыту арқылы жан-жақты дамыған оқушы тұлғасы 
қалыптасатыны сөзсіз.

ҚОРЫТЫНДЫ 

Мұғалім бірінші өзі сыни тұрғыдан ойлай алса, оқушыларында, студенттердің 
сыни тұрғыдан ойлаттыруға мүмкін береді жəне ойын мен тілдік қорын дамыта 
алады. Болашақтың бəсекесіне қабілетті XXI ғасыр шəкіртін тəрбиелеу білім бе-
ру саласының еш назарынан тыс қалған емес. Соған сай ұстаз – ізденімпаз ғалым, 
нəзік психолог, тынымсыз еңбеккер, ортаның ұйтқысы, жан-жақты шебер, терең 
қазыналы білімпаз, гуманист, белсенді патриот болғанда ғана қоғамның мықты да 
білікті, жоғарғы мəдениетті, жан-жақты дамыған, шығармашылығы жоғары жеке 
тұлғаны қалыптастырып, тəрбиелейтінімізге нық сенімдімін. Басты мақсат -сол 
шəкірттерімді жетелей жүріп өзіңді жетілдіру.Мұндай жұмыстар оқушылардың 
ақыл-ойын, танымдық жəне шығармашылық қабілеттерін дамытуға септігін 
тигізеді жəне студентті ойлануға, алған білімін еске түсіруге, мұғалім үшін сту-
дент білімін бағалау үшін қажет деп санаймын. Жалпы сыни ойлайтын студенттер 
белсенді болады, олар сұрақтар қойып, дəлелдерді талдайды, мағынаны ашу үшін 
саналы түрде стратегияларды қолданады, олар ауызша да, жазбаша да ойларын 
еркін айтады, мұндай адамдар тың идеялармен келешекке нық кадам басады. Сы-
ни тұрғыдан ойлау мəн мəтінді есепке ала отырып, бақылау мен тыңдау арқылы 
дəлелдер жинақтау, шешім қабылдау үшін талапқа сай өлшемдерді қолдану сияқты 
дағдыларды қарастырады. Бұл дағдылар: • бақылау, • талдау, • қорытынды, • ин-
терпретация. Студенттермен жоғарыда келтірілген жұмыс жүргізгенде оқушы 
бойында сыни ойлау дағдылары қалыптасты.

Қорыта келгенде, студенттердің сыни тұрғыдан ойлауын дамытуға тиісті 
өлшемдерді қолдана білген тиімді. Сабақтарда оқушылардың бақылау, талдау, 
қорытынды жасау дағдыларын дамытуға көп көңіл бөлу. Бұл жағдайда студент 
ойын Блум өлшемі бойынша, яғни қарапайымнан күрделіге бағыттау маңызды бо-
лып саналады.
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Аннотация
Студент – это физическое лицо. Человек, который ставит себя в положение, чтобы иметь про-

фессию, чтобы сохранить будущее страны, то есть свое собственное. У него ясная цель. Он обе-
спокоенный человек. Президент Нурсултан Назарбаев, «Знающие, компетентные люди – движущая 
сила человеческого развития в 21-м веке», является признаком большого восхищения.Зеркало на-
шей нации является отражением поколений к поколению благодаря особому вниманию Президента 
к образованию. Актуальной проблемой является немедленная преемственность подрастающего по-
коления к кочевому каравану во главе с президентом. Если он не может этого сделать – нас критику-
ют. Судьба нашего народа, будущее страны – в руках молодого поколения. Сегодняшний процесс об-
учения требует новых подходов и новых идей. У каждого учителя много трудностей и препятствий в 
его практике. Нужно совершенствовать свои знания, чтобы следовать современности.

Критическое мышление является наиболее важной педагогической концепцией, которая важ-
на для развития образования в Казахстане. Этот модуль призван помочь учащимся и учителям раз-
вить критическое мышление.

Ключевые слова: критическое мышления, активные методы обучения, компетентность, три-
лингвизм, формирующая оценка, глобализация, современность.

Summary
A student is an individual. A person who puts himself in a position to have a profession to preserve 

the future of the country, that is, his own. He has a clear goal. He is a worried person. President Nursultan 
Nazarbayev, “Knowledgeable, competent people are the driving force of human development in the 21st 
century,” is a sign of great admiration. The mirror of our nation is a reflection of generations towards 
generation thanks to the special attention of the President to education. The urgent problem is the immediate 
succession of the younger generation to the nomadic caravan led by the president. If he cannot do this, 
we are criticized. The fate of our people, the future of the country is in the hands of the young generation. 
Today's learning process requires new approaches and new ideas. Each teacher has many difficulties and 
obstacles in his practice. You need to improve your knowledge to follow the present.

Critical thinking is the most important pedagogical concept, which is important for the development 
of education in Kazakhstan. This module is designed to help students and teachers develop critical thinking.

Key words: critical thinking, active teaching methods, competence, trilingualism, formative 
assessment, globalization, modernity.
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ЖАСТАРДЫ ОТБАСЫЛЫҚ ӨМІРГЕ ДАЯРЛАУДА ОТБАСЫНДА 
КЕЗДЕСЕТІН ƏЛЕУМЕТТІК МƏСЕЛЕЛЕР

Аңдатпа
Ұсынылып отырған мақалада жастарға отбасында кездесетін əлеуметтік 

мəселелер жайында мағлұмат бере отырып, оның алдын алу жолдарымен танысуға 
бағытталған жəне де жастарды отбасылық өмірге даярлауды əлеуметтік жағынан 
зерттеуге арналған.

Тірек сөздер: отбасы, тəрбие, ата-ана, бала, сүйіспеншілік, құндылықтар, жастар, 
əлеуметтік, мəселе, жұмыс.

КІРІСПЕ

Жастарды отбасылық өмірге даярлау мəселесі жан-жақты зерттелініп келген 
тақырып болғанымен, осы күнге дейін əлеуметтенудің өзекті мəселелерінің бірі 
болып саналады. 

Əрбiр адамның жетiлiп дамуында отбасы маңызды рөл ойнайды. Сондықтан 
қоғамның қай кезеңiнде болмасын отбасы тəрбиесiн ұйымдастыру мəселелерi 
ең өзекті мəселе ретiнде көптеген ойшылдар мен ғалымдарды ойландырып кел-
ген. Бүгiнге дейiн Шығыстың Ұлы ойшылдары əл-Фараби, Ж. Баласағұни, 
М. Қашғари, М. Хайдари жəне т. б. классик педагогтар Я.А. Коменский, К.Д. Ушин-
ский, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, А. Дистервег жəне т. б., қазақ ағартушылары 
Ш. Уалиханов, Ы. Алтынсарин, А. Құнанбаев, кеңес педагогтары А.С. Макаренко, 
В.А. Сухомлинский, Н.Д. Крупская жəне т. б., қазақ зиялылары А. Байтұрсынов, 
Ы. Алтынсарин, М. Əуезов, М. Жұмабаев, Ж. Аймауытов, С. Көбеев жəне т. б. от-
басы тəрбиесi мəселелерiн жан-жақты қарастырып, зерттеген. Бүгiнгi таңда от-
басы тəрбиесi проблемаларының ғылыми негiздерi Ресей ғалымдары Ю. Азаров, 
А. Пинт, И. Гребенников, Л. Белова жəне т. б. тарапынан зерттелдi. Ал Қазақстанда 
Ж. Қоянбаев, Р. Қоянбаев, Ж. Əбиев, Р. Төлеубекова, Г. Байдельдинова, Б. Айтмам-
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бетова, С. Қоңырбаева жəне т. б. ғалымдар тарапынан кеңiнен зерттелiп келедi. 
Отбасындағы тəрбие көптеген ғылым саласында (социология, педагогика, пси-
хология, экономика, демография, құқықтану жəне т. б.) кеңiнен зерттелiп, бүгiнгi 
қоғам талаптарына сай отбасы тəрбиесiн ұйымдастыру мəселелерi көпшiлiктiң 
қызығушылығын арттырып отыр.

Адам отбасышыл болып ең алдымен өз үйінде қалыптасады. Отбасы 
құрғысы келген кездегі оның даярлығы əр дəрежеде болуы мүмкін. Бірақ ең алды-
мен талапты өзіңе қою керектігін біліп жəне өзіңді жетілдіре түсудің шексіздігін 
түсініп, ортақ бақыт үшін, үйленгенге дейін де, кейін де ақыл-ойыңды жетілдіре 
беру бағытында жұмыс жасау қажет.

Қазақстан Республикасының Конституциясында балаларына қамқорлық 
жасау жəне оларды тəрбиелеу – ата-ананың табиғи құқығы əрі парызы екендігі 
көрсетіліп, сонымен қатар, отбасының міндеттері нақты белгіленген.

Жастарды отбасылық өмірге даярлаудың мəселесі бойынша жүргізілген 
зерттеу жұмыстарын талдау негізінде əлі де бұл мəселе негізі ғылыми зерттеулер-
де нəтижесінің анықталмағандығын көрсетеді. Демек, бүгінгі таңда еліміздің жа-
старды отбасылық өмірге жүйелі түрде даярлаудың қажеттігі мен бұл мəселенің 
тəрбие теориясы мен тəжірибесінде нақты тиімділігін айқындау арасындағы 
қарама-қайшылық алып тұрғандығымен ерекшеленеді. Осы қайшылықтардың 
шешімін табу мақсатында зерттеу тақырыбын «Жастарды отбасылық өмірге даяр-
лауда əлеуметтендірудің рөлі» деп алуға себеп болды. 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ

Бүгінгі отбасы өзінің дамуында əлеуметтік мəртебесінің төмендеуімен, 
ұрпақты өсірудегі мүмкіндігінің шектелуімен, ажырасу фактілерінің артуымен, 
отбасылық өмірдің қысқалығымен, яғни жастардың тез ажырасып кету санының 
артып отыруымен сипатталатын қиын кезеңді басынан кешіруде. Еліміздің эко-
номикасында болып жатқан өзгерістер мен қоғамдық құбылыстар отбасы 
өміріне өзіндік ықпал етпей қоймайды. Бұл тек қана біздің елде ғана емес барлық 
мемлекеттердегі проблема ретінде көпшілікті алаңдатып отыр. Осы тұста ғалым 
Н.М. Римашевскиий мына төмендегідей факторларды бүгінгі отбасыларының 
əлеуметтік-демографиялық себептері ретінде көрсетеді:

– халықтың өсімінің төмендеуі, табиғи емес жолдармен жастардың (халық са-
нын өсіруге үлес қосатын жастағы) өмірден кетуі салдары, яғни СУИЦИД, өлтіріп 
кету, жол қаупі, ішімдік пен нашақорлық себептерінен бала туылуының азаюы;

– жұмыссыздықтың артуы;
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– жалақының төмендігі, əлеуметтік төлемдердің жетімсіздігі мен инфляция-
ға байланысты тұтыну бағаларының артуы арасындағы қарама-қайшылықтың 
болуы;

– адамдардың қоғамдағы əлеуметтік-экономикалық топтарға бөліну салда-
ры;

– халықтың көп бөлігінің тұрғын үй мəселесін шешуде дəрменсіздігі;
– адамдардың дене жəне психологиялық денсаулығының бірден төмендеп 

кетуі, əсіресе, балалардың, жұқпалы аурулардың көбейе түсуі мен мүгедектер 
санының артуы, денсаулық сақтау жүйесіндегі тəртіпсіздіктің артуы;

– еңбек потенциалы сапасының төмендеуі;
– қоғамның, əсіресе жастар арасында қылмыстың артуы;
– мемлекеттік бюджеттің үнемі тапшылығы мен ауыр жағдайдағы отбасыла-

рына əлеуметтік қорғаудың мүмкін еместігі, – деп көрсетеді [1. б.143].
Қазіргі отбасыларының анағұрлым өзекті мəселелері ретінде мыналарды 

атап көрсетуге болады: 
1. Тұрғын үй мəселесі 
Жас отау иелерінің тұрғын үй мəселесімен қамтамасыз етілу жағдайлары 

қай кезде болсын ең өзекті мəселе болып келген, бүгінгі нарық заманында да 
өзекті болып отыр. Сондықтан жастардың үйленуге асықпауы, үйленгендердің 
балалы болуды жоспарламауы немесе шектеуі, бəрі де отбасылық тұрғын үй 
мəселесінің шешілмеуінен болып отыр. Жастар арасындағы пəтер жалдап тұру 
жəне отбасы қызметтерін жүзеге асыру олардың отбасы міндеттерін шешуде 
едəуір қиындықтар туғызуда. Уақыт өте келе жастардың сұранысы мен отбасын-
да тəрбиеленіп отырған бала тəрбиесінің шығындары бұл мəселені барған сайын 
қиындата түсері анық. Сондықтан тұрғын үй мəселесінің жағдайы қаншалықты 
қиын болған сайын отбасындағы кикілжің мен түсінбеушіліктің деңгейі де 
соншалықты күрделі болмақ. Осы бағытта жастар саясаты мен демографиялық 
мəселені шешуде Қазақстандық ғалым М. Тəтімов өз ұсыныстарын да бер-
ген болатын. Онда жастарға арналған бағдарламалар негізінде тұрғын үй алуға 
жұмсалатын несиелердің құнын отбасында дүниеге келген сəбидің санымен 
біртіндеп шегеріп отыру арқылы жастардың отбасылық өмірін біршама жеңілдету 
мəселесін алға тартқан болатын. Осылайша демографиялық жағдайды да біршама 
түзеуге үлес қосуды қарастырған болатын. Əйтсе де, мұндай ұсыныстар бүгінге 
дейін мемлекетіміз тарапынан қолдау таппай отыр [3. б.59 ].

2. Қаржылық-экономикалық мəселе
Қаржылық-экономикалық қиындықты, ең алдымен əлеуметтік аз қамтылған 

отбасылары мен көп балалы отбасылары сезінеді. Жыл сайын көптеген жас от-
басылары аз қамтылған отбасыларының санын толықтыра түсуде. Өйткені жас 
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жұбайлардың алатын жалақысының дені пəтер жалдауға жұмсалса, бір бөлігі 
отбасындағы бала күтімі мен тəрбиесіне, денсаулығына, олардың тұрмыстық 
қажетін өтеуге жəне руханимəдениетін арттыруға, т.б. қажеттіліктерге жұмсалады. 
Əйтсе де мұндай шығындарды ай сайын өтеп отыруға əрбір жас отбасының 
экономикалық жағдайы келе бермейді. Оның үстіне аналарға берілетін жəрдемақы 
мен басқа да əлеуметтік көмектер отбасы мəселесін шешуге жеткіліксіз.

3. Жұмыспен қамту мəселесі.Əйелдердің жұмыссыздығы жəне шектен тыс 
жұмысқа жегілуі 

Əйелдердің толығымен қоғамдық жұмыстарға араласуы олардың 
сұраныстарынан жəне елдегі экономикалық дамуының салдарынан туындады. 
Əйтсе де, əйелдердің тым көп қоғамдық жұмыстарға жегілуі жəне отбасының 
тұрмыстық-шаруашылық жұмыстарын да қоса орындауы, бала табу мен оның 
тəрбиесімен айналысуы – бұл əлеуметтік мəселе ретінде қарастырылып келеді. 
Бұл процестің əлемдік сипаты дүние жүзінде ең көп тараған типі бола отырып, 
отбасы жұбайларының екеуінің де ұстанған бағытының өзіндік ұстанымдарын 
дəлелдеу мен осы мақсатта табысқа жетуге талпынуы екендігін дəлелдейді. Егер 
əйел баласының жұмыс істеуге деген талпынысына талдау жасап көретін болсақ, 
онда мынаны байқауға болады деп тұжырым жасайды ғалым Ф.А. Мустаева: 

Біріншіден, экономикалық мұқтаждық, ерінің тапқан табысының жетпеуі. Со-
нымен қатар кейде əйел азамат отбасындағы бірден- бір асыраушы болуы мүмкін. 
Көп жағдайда əйелдер отбасын асырау үшін денсаулыққа зиянды жұмыстарды да 
үстеме ақы төленетін жағдайда орындауға дайын болады [1. б.144]. 

Екінші фактор, əйелдердің жұмыстан айырылмай төзімділік танытып жұмыс 
істеуге деген құлшынысы – бұл ертеңгі күнге деген сенімсіздіктің, қоғамдағы 
əлеуметтік-экономикалық тұрақтылықтың сақталмауынан туындаған өзін-өзі 
қорғауға талпынысын дəлелдейді. Сонымен қатар, мұндай төзімділік таныту от-
басын асыраудағы жұмыспен қамтамасыз етудің бір жолы болумен қатар, бұл 
əйел баласының өз қабілеті мен өзін тұлға ретінде дамыта түсіретін орны, қарым-
қатынас жасау ортасы, сонымен бірге əйелге үлкен азаматтық құрметпен қарым-
қатынас жасайтын орта да – осы еңбек ұжымы. 

Шетел ғалымдарының зерттеулері бойынша адамдар өз еңбектері мен же-
ке қасиеттерін бағалауға мүмкіндік беретін, қарым-қатынаста өзара ықпал ету 
мүмкіндігінің болуы арқылы дамуға бағыттайтын орта осы еңбек ұжымы бо-
лып табылатындығын айқындады. Шын мəнінде бүгінгі қоғамдық жағдайда 
əйел қызметтік өсу бағытындағы бағдарламаны таңдауға да, тек қана отбасылық 
міндеттермен отыруға да, тіпті екеуін қатар қабылдауына да құқылы болуы тиіс. 
Ал қоғам оның отбасылық өмірін ұйымдастыруы үшін де, қызметтік міндеттерін 
орындауына да тиісті жағдай туғызуы қажет [1. б.145]. 
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4. Отбасын жоспарлау мəселесі 
Мыңдаған жылдар көлемінде адамның биологиялық тұрғыдан өсуі ұлттық 

дəстүрлер мен діни сенімдер негізінде отбасындағы бала саны мен тəрбиесінің 
бағытын анықтап келді. Соғыстың салдарынан, елдегі эпидемиялық аурулардың 
таралуынан жəне аштық пен жұттан отбасындағы балалар санын жоспарлау 
мүмкін болмады. Осындай қиыншылықтардан санаулы ғана бала аман-есен бо-
лып өсетіндіктен, аналарымыз бойына біткен нəрестенің бəрін дүниеге əкелуге 
міндетті болған.

Бүгінгі күні қоғамдағы əлеуметтік-экономикалық жағдай түбегейлі өзгерді. 
Отбасында көп бала табу қоғамдағы ата-аналардың əлеуметтік сұраныстары-
ның жеке бастық сипатына қарай біртіндеп артта қала бастады. Қалалы жерлер-
де отбасында отырған аналар болмаса жұмысқа араласқан əйелдер үшін көп ба-
лалы болу қажеттілігі төмендеп кетті. Отбасында бала санын жоспарлау мен бала 
санын шектеудің шаралары өркениетті ел үшін өте қатігез тəсілдермен шешілуде 
[5. б.91].

Ана құрсағында пайда болған баланы түсік тастау арқылы дүниеге əкелмеу-
дің жолы – ана болашағы үшін қауіпті. Ол болашақ ананы бала сүю мүмкіндігінен 
айыруы немесе денсаулығына зиян келтіруі мүмкін. Соған қарамастан дəрігер-
лердің насихатынан кейін де қалаусыз нəрестелердің дүниеге келуі олардың 
физиологиялық, психологиялық сапасына нұқсан келтіретіндігін көрсетті.

Ананың психологиялық дағдарыс жағдайында жүріп құрсағында бала 
көтеруі, оған деген мейірім мен сүйіспеншіліктің болмауы ана құрсағындағы ба-
ла дамуына өзіндік кері əсерін тигізетіндігі белгілі болды. Осындай маңызды 
проблемалардың шешімін табу үшін мемлекет көптеген шараларды қарастырды. 
Сондықтан аналардың қашан, қанша бала дүниеге əкелетіндігін өз еріктеріне сал-
ды. Өйткені қалаусыз туылған балалар жетім балалар санын арттырмаса, отбасы 
ортасы мен ана мейірімін көруі екіталай жағдай болып отыр [5. б.92].

Бүгінгі күні кəмелетке толмаған жастардың балалы болуы əлеуметтік пробле-
ма ретінде басты назарда. Акселерация құбылысы жеткіншектердің гармоналдық 
жəне дене жағынан қарқынды дамуын қамтамасыз етті. Оның үстіне ата-аналардың 
тым шектен тыс қамқорлығы бүгінгі жастардың адамгершіліктік-рухани жағынан 
дамуын кешеуілдетіп жіберді. 

Əлеуметтік тұрғыдан қарағанда жас қыз – ана үшін көп қиындықтар туын-
дайды. Онда отбасындағы бетке басар айыптаулар, мектептегі қалыпты жағдай-
ға келмейтін оқушы қыздың қылығы, көпшіліктің сыни көзқарасы жəне т.б. 
кəмелетке толмаған ана үшін үлкен психологиялық дағдарыс жағдайды қамтама-
сыз етеді. Сондықтан мектеп оқушыларын жəне олардың ата-аналарын болашақ 
отбасылық өмірге даярлау бағытында жыныстық тəрбие мен қарым-қатынас 
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мəдениеті тақырыптарында сауаттандыру жұмыстарын жүйелі жүргізіп отыру 
маңызды [2. б.234].

5. Тағы бір аз зерттелген проблемалардың бірі – отбасы ішіндегі қатігездік 
Бүгінгі күні көптеген отбасыларындағы жұбайлар арасындағы қақтығыс 

ұрып-соғумен, бірін-бірі жарақаттаумен, тіпті өлтірумен аяқталатын жағдайлардың 
да кездесетіні жасырын емес. Ондай отбасыларындағы балалардың психикасына, 
тəрбиелік жəне физиологиялық дамуына кері əсерін тиізіп, үйден қашып кететін 
балалар санының артатындығы да осыдан. Əке-шешелерінің көзінің тірісінде 
əлеуметтік жетім атанып, балалар үйінен бір-ақ шығатын балалар аз емес. 
Жасөспірімдер арасында жүйке ауруларына шалдығып, өз-өзіне қол жұмсау са-
ны да артып барады. Сондықтан бүгінгі отбасы тəрбиесінің мазмұны мен техно-
логиясын жетілдірудің жолдарын қарастыру қоғамның өзекті мəселелерінің бірі 
ретінде қарастырылуда. Мұның барлығы бүгінгі қоғамдық жағдайдағы тəрбиенің 
олқылықтары мен отбасы тəрбиесіндегі ата-аналардың немқұрайдылығының сал-
дары деп білу керек [4. б.183]. 

Дүниежүзінде мұндай жағдайларға тосқауыл қоюдың шаралары қарастырылып 
келгенімен, барған сайын қылмыстық əрекеттердің отбасылық жағдайдан бастау 
алу фактілері азаймай отыр. Сондықтан күйеуі тарапынан қатігездік көріп отырған 
əйелдер үшін уақытша қамқорлыққа алу үйлері құрылып, оларға заң жүзіндегі 
көмектер көрсетіліп жатыр. Əйтсе де, тəжірибелер көрсеткендей, бұл əйелдер 
күйеуіне қаржылай тəуелді жəне балаларының болашағы үшін алаңдаушылық 
білдіретіндіктен қатігездік көрсетсе де, күйеуін тастап кете алмайды. Қазіргі 
отбасыларының əлеуметтік проблемаларының басқа да қырларын көптеп айуға 
болады.

Тəжірибеде отбасыларымен жүргізілетін əлеуметтік-педагогикалық жұмыс 
жүргізуді жалпы əлеуметтік мəселе ретінде бөліп қарау қажет. Əлеуметтік педа-
гог клиенттің отбасылық проблемасын шешуі, ал отбасы əлеуметтік педагогтың 
көмегімен өз проблемаларының себебі неде екендігін түсініп, оны өз бетінше 
шешудің жолдарын қарастыруы тиіс [1. б.146]. 

Күрделі отбасыларына тəн өмір сүру ерекшелігінің маңыздылығы ондағы 
ұлтаралық қарым-қатынастардың тұрақтылығында, тұрмыстық тіршіліктің 
орнықтылығында, жас жұбайлар үшін бала күтімі мен тəрбиесіне деген қамқорлық 
пен кеңес алудың жоғары мүмкіндігінің боуында. Мұндай отбасыларында 
психологиялық-адамгершіліктік атмосфера өзінше қалыптасады. 

Күрделі құрылымдағы отбасына жаңа өзінің өмірлік талғамы мен 
психологиялық мінезі тұрғысында өзгеше жаңа отбасы келіп қосылғанда отбасы 
қарым-қатынасы да күрделі бола бастайды. Ондағы қарым-қатынастарда бірқатар 
қиыншылықтар мен түсінбеушіліктер орын алуы мүмкін. Əйтсе де, ондағы 
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мүшелердің əлеуметтендірушілік ықпалы біртіндеп жаңа отбасы мүшелерін рет-
ке келтіреді. Себебі көпшіліктің көзқарасы маңызды рөлді атқаратындықтан жəне 
дəстүрлі қалыптасқан отбасыларындағы қалыпты қарым-қатынас талабы екінші 
тарапқа тəрбиелік ықпал етеді. 

Қолайлы отбасы. Мұндай отбасыларына жас отбасылар, орташа жастағы, 
ересек жастағы жұбайлар отбасы жəне т.б. кіреді. Сонымен қатар, мұндай отба-
сыларына баласыз, көп балалы, күрделі отбасылар жəне т.б. да енеді. Отбасының 
қолайлығы тек қана материалдық тұрғыдан ғана емес, сонымен қатар тұрмыстың 
əлеуметтік-психологиялық компоненттерін де қамтамасыз етеді. Осы тұрғыдан 
келгенде қолайлы отбасына ондағы ерлі-зайыптылар мен басқа да мүшелерінің 
бір-бірін жоғары бағалауы, отбасындағы отағасының беделін жоғары бағалаған 
отбасылары жатады [3. б.168].

Отбасында кикілжің орын алмайды, кездескен қайшы көзқарастар керіссіз 
оң шешімін тауып отырады, ерлі-зайыптылар отбасында туындаған мəселелерді 
өзара келісе отырып шешеді. Қолайлы отбасыларындағы мүшелер бір-біріне үнемі 
көмектесетіндігін жəне көмекке қандай жағдайда да дайын екендігіне сенімді 
болады. Қолайлы отбасыларына психологиялық салауаттылық, отбасылық 
құндылықтардың жақындығы, отбасы мүшелерінің əлеуметтік рөлдік бейімделуі 
мен отбасында əлеуметтік-қанағаттанушылық, ұзақ отбасылық өмірге талпыныс 
пен микроəлеуметтік қарым-қатынастағы бейімділік тəн.

Осындай бірнеше əлеуметтік мəселелер жайлы жастарға мағлұмат бере келе, 
тəжірибе жұмыстары жүргізілген болатын. 

Тəжірибенің диагностикалық кезеңінде жүргізілген əдістеме «Отбасын-
да эмоциялық қатынасты анықтау» болып табылады. Бұл əдістеме авторлары – 
Е. Бене жəне Д. Антони (1999 ж.). Əдістеме отбасындағы тұлғаның эмоциялық 
қатынасы мен көзқарасын анықтауға арналады. Тест бізге отбасы мүшелеріне де-
ген тұлғаның сезімін, қатынаста өзін қалай қабылдауын сандық жəне сапалық 
жағынан бағалауға мүмкіндік алады. Тұлғаның қандай психологиялық қорғану 
типін қолданып жүргенін анықтауға болады. Бұл əдістемені пайдалану себебіміз: 
отбасылық қарым-қатынас болашақ отбасы иегерін тəрбиелейді. Отбасына деген 
жағымды қатынастың орнауы үшін əрбір мүшесінің рөлі ерекше. Сондықтан от-
басына деген эмоциялық қатынасты анықтау арқылы біз болашақ отбасындағы 
кездесетін немесе тұлға қашқақтайтын жағдайларды анықтадық.

Пайдаланып отырған əдістеменің екі түрі бар:
1) 4–6 (8) жас кіші балалары үшін;
2) 6–(8) 10 жастағы балалар мен студенттерге арналған түрі. 
Ересектерге арналған варианты тұлғааралық қарым- қатынасты зерттеуге 

арналады:
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• Бұл екі түрлі жағымды қатынастан тұрады: əлсіз жəне күшті. Бұл жерде 
əлсіз сезім достықты мақұлдау жəне қабылдаумен байланысады, ал күшті сезім 
жыныстық күйзелістен, ол жекелік жыныстық байланыс жəне айла – амалдан 
тұрады;

• Екі түрлі жағымсыз қатынас: əлсіз жəне күшті: əлсіздігі достықты қабыл-
дамау мен мақұлдамаудан тұрады; күштілігі кектену мен қастасудан тұрады [28. 
б.180].

Бұл əдістемені жүргізуде 20 фигурадан тұратын материал берілді. Бұл фигу-
ралар барлық жастағы адамдардың түрін, мөлшерін, көлемін бейнелейді. Себебі 
бұл отбасы мүшелерін арнайы жасауға көмектеседі. Əдістеменің əрбір сұрағы 
бөлек жеке жолаққа жазылып, көрсетілген. Тəжірибеге қатысушыларға сөздер 
кімге арналады соны байқап сол фигурамен бірге жəшікке салыңыз деп сұрадық.

Əдістеменің басты міндеті сыналушыларды келесі субьектіні көру эмоциялық 
реттелу арқылы жүргізіледі. Сыналушылар ыңғайлы дене күйінде отбасы 
мүшелерін көрсететін фигураларға жақын жерде орналасады. Сыналушыларға 
фигураларды таңдатып алып, келесі кезекте одан отбасы мүшелерінің қайсысын 
көретін сұрап отырдық. Алынған мəліметтерді жазып отырдық. Бұл фигуралар-
мен жұмыс жасап отырғанда отбасы мүшелерімен қарым-қатынасқа түскендей 
сипатта қарастырады. Төменде біз осы əдістеме бойынша алынған мəліметтердің 
көрсеткіштерін ұсынамыз:

1-кесте 10–11 сынып оқушыларының отбасындағы эмоциялық қатынас көрсеткіштері

№ Сыналушы топтар Жағымды қатынас Жағымсыз қатынас Тəуелді қатынас
1 10 сынып оқушылары 54% 12% 34%
2 11 сынып оқушылары 61% 9% 30%

Бұл əдістеме бойынша біз жағымсыз қатынастардың көрініс бергенін байқап 
отырмыз.

Сыналушылармен пікірлесу барысында біз оның себептерін төмендегі 
мəселелерден туындайтынын анықтадық:

• Ата-анасының ажырасуы;
• Ата-анасының жағымсыз əдеттерге бой алуы;
• Қалаған мамандығына түсуге мүмкіндік бермеу;
• Материалды құндылықтарды қанағаттандырылмауы;
• Шектен тыс қамқорлық пен талапшылдық.
Тəжірибе бөлімде оқушылардың отбасылық өмірге дайындығы мен 

отбасындағы эмоциялық қатынас көрсеткіштері анықталып, нəтижелері бойынша 
статистикалық талдау жасалды.
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Жастардың отбасына эмоциялық қатынас көрсеткіштері

1-сурет Оқушылардың отбасына эмоциялық қатынас көрсеткіштер динамикасы

Қазіргі таңда білім беру жүйесі қызметінің бір саласы ретінде жастар-
ды отбасылық өмірге дайындауды зерттеу үшін оның мəселелерін, ондағы 
қиындықтарды, пайда болу жағдайын, эволюциясын білу қажет. Сонымен қатар, 
басты мəселелердің бірі ретінде əлеуметтік жағынан зерттеу жүргізу бүгінгі 
таңдағы құнды материалдарды ұсынатыны сөзсіз.

Қазақстанның бүгінгі таңда өзгермелі, даму шаралары үстіндегі əлеуметтік 
жағдайында отбасының даму процесін бақылап отыру жəне жас ұрпақты отбасылық 
өмірге деген жағымды көзқарастарын туындатуды ескере отырып жүзеге асыру өте 
маңызды шарттардың бірі болып есептелінеді. Жастарға болашақтағы отбасының 
не екенін, оның қандай түрлері болатындығын, жас отбасының қандай əлеуметтік 
қызмет атқаратынын, сол қызмет тарихи процессте, қалыпты жағдайларда қалай 
өзгеріп отыратынын жəне отбасы мəселелерінің даму болашағы қандай екенін 
білмей, болашақ отбасы иелерін даярлауда тиімді ықпал ете алмайды.

ҚОРЫТЫНДЫ

Отбасы – қоғамдық қатынастар мен процестердің алуан түрлі формала-
ры біртұтас болып ұштасатын кешенді əлеуметтік құбылыс болып табылады. 
Сондықтан да əлеуметтік құбылыс бола отырып, ол адамзат өмір сүру жағдайына 
қарай құрылып, оның дəстүрлері мен əдеттері ғасыр өткен сайын жаңа сипатта 
көрініс береді.

Көптеген зерттеулерде отбасына деген жағымды қатынас таныту балалық 
шақтан қаланады деп тұжырымдалады. Балалық шақта адамгершілік қасиет ата-
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ананың балаға қатынасына жəне олардың өз басына деген қатынасына тəуелді бо-
лып келеді. Тұлғаның балалық шағының өту жағдайына байланысты, яғни оның 
санасы мен жүрегіне қоршаған əлемнің əсер етуіне қарай бүгінгі нəрестенің 
ертеңгі болмысы қалыптасады. Сол себепті бұл жұмыста отбасында кездесетін 
əлеуметтік мəселелер айқындалып, əке мен ананың қарым-қатынасы тұлғаның 
болашақтағы отбасы иесі ретінде қалыптасуының негізі болып табылатындығы 
тұжырымдалды.

Отбасылық дағдарыстар мен шиеленістер себептері анықталып, қазіргі 
таңдағы түйткілді мəселелердің шешу жолдары бойынша жұмыстар жүйеленді.

Тұлға қоршаған əлеммен эмоциялық байланысқа түсе отырып, оны сезінеді, 
оқиғалардың мəнділігін түсінеді. Осы орайда, жоғарыдағы айтылғандардың 
барлығы дерлік құндылықтарға бағдарланған өзіндік анықталу болып табылады.

Сонымен, біздің зерттеуміздің нəтижелері оқушы-жастарымыздың бойында 
азаматтық парызын дұрыс орындау дағыдаларын дамытары сөзсіз.
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Аннотация
Данная статья направлена на ознакомление молодежи с социальными проблемами, встречаю-

щимися в семье, а также на социальное изучение подготовки молодежи к семейной жизни.
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Summary
This article is aimed at familiarizing young people with social problems encountered in the family, 

as well as the social study of the preparation of young people for family life.
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МҮБƏРАК ЖАМАНБАЛИНОВ 
ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ БАЛАБАҚШАДА МЕҢГЕРТІЛУІ

Аңдатпа
Бұл мақала балалар əдебиетін дамытуда үлесін қосқан қаламгер, Мүбəрак Жа-

манбалинов Кəрімұлының балалар əдебиетіне бет бұрудағы себебі, өлеңдеріндегі өзіндік 
ерекшеліктері мен бояуы, балабақшалардағы қолданылу маңыздылығы мен тиімділігі, 
шығармаларының бүлдіршіндер санасына меңгертілуі баяндалады. Тілді тез үйренуге, 
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сөздік қорды байытуға, əріптерді дұрыс айтуға арналған өлеңдері талданып, оны жазу-
да бірнеше ережелерді ұстанғандығын аңғардық, жазылу ерекшелігі жайында санамалап 
түсіндірді. Сонымен қатар, қазіргі таңда қазақ балалар əдебиеті ақынының өлеңдерін 
балабақшада қолданудың тиімділігі туралы зерттелінді. Өлеңдері балаларға жаттауға 
ыңғайлы, түсінуге оңай, ойда сақтауға жеңіл, ұйқасты, тақырыптарында жануарларды, 
табиғат аясын, құстарды суреттегендігін аңғардық. Мақалада қаламгердің өлеңдеріне 
мысалдар келтіріліп талданылып, баланың бойына ең қажетті қасиеттер мен қабілеттер 
қарастырылды.

Тірек сөздер: қаламгер, балалар ақыны, сөздік қор, балабақша.

КІРІСПЕ

Қазақ елі ұлан байтақ, шеті мен шегіне ұшса құс қанаты талатын, шапса ат 
тұяғы сынатын, халқы қонақжайлылығымен танылған, жастары білім мен ғылымға 
құмар, əдебиеті мен мəдениеті бір-бірімен ұштасқан ел. Осындай елдің мəңгілік 
жасауы болашақ жастардың қолында. Ал бұл балаға кішкентай кезінен бастап, 
құлағына қазақи мəдениет пен көз алдында қазаққа тəн ерекшеліктерді көрсету. 
Осы жолда балалар əдебиетінің алар орны ерекше. Бұл салада алғашқылардың бірі 
болып өз қолтаңбасын қалдырған балалар жазушысы – Мүбəрак Жаманбалинов.

Мүбəрак Жаманбалинов – балалар əдебиетінің негізін салушылардың бірі. 
Өзінің қиын қыстау заманына қарамастан, қазақ балаларына көркем шығармаларын 
қалдырып кеткен ақынның бірі. Шығармалары ерекше жазылған. Жаңа есікті 
ашып, жаңа өмір табалдырығына аттап басқан бүлдіршіндердің тіліне сай жеңіл, 
түсінікті, ұйқасты, мағыналы жазылған. Кез-келген тақпақтары балалар санасында 
тез сақталады. Тілдерін жаттықтырып, сөздік қорын байытатын шығармалары да 
жеткілікті. Қазқ балалар əдебиеті зор үлес қосып, қазақ тарихында ізін қалдырып 
кеткен жазушының бірі.

НЕГІЗГІ БӨЛІМ

Көптеген ғалымдар Мүбəрак Жаманбалиновтың шығармашылығы жайын-
да зерттеп, мақалалар жазған. Атап айтсақ, олар: Мұзафар Əлімбай, Қадыр Мыр-
за Əлі, Тұманбай Молдағалиев, Қастек Баянбай жəне т.б. Ақынның өмірі мен 
шығармашылығы жөнінде ерекше еңбек қалдырған педагогика ғылымдарының 
кандидаты, доцент, ПМПУ профессоры – Бақраденова Алтын Бақраденқызы ба-
лалар əдебиетіне деген тың көңілі болғандықтан осы ғалым жайында зерттеулер 
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жүргізді. Сонымен қатар, ақынның шығармашылығы балаларға жақын, салмақты, 
əрі жеңіл түрде жазылған.

Өмірдің қанша ауыр белесінен өтсе де, балғын тілді балдырғандармен сыр-
ласудан бастаған. Жас бөбектердің талпынысына қанат беруге ұмтылып, ақындық 
алақанын, ұстаздық жүрегін ұсынған, өлең-жырлары арқылы жеткізген [4, 56]. 
Мүбəрак ағамыздың кез-келген өлеңін алатын болсақ, жас жеткіншектерді – 
ізгілікке, батырлыққа, ерлікке, еңбекке, тапқырлыққа, жақсылыққа дəріптейтін 
тағылымды өлеңдері бар. Мысалы,

    – Қайда болдың, бал ара?
    – Жүрдім бақта, далада.
    – Неге жүрдің далада?
    – Қонақтадым аралап.
    Күллі-күллі атырап
    Жайыпты гүл – жапырақ.
    Жауқазын дəм татырды,
    Райхан гүл де шақырды.
    Раушанның, алманың
    Бəрін-бəрін шарладым.
    Бəрінен де бал алдым,
    Жомарттық-ай даланың [3, 346]! 

Жоғарыда келтірілген өлең балаларды айналаны танып білуге, еңбекқорлыққа 
тəрбиелейтінін көруге болады. 

Балалардың көп уақытының бөлігі ойынмен өтеді. Ойын арқылы бала да-
миды, жетіледі, өседі. Болашаққа деген дайындық, үлкен тəжірибеден өтеді де-
сек те болады. Ойын арқылы олардың мінездері қалыптасып, ой-өрістері дами-
ды, бір-бірімен қарым-қатынас жасайды. Осының барлығын үйрететін алғашқы 
баспалдақ болып саналады. 

Қаламгер өлеңдерінде бүлдіршіндермен ойнай отырып, қиялдарына ерік 
беріп, көңілдеріне көрік береді [3, 330]. М. Жаманбалиновтың өлеңдері көбіне 
табиғатты суреттеп, жыл мезгілдеріне жазылған. Қыс мезгілі жайында өлең 
жолдарының өзінде, баланың эмоциясымен байланыстыра жазуда түрлі қырынан 
келтірген.

    Ұшып кетті қаз, үйрек,
    Тынды құстың қиқуы.
    Шаршатқандай жаз еңбек,
    Жатты егінжай ұйқылы... 
    ..........................................
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    Баяу ескен үрлесін,
    Айдап келіп ұлпаны,
    Егін жайды сипалап,
    Ашық жерін қымтады [3, 58].

Т. Молдағалиев ақынның шығармашылығында қаламгердің мектеп жасы-
на дейінгі балаларға арналған шумақтар көп екендігін алғаш айтқандардың бірі 
болған [1, 26]. Бүлдіршіндерге өлең жазуда шыншылдық жəне қарапайымдылық 
керек. Шығармаларында сенім жайында баяндалған. Балалардың балабақшаға 
аңғал күйінде келіп, ортаға шоғырлануын кең, əрі дəл ұғынған. Шығармаларының 
негізінде жануарлар мен құстарды алғанның өзінде оларға мақтаншақтық, 
менмендік, ұялшақтық, аңқаулық жəне т.б. қасиеттерін бейнелету арқылы бала-
ны дұрыс жолға нұсқап, тəрбиелеу керектігі жайында жазған. Соның бірі төменде 
берілген «Мықтылық» өлеңі. Ақын онда жануарлар арқылы əркімнің өзіне сай 
күшін мақтаншақтық арқылы бейнелеген. Оны мына өлең жолдарынан көруге бо-
лады: 

    Бəйтеректің астында
    Түлкі, қарсақ, қасқырлар
    Отыра қап тілдесті.
    Ең мықтымыз кім? – десті.

    Мен қоянды қоймаймын. 
    Мен бір қойға тоймаймын.
    Мен күзен де ала алам. 
    Жылқыға ауыз сала алам... [3, 140].

Балалар ақыны М. Жаманбалинов ғибратқа толы ойларын сатиралық өлеңмен 
мысалдар арқылы бүлдіршіндерге жеткізеді, қарапайым тілімен жеткізетіні 
соншалық – жазушының сатиралық өлеңдері қара сөзі сияқты естіледі [3, 334]. 
Қаламгердің осындай мазақтама өлеңдері өзіндік тілдік элементтері баланың 
мəтінді мəнерлеп оқи алуына ықпалын тигізеді. Кейбір шығармаларында үш тіркесті 
сөздердің қосылып бір сөзді болып оқылуы, мазақ қылып айтылуы, кекетуі бала-
лар тілін жаттықтырады. Яғни, бұл тақпақтарының маңыздылығы олардың дұрыс 
жазылуында емес, дұрыс оқытылып жеткізілуінде болып тұр. Ал, негізгі біреуді 
кемсітіп, қылжақ қылғанша, өз бойындағы кемшіліктеріне қарап алу жайында 
ғибрат ой жазылған. Мазақтама шығармаларында қайталау жолдармен басталған, 
осындай өлең сөздері баланы ойландыруға, ұялтуға жеткізген. Əр жолдарындағы 
сөздер балаларға түсінікті, тура мағыналарында келтірілген. Ақынның балаларға 
деген сүйіспеншілігі, махаббаты өлеңдерінің əр жолдарынан-ақ білініп байқалып 
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тұрады. Кейбір шығармалары жоғарыда айтылғандай, кекету, мазақтау негізінде 
жазылса, басқа өлеңдерінде баланы аялау, еркелету əуендері еседі. 

    Ертіс бойын тербеткен,
    Жан-жақты əдебиетті көркейткен.
    Əсерлі, мағыналы, тəлімді, тəрбиелі
    Балаларға талай жырды меңгерткен.

Мүбəрак Жаманбалиновтың шығармашылығы балалар əдебиетін дамы-
тып, ұлттық болашағымызға үлес қосқан ақынның бірі. Ағаштың тамыры сияқты 
терең, тармақты болу үшін қазіргі балабақшаларда балалар əдебиетінің оқытылуы 
маңызды. Біздің жерімізде осындай қаламгер, ақын, дарынды жазушының 
болғанына мақтан етеміз. Дұрыс көзқарас, бойларына жақсы қасиеттер дары-
тып, жан-жақты дамыту керек. Болашақта зор үміт күту үшін əртүрлі ортада 
жұмыс істей алуға, кез-келген пікірталастардан шығуға көмек береді. Тағдырдың 
талқысына ұшыраған балалар психологиясын жан-жақты түсіне біліп, өлеңінде 
жырлай білген, өз талын еккен, тамырын тереңге жіберген жазушының бірі. 
Балалардың қызығушылықтарын анық көре білген. 

Біздің қарастырып отырған ақынның шығармаларында келесідей ережелер 
ұстанған: • тақпақ арқылы көз алдыларына сол жайлы бейне елестете алуы керек; 
• дыбыстары үйлесімді, лирикалы болуы; • ұйқасты, мəнді, мағыналы, мəнерлі 
жазылуы керек [1, 18]. М. Жаманбалинов балаларға арнап өлең шығару барысын-
да түрлі жағдайлар мен жағдаяттарды шебер құраған. Ақын жүрегінен шығып, 
бүлдіршіндер санасына жеткізілу керек. Қаламгер тек балалардың балабақша 
аясындағы жағдайын ғана бейнелемеген, сонымен қатар, бүлдіршіндердің 
балабақшадан тыс өмірі жайлы шығармалар жазған. Ол өзінің педагогтік қызметі 
жолында балалар əлемін, соның ішінде, олардың табиғатқа деген көзқарасын, 
табиғи жаратылыстарды, бір-бірімен жəне үлкендермен қарым-қатынасын жіті 
бақылаған. Ақын балалардың қоршаған орта мен өмірден қандай керемет ой-
лар жəне əсерлер алатындығын толықтай түсіне білген. Оның шығармалары 
кішкентай оқырмандардың туған өлкесіне, адамдарға деген махаббатын күшейтіп, 
қабылдауына үлкен əсерін тигізеді. Орманда, тауда, балабақша, əртүрлі жыл 
мезгілдеріне сай жазылған көңілді өлеңдері, қызықты ертегілері баланың тұлға 
болып қалыптасуына жəне тəрбиеленуіне ықпал етеді. Шығармаларының кейіп-
керлері – көбінесе жануарлар мен құстар. Оның поэзиясының басты мақсаты – 
баланың əлемді жəне өзін-өзі тануы. 

Қазақ Мемлекеттік сыйлығының иегері, ақын – Қадыр Мырза Əлі: «Мүбəрак 
Жаманбалинов – қазақ балалар əдебиеін көркейтуге жан-тəнімен қызмет етіп 
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жүрген, осындай ірі таланттарымыздың бірі. Ол өзінің балалар психология-
сын жете зерттей жазған өлеңдерімен бөбектерді ұдайы қуанышқа бөлеп келеді. 
Бөбек қуанышына жетер не бар?!» [2, 5]. Қазіргі таңда балалар əдебиеті жан-
рында қалам тартқан жазушылар саусақпен санарлық. Ал, Мүбəрак Жаман-
балиновтың шығармалары қолданыстан түспей, керісінше, балабақшаларда 
қазақ тілін меңгертуде, кейбір балалардың тілі бірден келе бермейтін əріптерді 
үйретуде маңыздылығын жойған жоқ. Бұған дəлелді ақынның келесі өлең жолда-
рынан байқауға болады. 

«Р» əрпі

    – Үйренем, – деп, – қалайда, – 
    Булықтым да, терледім.
    Тілім менің, алайда,
    «Р» əрпіне келмеді.

    Неткен əріп қырсыққан,
    Неткен əріп сиқырлы...
    Ызаланып, 
    Тұмсықтан,
    Теуіп қаппын итімді.

    Қабуға итім аз-ақ қап:
    – Р-р... – деді, – Р-р, – деді,
    Деп тұрғандай мазақтап:
    – Осыны айта білмедің... [3, 16].

Мүбəрак Жаманбалиновтың бұл өлеңі балабақшалардағы тіл дамыту 
сабағында қолдануға тиімді болып отыр. Өлең сөздері – айтылуға жеңіл, ұйқасты, 
тез есте сақталатын, мағыналы. Қазіргі таңда көптеген балаларға р, ң, қ, ш, с, ж 
жəне тағы басқа əріптерді айту қиындық тудыруда. Соның негізінде, өлеңдегі 
жағдаят арқылы балалардың жаттауға деген қызығушылығы артады, өлеңдері 
көмегімен айталмайтын əріптерін айтуға тілдерін жаттықтырады. Осыдан М. Жа-
манбалинов шығармаларының тілі бүлдіршін балаларға арналған балалар ақыны 
екенін көруге болады. Бұл ақынның көптеген шығармалары ертегілер негізінде, 
түрлі тақырыптарда жазылған. Балалар осындай шығармаларды жаттау арқылы 
тіл сындырады, ана тілін үйренеді, бойларына білім мен ақыл жинақтайды. 
Əдебиеттің əлеміне жол тартады. Мүбəрак Жаманбалинов қазақ тілі өрісіне жыр-
ларымен, шығармаларымен үлес қосып отыр, сонымен қатар, қоғам қайраткері 
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ретінде қазақ тілінің қоғамда белгілі бір негізде жандануына белсене қатысты. Тіл 
өрісіне, байырғы жер-су аттарының ұлт-тарихи аттарын қайтаруға атсалысқан. 

Мүбəрак Жаманбалиновты – қазақ балалар əдебиетінің атасы десекте, 
артық болмас. Себебі, ол кісі жазған шығармаларының кімге екендігін, оқитын 
оқырмандарының ойын біліп, дөп жазатын ақындардың бірі, əрбір бүлдіршінді 
ескеріп отырады. Қазіргі таңда ол кісінің өлеңдері кітап беттерінде жəне балалардың 
санасында. Егер ақын балалар арналған шығармалар жазса, онда оның жан дүниесі 
бала сияқты ойлайды. Ақынның өзі балалар сияқты көңілді, бақытты, аңғал бо-
луы керек. Балалар жазушысы бүлдіршіндерді таңғажайып ертегілермен, қызықты 
өлеңдерімен, көңілді тақпақтарымен қуантады. Ұзақ жылдар бойы шығармашылық 
қызмет атқарған кезде ол өзінің ауданының тарихын жазды, облыстың аңызға 
айналған жəне қазіргі кейіпкерлеріне көптеген беттерін арнаған ақын. Оның 
жұмысының ерекше тараулары балаларға арналған. Ол жүрегіне əлемді ерекше 
қабылдаған, оның поэзиясы оқушыларға жəне кішкентай бүлдіршіндерге арналып 
жазылған. Жазушының негізгі еңбектері мектепке дейінгі оқырмандар мен баста-
уыш мектепте оқитын балаларға арналып жазылған. Балалар ақынының жырла-
ры бүгінгі уақытқа дейін тəрбие ісімен біте қайнасып кеткендігіне көзіміз анық 
жетті. 

ҚОРЫТЫНДЫ

Қорыта келгенде, ақынның – қазақ балалар əдебиетінде жеңіл де қызықты, 
ұйқасты да ұтымды, тəрбиелік мəнінің зор болуы мектеп мұғалімдері үшін, балабақша 
тəрбиешілері үшін тиімді көмекші құрал болары сөзсіз. Əсіресе, балабақшадаға 
балалардың негізгі іс-əрекеті ойын болғандықтан, ақынның өлеңдерін ойын ретінде 
ойнауға, сахналық театр ретінде қоюға болады. Бұл өз кезегінде балалардың өлеңге 
деген сүйіспеншілігін оятады. Алғаш шығармаларынан-ақ ақынның балаларға де-
ген махаббатын, қамқорлығын, сүйіспеншілігін, кеңпейілділігін сезінуге болады. 
Қазіргі таңда бүлдіршіндерге арналған бірнеше шығармалары, кітаптары ұсынылып 
отыр. Жаманбалиновтың еңбектері балалардың жас ерекшеліктеріне сай жіктеліп 
жазылған. Ойды жеңіл, мысалдар арқылы жеткізе білген. Шығармалары ең басты 
қарапайым тілмен жазылған. Аз уақыт аралығында қазақ тілінде білім алғанның 
өзінде, біздің қазіргі уақытымызға дейін балалар əдебиетіне қазақ тілінде еңбек 
қалдырып отырған ақын.

Баланың психологиясын, жаны мен тəнін, ойы мен санасын түсіне білген. 
Сол түсінгенін қағаз бетіне тақпақ, шығарма, ертегілер негізінде енгізген. Өзі 
көрмеген естімеген жайттарды жазбаған, тек көзімен көріп, өзінің басынан 
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кешірген оқиғаларын өлеңіне арқау еткен. Мүбəрак Жаманбалинов поэзиясының 
тақырыптары көбіне отан сүйгіштік, патриоттық, адам бойындағы жақсы жəне жа-
ман қасиеттері жайында жазған. Ақынның тақпақтары тек қана ұйқасты ғана емес, 
сонымен қатар, ырғақты, мəнді, мағыналы, əуенді. Жаманбалиновтың өлеңдері 
негізінен жеті буынды, кейде сегіз буынды болып келеді. Бұндай буынды өлең 
жолдары баланың жаттауына ыңғайлы, түсінуіне тиімді. Ақын балаларға тек қана 
өлеңдер мен ертегілер жазбады, ол балалардың ойын дамытуға арналған əртүрлі 
тақырыпта қызықты жұмбақтар, жаңылтпаштар, шардаралар, ұйқасын тап, бұл 
қандай əріптер, ойлан,тап деген сияқты туындылар жазған. 

Балалар жанын ұға білген, жүрегімен сезіне білген, балдырғандар жайлы 
сырлар мен жырлар жазған ақын. Ақын əртүрлі тақырыпта қалам тартқанымен, 
бірақ жүрегі балалар деп соқты. Оның шығармаларының басым бөлігі жануарларға, 
құстарға тіл бітіру арқылы адамның жаман қасиеттерін солар арқылы көрсетіп, 
балаларға түсіндіру. Ол көбіне адамның жағымсыз қылықтарын басқа біреуге ке-
лемеж, күлкі ретінде келтіре отырып көрсетті. Мүбəрак Жаманбалинов балаларға 
арнап шығармалар жазған ақындардың бірі жəне бірегейі. Ақынның еңбектері 
бүгінгі күнге дейін ұмытылмай қолданыс аясын жоғалтпады. Еңбегі қазіргі таңда 
балалар əдебиеті əлемінде ойып тұрып, өз орнын тапқан. Ұлағатты ұстаздың, 
талғампаз жазушының туындыларымен балалар сусындап, керекті тəлім тəрбиені 
сіңіруде. Ақынның шығармалары өз оқырмандарын тапқан жəне болашақта əлі де 
таба бермек!
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Аннотация
В этой статье написано о писателе, который внес вклад к развитию детской литературы, Му-

барак Жаманбалинов Каримовичу, причины почему он посвятил свое творчество к детской литера-
туре, красочность и особенности в его стихах, важности и эффективности использования его рабо-
ты в детских садах, а также о восприятии детского сознания. Мы проанализировали поэзию для бы-
строго изучения языка, обогащения словарного запаса, правильного произношения букв, а также со-
блюдали несколько правил его написания, уточняющих особенности стихов. В то же время изуча-
ется эффективность использования стихов казахского поэта в детском саду. Их стихи были быстро 
запоминающие, легкие, название стихов были посвящены для животных, природы и птиц. В статье 
даны примеры стихов писателя были проанализированы, и рассмотрены наиболее важные качества 
и способности ребенка.

Ключевые слова: писатель, детский поэт, словарный запас, детский сад.

Summary
This article is written about the writer who contributed to the development of children's literature, 

Mubarak Zhamanbalinov Karimovich, the reasons why he devoted his work to children's literature, color 
and peculiarities in his poems, the importance and effectiveness of his work in kindergartens, as well 
as perception child consciousness. We analyzed poetry for quick study of the language, enrichment of 
vocabulary, correct pronunciation of letters, and also observed several rules of its writing, specifying the 
features of poems. At the same time, the effectiveness of the use of poems of the Kazakh poet in kindergarten 
is being studied. Their poems were quick to memorize, lungs; the name of the poems was dedicated to 
animals, nature, and birds. The article provides examples of the poems of the writer were analyzed and 
considered the most important qualities and abilities of the child.

Keywords: writer, children’s poet, lexicon, kindergarten.
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УСПЕШНОСТЬ СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ 
В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Аннотация
В статье рассматривается одна из проблем развития современного студенческо-

го спорта – разрешение противоречия между сохранностью контингента и реализацией 
потенциала квалифицированных студентов-спортсменов в условиях обучения в вузе. Ана-
лиз опроса квалифицированных студентов-спортсменов позволил выявить основные фак-
торы и определить их значимость в достижении высокого спортивного результата в пе-
риод обучения в вузе. Одна из выявленных причин – отсутствие должной моральной и фи-
нансовой поддержки администрации вуза студентов-спортсменов, следствием чего, яв-
ляется снижение спортивных результатов и преждевременное прекращение спортивной 
карьеры.

Ключевые слова: студент-спортсмен, факторы реализации, успешность обучения.

ВВЕДЕНИЕ

Характерной особенностью современного периода развития спорта высших 
достижений является всеохватывающий, научно-обоснованный, заинтересован-
ный поиск спортсменов, которым были бы «по плечу» большие спортивные на-
грузки и высокие темпы спортивного совершенствования. 

Анализ литературных источников и интернет ресурсов позволил выявить ряд 
основных проблем в развитии студенческого спорта. Наиболее значимые из них:

– несовершенство нормативно-правовой законодательной базы развития сту-
денческого спорта;

– дефицит финансовых ресурсов на развитие и поддержание спорта в вузах;
– дефицит спортсооружений и их возрастающая арендная стоимость;
– недостаточный уровень развития материально-технической базы;
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– недостаточный уровень квалификации тренерских кадров и низкая зара-
ботная плата;

– слабая мотивация администрации вузов в развитии студенческого спорта, 
деятельности спортивных клубов, участия студентов в соревнованиях [1, 2, 5]. 

Вместе с тем, немаловажной проблемой является успешность высококвали-
фицированных спортсменов и реализация их спортивного потенциала в условиях 
обучения в вузе. 

Несмотря на то, что Казахстан вошел в мировое образовательное простран-
ство, подписал Болонскую декларацию, внедрил кредитную систему обучения 
студенту-спортсмену чрезвычайно трудно удается в полной мере совместить спор-
тивную и учебную деятельность. Кредитная система обучения реализуется лишь 
по форме, а не по сути. При составлении индивидуального учебного плана (ИУП) 
студент не может выбрать индивидуальную траекторию обучения, поскольку де-
канат ориентирует его не на личностный выбор изучаемых дисциплин, а «спущен-
ный» сверху. Студент, получивший государственный образовательный грант обя-
зан его реализовать в течение четырех лет. Он не может его пролонгировать в слу-
чае временного прекращения обучения с целью полноценной подготовки, напри-
мер, к чемпионату Мира или Олимпийским играм. В отличие от западных универ-
ситетов, в наших, студент оплачивает не освоенные кредиты, тем самым растя-
гивая обучение на несколько лет даже на одном курсе, а сразу половину или весь 
учебный год [3-4].

Актуальность. Спорт РК является одним из высоких аргументов самоу-
тверждения молодого суверенного государства. К сожалению, все то, чем обладал 
ранее казахстанский спорт, а это – спортсмены, тренеры, спортивные сооружения, 
спортивная наука по большому счету были во многом утрачены. Отчасти об этом 
можно судить по числу завоеванных медалей на Олимпийских играх, количество 
которых снижается. 

В настоящее время в РК укореняется интенсивный путь развития студенче-
ского и профессионального спорта, а именно, достижение высоких спортивных ре-
зультатов за счет натурализованных иностранных спортсменов. Этот путь может 
быть оправдан, с точки зрения, использования опыта подготовки зарубежных вы-
сококвалифицированных спортсменов для достижения относительно значимых 
спортивных результатов в короткий промежуток времени. Примером служат такие 
виды спорта как тяжёлая атлетика, теннис, биатлон, футзал и др.

Однако, на наш взгляд, экстенсивный путь развития спорта – подготовка вы-
сококлассных спортсменов из числа казахстанской молодежи, хоть по времени бо-
лее длительный, но стратегически более верный и оправданный.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Одна из проблем развития современного студенческого спорта состоит в 
разрешении противоречия между сохранностью квалифицированных студентов-
спортсменов и реализацией их потенциала в условиях обучения в вузе. По данным 
научных исследований, победители и призеры молодежных соревнований доста-
точно редко (25-30 % случаев) добиваются высоких спортивных результатов в сту-
денческом спорте. 

Причин тому много, одна из них – отсутствие должной моральной и финан-
совой поддержки администраций вузов студентам-спортсменам, следствием чего, 
является снижение результатов и преждевременное прекращение спортивной ка-
рьеры.

Цель исследования. Выявить причины и факторы влияющие на успешность 
реализации спортивно-технического и образовательного потенциала студентов-
спортсменов в период обучения в вузе.

Результаты исследования. С момента прихода в спорт высших достижений, 
фактор сохранности студентов-спортсменов многократно возрастает и увеличи-
вается. В первую очередь это обуславливается проблемой совмещения спортив-
ной и учебной деятельности. Перед молодым человеком вырастает дилемма: полу-
чить диплом о высшем образовании и быть востребованным на рынке труда, или 
стать высококлассным спортсменом, но с пробелами в знаниях. Успешно решить 
эту проблему удается далеко не всем. На этом этапе студенту-спортсмену должны 
оказать всяческую помощь все органы и структуры, от которых во многом зависят 
его спортивные и учебные достижения (рисунок 1).

Рисунок 1 – Факторы, обеспечивающие успешность студентов-спортсменов 
в спорте высших достижений
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С целью определения весомости факторов, влияющих на сохранность и 
успешность студентов-спортсменов в период обучения в вузе было проведено анке-
тирование в количестве 43 человек (кандидаты в мастера спорта 28, мастера спор-
та 12, мастера спорта международного класса 3). При анализе опроса респондентов 
использовали метод ранжирования и метод непосредственной оценки (рисунок 2). 

Верхний ряд – сумма баллов; Нижний ряд – сумма рангов
Примечания: 1 – Управление ФК и С; 2 – Выпускающая кафедра, ППС; 3 – СДЮШОР, 

ШВСМ; 4 – Медико-биологическое сопровождение; 5 – Семья; 6 – Деканат; 7 – Дирекция штатных 
национальных команд, НОК

Рисунок 2 – Ранги и весомость факторов, 
обеспечивающих сохранность спортсменов в условиях обучения в вузе

Ведущее место по мнению спортсменов было отведено «Управлению ФК и 
С» (сумма рангов 89, сумма баллов 206). Студенты уверены, что данная структу-
ра посредством тренера, всегда сможет «решить» их проблемы, связанные с обу-
чением в вузе.

На второе место – с небольшим отставанием, поставлена «Выпускающая ка-
федра и профессорско-преподавательский состав» (сумма рангов 90, сумма баллов 
204). Здесь формируется индивидуальный учебный план, оформляются документы 
и разрешение на выезд на соревнования и УТЗ, находится куратор и преподаватели. 
От последних в большей степени зависит ликвидация учебных задолженностей, 
возникших в результате выезда на соревнования, а также возможность онлайн об-
учения. Выпускающая кафедра заинтересована в наличии студентов-спортсменов 
высокой квалификации, поскольку их спортивные достижения влияют на рейтинг 
как образовательной программы, так и вуза в целом в республиканском конкурсе. 

На третье ранговое место, с отрывом в восемь баллов респонденты вывели 
школу, где они числятся и тренируются – «СДЮШОР, ШВСМ» (сумма рангов 94, 
сумма баллов 196). 
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Медико-биологическому сопровождению было отведено четвертое место 
(сумма рангов 95, сумма баллов 194). Данный фактор является составной частью 
подсистемы «Факторы оптимизации тренировочного и соревновательного процес-
сов» комплексной системы подготовки спортсменов. Студенты адекватно понима-
ют важность данного положения по нивелированию последствий высоких трени-
ровочных и соревновательных нагрузок.

По значимости факторов «Семья» и «Деканат», с минимальной разницей, от-
ведено пятое-шестое место. Респонденты отметили их важность в создании опти-
мальных условий успешного совмещения тренировочной и учебной деятельности. 

«ДШНК, НОК» оказались менее значимыми и заняли последнее седьмое ме-
сто (сумма рангов 102, сумма баллов 178). Такой рейтинг объясняется тем, что 
лишь небольшое количество опрошенных студентов-спортсменов (4 человека) яв-
ляются членами штатных национальных команд. 

Опрошенные студенты придерживаются устойчивого мнения о важности 
факторов, обеспечивающих их успешность и сохранность в условиях обучения в 
вузе. Расчеты коэффициента конкордации и критерия Х-квадрат показали следую-
щие результаты: W = 0, 72; X2 = 59, 02, при Р< 0,01. 

Значения коэффициента конкордации и критерия X2 свидетельствуют, о вы-
сокой согласованности мнений опрошенных респондентов по данному вопросу. 

ВЫВОДЫ

Рассматривая проблему сохранности и реализации спортивного потенциала 
студентов-спортсменов за период обучения в вузе можно сделать вполне обосно-
ванные выводы:

1. Обозначенная проблема должна решаться на уровне областного Управле-
ния физической культуры и спорта и администрации вуза.

2. Cохранение контингента студентов-спортсменов и реализация их спортив-
ного потенциала за период обучения в вузе возможна лишь при безусловном уче-
те таких факторов как:

– моральное и материальное стимулирование, достойный уровень финанси-
рования подготовки;

– медико-биологическое сопровождение;
– содружество семьи, тренера, профессорско-преподавательского коллектива 

выпускающей кафедры, спортивного клуба вуза.
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Аңдатпа
Мақалада қазіргі кездегі студенттік спорттың даму мəселелерінің бірі қарастырылған – 

контингентін сақтау жəне жоо оқу жағдайында білікті студент-спортшылардың потенциалын іске 
асыру арасындағы қайшылықты шешу. Білікті студент-спортшылардың сұранысын талдау бары-
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сында негізгі факторлар анықталған жəне жоо оқу кезінде жоғары спорттық нəтижелерге жету 
маңыздылығын көрсеткен. 

Белгіленген бір себептердің бірі – жоо əкішшілігі жағынан тиісті моральдық жəне қаржылық 
қолдаудың жоқтығы, соның салдарынан спорттық нəтижелердің төмендеуі жəне спорттық 
мансабының ерте тоқталуы.

Тірек сөздер: студент-спортшы, іске асыру факторлары, оқу табыстылығы.

Summary
The article deals with one of the problem of the development of modern students sports – the 

resolution of the contradiction between the safety of the contingent and the implementation of the potential 
of qualified student athletes in terms of training at the University. The analysis of the survey of qualified 
student-athletes allowed to identify the main factors and determine their importance in achieving high 
sports results during their studies at the University. One of the identified reasons is the lack of proper moral 
and financial support of the University administration of student athletes, the result of which is a decrease 
in results and premature termination of sports career.

Keyword. The students-athlete, factors of implementation, the success of learning.
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КҮЙ ШЕЖІРЕСІ – САЗ ӨНЕРІНІҢ ПОЭЗИЯДАН 
ШИРЫҚҚАН СИМФОНИЯ КЕЙПІНДЕГІ ТҮРІ

Аңдатпа
Автор мақалада көпшілік-əдеби жанрда жазылған «Қазақтың күй өнері» кітабының 

ғаламат бір əпсана, таза тарих, əн мен жырға, өлең мен күйге орап ұсынған балдай тəтті 
əдеби шығарма, жерік астай құныға бас салатын тарихи тұлғалар тізбегінің энциклопе-
диясы екенін көрсеткен. Қазақ халқымыздың этнос болып қалыптасу дəуіріндегі əн мен 
күйді төл туғызған, қатар тəрбиелеген, ол өнерлер біте қайнасып, бірінсіз бірі жетім 
көрінген Ақаң айтты деп емес, тіпті сонау қобыз, жетіген, домбыра дүниеге келмеген 
кезеңнің өзінде баба-əжелеріміз бесік жырын да, той-томалақтағы өлеңін де əлденеге 
қосып айтқан болар еді. Сондықтан автор қазақтың музыка аспаптары да дəл осындай 
қажеттіліктен туып, тарих доңғалағымен бірге жетіліп, дəл бүгін «нағыз қазақ – дом-
быра» кезеңіне жеткенін жеткізгісі келген.

Тірек сөздер: Күй, əпсана, тарих, əдеби, əн мен жыр, өлең мен күй, этнос, төл тума, 
қалыптасу дəуір, өнер, қобыз, жетіген, домбыра, музыкалық аспап, өркениет, мəдениет.

КІРІСПЕ

Құстай дүр-дүр сілкініп түлей алған, жауап күндей күлдіретіп күрең мінген 
Ақселеу Сейдімбек – көшпенділер этномəдиниетінің сабақты инесіне дейін бүгінгі 
күнге жалғастырушы. Ұлттық əдет-ғұрып, салт-дəстүрді ілгері сүйреуші. Қазақ 
халқының жалпы адамзаттық дамуға қосқан сүбелі үлесі музыкалық мұрасы 
екенін дəлелдеуші. Қазақ шежіресін бүтіндеуші. Қазақ тілінің бірден-бір жа-
нашыры. Жаңа сөздер тудырушы, терминдердің қазақ тіліндегі баламасын 
ұсынушы. «Адамзат тарихындағы түбірлі өзгерістердің себепшісі» болған салт 
атты көшпенділер өркениетінің жыршысы. Ақселеу Сейдімбектің пайымдауында 
салт атты көшпенділер өркениеті жалпы адамзаттық өркениеттің құрамдас бөлігі. 

ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМ БЕРУДЕГІ   СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ЗЕРТТЕУЛЕР   В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ
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«Жалпы адамзат тарихын Ұлы дала көшпенділерінен тыс танып-түсіну мүмкін 
емес, ондай тарих бүтін болмас еді».

Көшпелілер əлемі тарихын бедерлеу Ақселеу Сейдімбектің еншісіне бұйыр-
ды. Үшмыңжылдық аясындағы өрлеу, ұлттың мəдени-рухани өресі өркениеттік 
деңгейде пайымдалды. Ақселеу ағаны осы үрдістің, үдерістің сақшысындай 
көремін. «Түріктер өркениет құруға бейімсіз» деген пікірге қатты қынжылатын. 
Ақселеу Сейдімбектің пайымдауында салт атты көшпенділер өркениеті жал-
пы адамзаттық өркениеттің құрамдас бөлігі, жалпы адамзат тарихын Ұлы дала 
көшпенділерінен тыс танып-түсіну мүмкін емес, ондай тарих бүтін болмас еді.

Музыкалық мұра. Өнер мен білімде жылт еткенді өзіңе таңатын, тағдыр оң 
қабағымен қараған Еуропа Тəңірдің, «адам жанының тіліне баланған» музыканың 
шығыс туындысы екенін мойындау Азия құрлығы жұртын даңқ бесігінде тербеді.

Тағы бір басы ашық шындық музыканы жазудан ерте пайда болған сөз 
сияқты – нотадан ерте пайда болуы. Даму жолында музыканы (əуез бен сазды) нота 
қуып жетіп тұр. Шет-шегі жоқ далада нотаға жетім музыка белгісіз уақыттан бері 
есіліп өмір сүріп жатты. Музыканың көшпелілер өркениетінде жаттанды түрде баз 
кешуі, музыкалық сауаттылықтың орын алмауы, мəдениеттің бұл саласы жазба 
дəстүрден ада болуы, музыкалық мəдениеттің деңгейі мен сапасының белгісі бол-
маса керек. Бұл – əсте мəдениеттің басқа өрістегі түлеуі, басқа биікке шырқауы. Ба-
тыс өңірінде де ноталық жазу музыкадан көп кешеуілдеп туды. Шығыстағыдай ау-
ызша түрінде өрбіді. Музыка туралы білім көне шығыс өңірінде өмірге келіп тұр.

Музыка өрісінде үшінші ойыншы бар, ол – тыңдаушы. Батыста тыңдарманға 
ой жетектеуші мəтін ұсынады. Əуенді пернеге туабітті құлақ күйі келтірілген жан 
ілуде біреу. Қалған жұрт жетекке алушыға кəдік, сөзбен сүйеушіге зəру. Қазақтың 
күй өнеріндегі осы сүйеуші – сөзбен соғылған ұстын, тұтылған перде – күй аңызы. 
Ғасырларды көктей жиылған аңыздар – күй шежіресін құрайды.

НЕГІЗГІ БӨЛІМ

Ғалым ұзақ жылдар бойы күй өнері туралы кешенді зерттеу жүргізді. 
Нəтижесінде қазақтың музыкалық мəдениетіне қатысты мейлінше мол эмпирика-
лық материалдар алғаш рет рухани айналымға түсіп, халық композиторлары-
ның өмірі мен шығармашылығы тың дерек-тұжырымдар өзегінде пайымдалды.

Бір жарым мың жылдың аясында ғасырлардан сыр шерткен бес мың күйдің 
тең жартысының аңызы өңделіп, басылым беттерінде жарық көрді. «Күй шежіресі» 
атымен екі кітап шықты, докторлық диссертация қорғалды. «Қазақтың күй 
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өнері» деп аталатын толайым монография жарық көрді. Осы еңбегі Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты болып, бағы жанды.

Ақселеу Сейдімбек осылай қазақтың күй өнерінің маңдайынан қайтқан 
бағын домбыраға кие дарытып, үмітке үкі тағып қайыра тірілтті, қос ішек үнін 
қара сөздің құлақ күйіне келтірді, ел қамы үшін қиялға ғана сияр істер атқарды. 
Мұндай бағаны асқаралы алпыста Əбіш Кекілбай да берген болатын.

Зиялы деген біздің өзіміз «арқалы ақын еліміз» деп жүргенімізде Ақселеу 
Сланұлы қазақ халқының тарихтағы орны – жалпы адамзат мəдениетінің дамуына 
қосқан сүбелі рухани үлесі – музыкалық мұрасы екенін алға тартты. Бұл кешенді 
зерттеумен күмəн тудырмайтындай болып шегеленді. Əлемдік додаға бес мың күй, 
он мың əн сыйлаған «бар қазаққа бар əлемді қаратып», аруақ қонған мəдениеттің 
алтын ордасын жойдасыз биікке көтерді.

    «Күй – жүйріктің
    құс қанатты шабысы
    Күй – сұлудың
    құштар қабақ қағысы».

Кəкімбек Салықовтың осы жолдарына құдірет түйіліп тұр. Күй – саз өнерінің 
поэзиядан ширыққан симфония кейпіндегі түрі екені анық. Бұрын да ұлы ұлт 
екенін астарлап сөйлеумен, ойын өлеңмен жеткізумен, суырып салма қабілетімен, 
алдын болжай алатын сəуегейлігімен байқатса, күй осы қазанды лүпілдете тол-
тырса керек. Күйдің – ұлттың бас үлесі, айбарлы хасбеті екені біздің ойымызға не-
ге келмеген? Ақселеу таланты осында болар.

Шежіре – тарихтың алғы шарты. Қапияда тарихынан айырылып қалған 
халық, шежіресіне мұқият болуға тырысқан. Тілі жаңа шыққан балаға жеті ата-
сын жаттатқан...

«Тамырсыз ағаш, тарихсыз халық болмайды. Уақыт жалғастығында жік 
жоқ: таң атса ертең бүгінге, бүгін кешеге айналды. Демек, кешесіз бүгін, бүгінсіз 
ертең жоқ». Кеше болса тарихқа сүңгіп кете барады. Тарих білгеннің еншісінде, 
болашақ болса оны жасаушының қолында. Бүгінгі күні ДНК сараптамасы бойын-
ша генді миллион жылға кері қарай сүзіп өтуге болса да, тарих бізге қиын бетімен 
қарағанын қойған жоқ.

«Қазақтың ауызша тарихы» – Ақселеу Сейдімбектің соңғы қалам серпері. Осы 
туындысы үстіндегі еңбегін өзі «соңғы шабысқа» балады. Əр туындының өз тари-
хы бар. Үйірімен үш тоғыз тізілген 1999 жылы «Төр шежіре» нұсқасын дайындауға 
кіріседі. «Бəйтерек» графикалық ұсқынға 15 мың этноним бұтақ кейпінде телінеді. 
Бəйтерек еңсесін «Сақ», «Ғұн», «Скиф» тамырларынан тіктеп алып кетіп бара-
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ды. Плакатқа он мың этноним де сыймағандықтан, бес мың ғана ру, аталардың 
аттарымен шектелуге тура келеді. Плакаттың етегіне автор өз мекенжайын жа-
зып жібереді. Бұл астарлы əрекет халық санасын селт еткізеді. Еліміздің түкпір-
түкпірінен этнограф ғалымның қолына мың шежіре келіп түседі. Бұл қандай шалт 
қимыл? Қолындағы қымбат деректен көз жазып қаламын деп секем алмағаны ма? 
Бұл нендей дүлей сенім? Əлде, ұлт жадын бүтіндеуге деген ұмтылыс па? Əсте 
қолындағы шежіренің үлкен шежіреден қалып кетпеуі алаңдатқан болар. Кітапқа 
арқау болған деректі халық бар ықыласымен өзі ұсынып тұр. Оның сыртында ав-
тор даңғайыр шежірешілердің көбімен кездесіп тілдескен. Осындай «көп авторлы» 
еңбек толайым дүние болып туды.

Алғаш рет шежіре жөніндегі теориялық жүйелі ойлар түйінделді. Рулық 
құрылымның таралымы түбегейлі зерттелді. Рулық таралымның неге тоқтағаны 
зерделі пайымдалған. Жүздік құрылымның пайда болуына байланысты бірнеше 
вариантта деректер келтірілген.

Рулық құрылым – көшпелілір қоғамының іргетасы, яғни, біздің əу бастағы 
тапқан ұтысты тетігіміз. Біздің санамыз қаншалықты шығандап кетсе де, біз рулық 
құрылымнан кетпейміз. Ұлт тұтастығы артуына байланысты жүзден кетуіміз 
мүмкін. Рулық құрылым қазақ деген ұлттың тағдыры болса керек. Тағдырдан 
қашып құтылу мүмкін емес. «Жазмыштан озмыш жоқ».

Арғынның Алтайы, найманның шөбересі Төлегетайдың төрт немересі 
(Қаракерей, Матай, Садыр, Төртуыл), арғынның Қаракесегінің анасы Қарқабат ту-
ралы шежірелер шебер суреттелген.

«Қазақтың ауызша тарихы» ұлттың бас шежіресіне ұмтылып тұр. Осыған 
дейін мұндай халық аузында жүрген мың сан шежірені біріктіре алған, оларды бір 
өрістен өргізген еңбек болған емес. Əр ру өз шежірелерін дəріптеуге ұмсынған. Бұл 
ұмтылысқа мін тағуға болмайды. Керісінше, əр əулеттің шежіре кітабы болғанға 
не жетсін. Оның отансүйгіштікке, ұлтжандылық тəрбиесіне берері мол болар еді.

Кітап ұлтты үш ұдайға бөлуге ұмтылып тұрған жоқ. Онсыз да антропология-
лық тұрғыдан біртұтас ұлтты біріктіруді мұрат тұтқан. Иісі Найманның Ұлы 
жүздің Əлпеш атты əйелінен тарайтынын, ұлтқа ерекше қызмет еткен Қаракесек 
руының анасы Кіші жүздің қызы Қарқабат екенін келтіргендегі мақсаты ұлтты 
біріктіру екені күмəнсіз. Бұл ешқандай шүбə келтірмесе керек.

Еңбектің жанғаны – мəртебе. «Қазақтың күй өнері» – бет туындысы – 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаттығына бағалануы өзін ерекше марқайтты. 
Қанат бітірді. Асқаралы алпысында Нұрсұлтан Назарбаевтан өз қолымен жазған 
құттықтауын алды. Тұңғыш Президенттің Ақ Ордаға кіруіне байланысты іс-
шарада ұлттың ақсұңқары ретінде иығына шапан жабылды. Ел Президентінің хас 
ағамызбен қоштасуы ел мерейін көкке жеткізді.
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Кітап – жеке тіршілік кешуге қанат қаққан, құқық алған адамзат санасы. Аға 
маған арнаған бір хатында «Кітап мың төгілген маңдай термен бірге адамдық-
азаматтық арман-аңсардың да (идеал) көрінісі ғой. Еңбектің жанғаны сол, арман-
аңсардың оқырманға жетуімен, оқырманды мүдделес етумен өлшенеді», – деп 
жазған болатын.

Халық дана көсемге қашанда зəру. Платон айтқандай, патша дана тұлға 
болғанда дүние шыр айнала түспек. Ұлт маңдайының бағына біткен ел іргесін 
бекемдеп, шаңырағын нығайтқан Керей, Жəнібек, Қасым, Есім, Тəуке, Абылай 
сияқты хандар, Төле, Қазыбек, Əйтеке сияқты қара қылды қақ жарған ақылман 
билер, Асан қайғы, Қазтуған, Шалкиіз, Бұқар сияқты ел тағдыры жолында жау-
мен санаспай соғысатын ержүрек батырлардың, Шоқан, Абай, Əлихан, Мұхтар, 
Қаныш, Əлкей, Евней сияқты ғұлама ұлы ғалымдардың, қазақ халқы есімдерін пір 
тұтар біртуар, «ақсұңқар» тұлғалардың, құдіреттілердің сөз суреті қайталанбастай, 
мүлтіксіздік сатысына көтеріліп салынған.

Бəлкім, бұл арна Ақселеу Сейдімбектің «қолы», төл жанры болар. Жар¬тасты 
толқындардан, «ұлы сілкіністермен дəуірлі толғақтардан» туған көшпелілер 
əлемінің ең жарқын тұлғасы, ұлт киесі домбыраға тіл бітірген Құрманғазы тура-
лы Ақселеуден артық биік сөзді күні бүгінге дейін кім айта алды? Ол таяу шақта 
да бола қояр ма екен? Өресі асып жығылғандар айтып алар. Одан беріде тауды 
таныған сана төбеге иілмес. Дүниені көркем етіп көрер ой-көзі бар екені хақ.

Қорыта айтсақ, Ақселеу Сланұлы – төбе тірер аспанымыз, белі мықты 
бестіміз, тоқтам айтар естіміз еді. Қазақ атты тегімізде көбе бұзар ақ сұр жебе-
мен болашаққа атылған еңсемізді танытар, қадірімізді ұқтырар, қасиетімізді мой-
ындатар бойтұмарлы киеміз еді-ау. Əсте біртуар талантты қара қобыздың атасы 
Қорқыттың аруағы қолдаған болар.

Ақселеу салт атты көшпелілер өркениетін жаңа зерде сүзгісінен өткізіп, 
тағылым ете білген, ұлттық психология мен патриотизмді тəжірибелеуші, 
қазақтың алтын күмбезді сарайын тұрғызушылардың бірі. Көшпелілер өркениетін 
адамзаттың өзіне түсіндіру үшін ойы қанағаттылығынан, қаламы ұшқырлығынан 
таймаған тұлға. Артына қалдырған мұрасы бар қазаққа үлгі болсын.

Ақселеу Сейдімбек – ХХ жəне ХХІ ғасырдың алып кемелері қабырғаласар 
кезеңде қазақтың халықтық өнерінің, қазақ мəдениеті жəне салт-дəстүрлерін өз 
бесігіне бөлеп алу ісінің, қазақ тілі мен дінінің бір ізге түсірілуіне көзге көрінер 
еңбек сіңірген айтулы қоғам қайраткері, қаламгер.

Ақселеу – күрескер. Аталған кітабының табалдырығынан аттай бере 
бəрімізден сұраған Сауғасынан-ақ Ақаңның сол күрескерлік бейнесінің күшеймесе 
солғын тартпағанын көріп, қол соғасың: «Уақыт мейлінше күрделі. Соңғы тынысқа 
дейін рухани мəңгүрттікке қарсы күресуден басқа жол жоқ. Технократтық даму 
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ұлттық атаулының бəрін кеміріп, жалмап, обып, құртып барады. Ішіңнен шыққан 
балаңа «біз осындай болып едік» деп нандыра алмайсың. Ал, өзіндік қасиеттен 
айырылған ұлт өледі. Ұлтты өлтірмейтін оның төлтума мəдениеті ғана. Сондықтан 
бұл жолда еткен еңбек пен төккен терді тəңірдің сыбағасына балап жүріп, өткеннің 
асылдары болашақ ұрпақтың жан жүрегін жылытуы үшін қол жалғап жіберу 
қажет-ақ», – дейді Ақселеу Сейдімбек. Бұл салмақты сөз, терең ой, ғаламат ескер-
ту. Бүгінде қазақ боп туса да маймыл болып өсіп келе жатқан бір шоқ этносқа ел 
ертеңі бəрібір. Олардың жақсы пəтер, жүйрік көлік жəне жарқ-жұрқ өмір жалғаса 
беруін мұрат тұтқанын көре отырып, олардан қан көргендей іргемізді аулақ 
салмасақ бүкіл ұлттың болашағы бұлдыр дегенді бір бүгін ғана айтып отырмаған 
қаламгер-ғалым бұл кітабында сол ұлы ойларды өнер табиғатының, оның ішінде 
күй құдіретінің туу, даму, өркендеу, шарықтау динамикасымен дəлелдейді жəне 
бүкіл қазаққа сол өнерінің пірі – күй мұхитқа шомылып шығуды ұсынады. Қолыңа 
«Қазақтың күй өнері» кітабын алсаң-ақ сол мұхит ернеуінен аса мөлтілдеп, арғы 
жағасы көз жетпейтін алыстан бұлдырап, еріксіз өзіне тартып, шомылу аңсаған 
жанды дереу шешіндіре бастайды...

Таза ғылыми еңбектің биік ғимаратына да сыймай, көпшілік-əдеби жанр-
да жазылған «Қазақтың күй өнері» кітабы алғашқы бетін парақтасаң-ақ сені 
сиқырдай арбап, өз соңынан мұрнын тескен бұзаудай жетектеп алатын ғаламат бір 
əпсана, таза тарих, əн мен жырға, өлең мен күйге орап ұсынған балдай тəтті əдеби 
шығарма, жерік астай құныға бас салатын тарихи тұлғалар тізбегінің энциклопе-
диясы. Кітаптың «Тарихнама» жəне «Этнографиялық шолу» тараулары Оқырманға 
жалпы көшпелілер өнерінің дəстүрге, қоғамдық ситуацияға қаншалықты байла-
на туғанын терең дəлелдей жазылған. Бұл тарауларды көз талдыра шолсаңыз бір 
ғажап тоқтамға жолығасыз. Ол – көшпелілер өміріңдегі əн-жыр, айтыс-дастандар, 
тіпті бақсылық өнердің белгілі бір аспапсыз айтылмағаны, айтылса да өз биігіне 
көтерілмегені, яғни халқымыз өзі этнос боп қалыптасу дəуірінде əн мен күйді төл 
туғызған, қатар тəрбиелеген, ол өнерлер біте қайнасып, бірінсіз бірі жетім көрінген. 
Ақаң айтты деп емес, өзіміз-ақ бір сəт ой-қиялымызды алысқа ұшырайықшы: тіпті 
сонау қобыз, жетіген, домбыра дүниеге келмеген кезеңнің өзінде баба-əжелеріміз 
бесік жырын да, той-томалақтағы өлеңін де əлденеге қосып айтқан болар-ау. Өз ба-
сым тым болмаса үй іргесінен кетпейтін қара қазанға қайың ожауды тықылдатып 
отырып салғандай көрінеді əн мен жырларын. Тіпті керек болса, қазақтың музыка 
аспаптары да дəл осындай қажеттіліктен туып, тарих доңғалағымен бірге жетіліп, 
дəл бүгін «нағыз қазақ – домбыра» кезеңіне жеткен болармыз. Бұл да Ақселеу 
ағамыздың осы ғана емес, бұрыннан жазғандарының жеміс-əсері.

Ауызды «Күй аңыздары» тарауына келгенде кеңірек ашасыз. Бұл бір ғылы-
ми құндылықтарға толы, танымдық-тарихи əңгімеге бөккен, екінің бірі жазуға 
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ниет қылса да оңайлықпен тіс батыра алмайтын пласт. Тереңдігі – шыңырау, 
қажеттігі – ғұмырдай, өнер сүйер жан үшін ғаламның туу кешіне куə болғандай 
кесек жазу. Ақселеу Сейдімбек: «Осы уақытқа дейін қазақ музыкасының, дəлірек 
айтқанда, қазақтың музыкалық фольклорының бірі ғана қырына баса назар ауда-
рылып келгені аңғарылады. Ол – əн-күйлердің таза музыкалық туынды ретіндегі 
қасиеттері. Яғни əн-күйлердің əуендік, сарындық ерекшеліктеріне ғана мəн 
беріліп келді. Ең талдап сөз еттік дегенде, сол əн-күйлердің музыкалық туын-
ды ретіндегі жанрлық сипаты, ішкі құрылым-бітімі, орындалу ерекшеліктері 
тілге тиек болып отырды. Алайда, қазақтың аса бай музыкалық фольклорының 
екінші қыры – сөзбен байланысты филологиялық қыры назардан тыс қалып 
келді. Əн-күймен біте қайнасып жатқан өлең, жыр, толғау, аңыз, əңгіме сияқты 
көптеген жанрлар музыка зерттеушілері үшін филологиялық объект болып есеп-
телсе, филологтар үшін музыкалық мұраның объектісі ретінде ескерусіз қалып 
отырды. Нəтижесінде, қыруар мұраның назардан тыс қалып, жиналмай келуі өз 
алдына, оған қоса музыкалық фольклордың синкретті болмысындағы тарихи-
эстетикалық қадір-қасиеті де толық ашылмай келді. Əрине, мұндай жағдайда 
музыкалық фольклордың жəне онымен шендесіп жатқан күй аңыздарының да төл 
ерекшеліктері туралы ойдың өрбеуі мүмкін емес. Бұл тұрғыдан келгенде, қазақ 
халқының тарихи – рухани шежіресінің құнарлы бір арнасы болып табылатын көл-
көсір күй аңыздарын жинап бастыруды саралап зерттеудің мəн-маңызы ерекше зор. 
Кезінде академик Мұхтар Əуезов былай деп жазды: «Күй аңыздарының көп екенін 
ел біледі, бірақ кітап, баспа білмейді. Егер олқылықтар толып, күйлердің көрікті 
аңыздары, тілдегі баяндауыш əңгімелер жазылса, онда қазақ халқының музыка 
фольклорына əдемі айшық, нақыш қосылуымен, мағыналы мазмұн анықталып, 
жалғасуымен қатар, ауызша фольклор да өзінің бір қысқа түрдегі көркем əңгіме, 
новеллаларын көп айтқан болар еді». М. Əуезов көтерген, жүзеге асуын арман ет-
кен бұл проблема өзінің мəн-маңызын əлі күнге жойған жоқ».

Ақселеу «Күй аңыздары» тарауында əр кезеңді саралап, кейбір ел білетін 
аңызды даралап баяндап келе жатады да Құрманғазы, Тəттімбет, Дəулеткерей, Тоқа, 
Қазанғап, өзге де дүлдүлдер топталған қазақ əн жəне күй өнерінің алтын ғасыры 
болған ХІХ ғасырға келгенде дүр сілкініп, сөз түсінетін адамды дір еткізетін жол-
дар жазады: «Егер əрбір халықтың тарихтағы орны жалпы адамзат мəдениетінің 
дамуына қосқан рухани үлесімен өлшенер болса, онда қазақ халқының ұялмай 
бетке ұстары – музыкалық мұрасы болса керек. Бұл орайда, əсіресе ХІХ ғасыр-
дың алар орны айрықша. Өзіне дейінгі талай ғасырдың сарын-сазынан нəр алған 
ХІХ ғасырдағы қазақ музыкасы бойын түзеген арудай сыланып шыға келді де 
өзіне бұрынғы-соңғы ғасырларды тəнті етіп, мəңгі ару күйінде қалып қойды».
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Қос алақанға əрең сиятын ірі денелі кітаптың мінезі де ірі, көтерер жүгі де 
жүз батпан. Сөз еткен тарауымыздың өзі жүз тақырыпшаға бөлініп, бас-басына 
күй аңыздарының бір-бір қырын баяндайтынына, Оқырман үшін білмеуге түк 
қалдырмай, тəптіштеп түсіндіретініне қарап, қарапайым кітапқұмар қорқып 
қалмасын. Ғалым, немесе ғалым-қаламгер қаншалықты терең білімді бол-
са, тақырыпты Сіз бен біз үшін соншалықты түсінікті тілмен жаза алады. Осы 
кітаптың сүбелі бөлігін алып тұрған «аңыздарды» сырттай бір түсініп, бір 
күмəнданып отырған Оқырман мына анықтаманы оқығанда: «Қазақ халқының 
ертеден қалыптасқан өнерпаздық дəстүрі бойынша кез келген күй тартылмас 
бұрын білікті домбырашы сол күйдің шығарушысы, шығу себебі, күйдің тарты-
лу ерекшелігі, күйді кімдердің жеткізгені жəне қазіргі тағдыры жайында толық 
мағлұмат беретін əңгімесін айтып алады. Түптеп келгенде, күй аңызы дегеніміз 
осы», «е, мұны өзім де білемін» дейді еріксіз. Білген нəрсесін əдемі етіп, алдыға 
жайып сала алуда, Мұқағали ақынша айтсақ, «күпі киген шындықты, шапан 
кигізіп» қайтарып беруде. Ақаң солай істейді.

«Халық күйлерінің аңыздары» аталатын төртінші тараудан ілгері автор бізді 
білетін, естіген оқиғаларға араластырып, өзіміз ат ерттеп мінгендей сілкіндіре 
түседі. Бұл бір əуелі терең білім үшін тапжылтпай оқытып алып, енді өмірге 
араластырғандай – көздің ашылатын сəті. Əрі бұл аңыздар қызықты, көркем, ая-
улы – күйлерге өзек болып замана қатпарынан жеткен оқиғалардың əрбірінен 
халқымыздың хандай қадамы, қыздай мінезі, құлдай шыдамы атойлап, оқиға 
іргесінде өзің жүргендей тізгін қағып отырасың. Осыдан соң-ақ Ақселеу Сейдімбек 
бізге арнап қос ат жеккен пəуеске арбадан түскің де келмейді, түспейсің де.

Ақселеу Сейдімбек «Күмбір-күмбір күмбездерінен» «Күй шежірелеріне», 
одан бүгінгі «Қазақтың күй өнері» атты салмағы алты атанға жүк болар еңбегіне 
тізе бүгіп отырмыз. 

Ағайын, Ақсақ Құлан күйін білесіз ғой?! Иə, Жошы хан, иə, баласының 
қазасы, естірту, домбыра, қорғасын құю... Бұл оқиға желісінің жалғыз өзі түбі бір 
менің айтпағымды жеткізіп тұр. (Жеке маған мультфильмнен мəлім бұл оқиғада) 
Домбырашы бір сөз айтпады, домбырасы «сөйледі», расымен сөйледі. Хан меңзеген 
ойдың төркінін түсінеді, ол біліп барып қорғасын құйғызады. (немесе, жақында 
естіген əзіл: «ымға түсінбеген дымға түсінбейді» деген алғысөзбен Жошы ханның 
күйді түсінбеген жағдайда, домбырашыға «Ша-ап! əй, үй, беу бəрекелдіі...» деп от-
ыратынын қайтесің). Ал енді бұған қараңыз. Бұның сыры неде?

Негізі бұл жазбаға түрткі болған ағамның айтқан əңгімесі еді. Кейінгі ұрпақ, 
соның ішінде мен де күйді түсінбеймін дейді ол. Ертедегілер күйді түсіне білген 
ғой, жаңбырдың жауғанын, тұлпар тұяғының дүбірін, кішкентайдың іңгəсін, боз 
інгеннің боздағанын, шат шадыман көңілді... нені болсын. Іздене келе, этнограф 
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Ақселеу Сейдімбектің томдықтарынан күй жайлы оқығанымдарымды түртіп ал-
дым, сондағысы бүй дейді:

«Дəулескер күйші өзінің жүректен шыққан күйлерін өмір құбылысына, же-
ке адамның қылық-қасиетіне арнайды, сыйға тартады, тілек етеді, күймен хабар 
береді, естіртеді, емеурін етеді, сондай-ақ өлімге басу айтқандай жұбатады неме-
се бірге қайғырып жоқтайды.

Бұл мысалдар күй тілінің айтқыштығын, сезім қозғағыштығын аңғартып 
ғана қоймаған, одан да гөрі мəнді қасиеті – күй тілінің өмір-тіршілік құбылыстары 
туралы нақтылы хабар бере алатындығы. Яғни, күйдің мүмкіндігі саз-сарын 
арқылы болатын эмоциялық əсермен шектелмейді, сонымен бірге ақпарлық 
(информациялық) хабар беретін астарлы тілі де бар. Бұл ойды одан əрі тереңдете 
ден қойсақ, қазақтың сөйлеу тілінен басқа, қосымша тағы да бір тілде – күй тілінде 
түсінісе алатын рухани қасиетін аңғаруға болады.

Ал қазір сізге бір күйді тыңдатсын, күйдің не деп айтқанын (!) естіп біле алар 
ма екенсіз? Білем. Тура мендей «əдемі екен» дерсіз, япырай, біз күмбірлеген күйді 
түсінбей кеттік қой. Күй бізге жай ғана күмбірледі де қойды, не дегенін əдетше 
елемедік, естімедік.

Егер əрбір жеке əріп дыбыс екені рас болса, сол дыбыстардың бірігуі арқылы 
сөздердің туындайтыны рас болса, əрбір сөздің ойға, санаға, зердеге (мысль, со-
знание, разум) ұласып жататыны рас болса, онда адамды адам еткен дыбыс 
деп тұжырым жасауға негіз мол. Мұның өзі музыканың да этникалық тілінің 
болатындығы аңғартады. Нағыз төлтума музыканың болмысындағы этникалық 
сипат сөйлеу тіліне қарағанда басымырақ.

ҚОРЫТЫНДЫ

Əрине, күй өнерінің бейнелеу құралы сөзсіз дыбыс болғандықтан, 
тыңдаушысын ең алдымен əуендік, дыбыстық тілімен баурайды. Кəнігі тыңдаушы 
күйдің əуендік, дыбыстық тілін іштей жорып, алуан түрлі сезім мен əсерге 
бөленеді.

Музыка атаулы нақтылы өмір дерегін беруде тілмен өрелесе алмайды. 
Қандай бір сұңғыла саз-сарынға салсаң да, аспапты музыка қай балаңның өлгенін 
не қай жаудың шапқанын, ол жаудың қай ауылды нешесі күні шапқанын айтып 
бере алмайды. Ондай міндет сөздің ғана немесе нышандық белгілердің, емеурін-
айғақтардың ғана қолынан келеді.

Демек, қазақ күйлерін тыңдаған адам оның сөздік мағынасына іштей ілесе 
алмаса, дəлірек айтқанда, қазақ тілін білмесе, күйдің мəн-мағынасын, емеуріні мен 
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астарын толық түсінуі мүмкін емес. Яғни, ондай адамның күй тыңдау барысындағы 
эстетикалық-эмоциялық əсері де жартыкеш деген сөз.

Сөзімізді жеткізе алмайтын жағдайлар бізде жиі кездеседі. Ішіміздегіні ша-
малап болсын жеткізетіндей қандай білдіру құралы бар десек, көбісі поэзияға 
жүгінетін көрінеді. Ал күй одан да мықты ма дедім. Күйді түсінген поэзияны 
да, сөзді де түсінеді. Поэзияны түсінген сөзді түсінеді, бірақ күйді түсінуге өресі 
жетпеуі де мүмкін. Қара сөзбен жеткізу бұлармен салыстырғанда қарабайырлау 
болады екен-ау...

Музыканың тілі сөйлеу тілінен мүлдем бөлек. Бəлкім, сөйлеу тіліне, яғни 
сөзге қарағанда сезімді бейнелеу мүмкіндігі молдау болар.
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Аннотация
Автор в статье показывает, что книга «Қазақтың күй өнері», написанная в литературно-

публицистическом жанре, представляет собой энциклопедию исторических личностей, богатую и 
чистую историю, переданный в песнях и кюях, стихах и жырах услада для души литературное про-
изведение. В эпоху становления казахского народа как этноса образовались традиционные жанры 
кюй и песня, дополняя друг друга, которые существовали параллельно еще до появления кобыза, 
жетыгена, домбры, песнями и кюями, на которых воспитывали наши бабушки и деды в колыбель-
ных песнях. Поэтому автор хочет, чтобы казахские музыкальные инструменты заняли свое достой-
ное место и исторической роли и сегодня дошли до уровня «настоящий казах – домбыра».

Ключевые слова: Кюй, апсана, история, песня и жыр, стихи, этнос, период становления, ко-
быз, жетыген, домбыра, музыкальный инструмент, культура, искусство.
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Summary
The author of the article shows that the book «Kazaktyn kui oneri», written in the literary and 

journalistic genre, is an encyclopedia of historical figures, a rich and clean history, transmitted in songs and 
kui, poems and zhyrs delight for the soul of a literary work. In the era of formation of the Kazakh people 
as an ethnos, traditional genres of kui and song were formed, complementing each other, which existed 
in parallel before the appearance of kobyz, Zhetygen, dombra, songs and kui, on which our grandparents 
raised in lullabies. Therefore, the author wants Kazakh musical instruments to take their rightful place and 
historical role and today reached the level of «real Kazakh dombra».

Keywords: Kui, described, history, song and Zhyr, poems, ethnos, period of formation, kobyz, 
Zhetygen, dombra, musical instrument, culture, art.
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ХІХ–ХХ ҒАСЫРДАҒЫ ЕРТІС ПАВЛОДАР 
ӨҢІРІНІҢ МУЗЫКАСЫНЫҢ ДАМУЫ

Аңдатпа
Мақалада қасиетті Ертіс, Баянауыл өңірі өнердің біртуар майталмандарын əкелген 

қасиетті жердің əнші, композиторлары олардың ұлттық өнерге сіңірген еңбектері жай-
лы баяндалады. Қазақ өнерінің кешгі қайраткерлері бүгінгі рухани үдеріспен тікелей 
сабақтасып, халықтың тарихи-əлеуметтік болмысымен біте қайнасқан көркем мəдениет 
туғызған өнерпаздардың өнері сараланған. Ертіс өңірінің қазақ əн өнерінде өзіндік 
таңбасы бар, танымал өнерпаздардың отаны болғаны, композиторлар мен əншілеріміз 
қазақ музыка өнерінің дамуына орасан зор үлес қосуы жəне ұлттық өнерді əлемдік музы-
ка өнерінің озық үлгілеріне сай жасай білгені көрсетіледі. 

Халқымыздың мəдени, өнер мұрасын, рухани қазынасын, əндері жəне əншілік 
өнерімен, ұлттық мəдениеті мен өнері ғасырдан ғасырға халықтың шежіресі болып 
жете беруіне оның ұрпақтан ұрпақ мұра болып қалуына мақаланың қосатын үлесі зор.

Тірек сөздер: Ертіс, Баянауыл, рухани үдеріс, көркемдік поэтика, эстетикалық 
талғам, сал-сері, музыкалық талғам, көркем шығарма, əншілік дəстүр, композитор, өлең-
жыр, үлгі, нұсқа.
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КІРІСПЕ

ХVII ғасырдың аяғы мен ХVIII ғасырдың басында Арқа елінде ертеден 
дəстүрге айналып, кейінірек əртүрлі себептермен бəсеңдеп қалған сал-серілік 
өнері ХIХ ға-сырда қайта жаңғырып, дами бастады. Сал-серілер өз жанынан өлең, 
əн-күй шығарып, ел аралап, сауық құрып, ойын-тойлардың ұйтқысы, құрметті 
қонағы болған. Сал-серілік өнерді жоғары дəрежеге көтерген əнші, күйші, суы-
рып салма ақындар серілік үрдісті қатаң сақтап, нағыз бесаспап өнер иесі бола 
білген. Сонымен қатар олар атақты мерген, сұңқар, лашын ұстаған құсбегі, аттың 
ең жүйрігін таңдап міне алатын атбегі, он саусағынан өнері тамған теңдессіз ше-
бер, керемет зергер де бола білген.Сал-серілерді халық əрқашан ардақ тұтып, олар-
ды қайда болса да қуанышпен қарсы алып, өнерін аңыз етіп, мақтан тұтқан. 

Қазақ ұлтының мəдениеті тарихындағы ХІХ ғасыр – ақын-əнші, сазгерлердің 
өзіндік «алтын ғасырына» айналып, қазақтың кəсіби өнері – əдебиетінің, поэзия-
сының, музыкасының шыңына кезеңіне шыққан кезі болды. Сөйтіп, ХІХ ғасырдың 
екінші жартысы – қазақтың ақындық өнерінің барынша өркендеген кезеңі болды.
Осы кезде ақындық өнерге тəн тұрақты жанрлар да қалыптасты. Солардың ішінде 
əсіресе ақындардың өзін-өзі бейнелеуге арналған əндерін келтіруге болады. Оған 
мысал ретінде Біржан сал, Ақан-Сері, Жаяу Мұса, Мəди, Əсет, Майра, Ағаш аяқ, 
Нартай, Мұхит, Сары əндерін атауға болады. Олар бұндай əндерінде əр ақын, 
бір жағынан өзін тыңдаушыларына таныстырып өтсе, екіншіден туған ел өмірі 
мен мəдениетінде алып отырған өз орнын жақсы түсініп соны əнге қосады. Бұл 
əндерде ақынның өзіне тəн музыкалық мəнерлі ерекшеліктері шоғырланған. Əр 
əнші-ақынның өзіндік шығармашылық өнері дербес қалыптасқан. Мысалы, əрбір 
ақындағы шешендіктің, суырып-салма өнердің, театралдық, актерлік элементтердің 
болуы, тіпті киген киімі, жүріс-тұрысы, өнерге деген көзқарасы əнші, сал-серілерге 
ортақ нəрсе болды. Мұхтар Əуезов ақынның осындай орындаушылық өнерлерін 
сипаттай келіп, оны «жалғыз актердің театры» деп айтқаны кездейсоқтық емес. 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ

Ертіс, Баянауыл өңірі өнердің біртуар майталмандарын əкелген қасиетті 
жер. Табиғаттың сан алуан сиқыры адамзат баласының болмысына əсер етпей 
қоймайды. Осындай сиқырлы табиғаттың топырағынан нəр алып Бұқар жырау, 
Көтеш Райымбек ұлы, Қобылан Бөрібай ұлы, Сақау Мəуке ұлы, Жапар Құттыбай 
ұлы, Жаяу Муса, Сəдуақас Шорманов, Жарылгапберді Жұмабай ұлы, Мəшһүр-
Жүсіп Көпеев, Естай Беркімбай ұлы, Сұлтанмахмұт Торайғыров, Қаныш Сəтпаев 
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сияқты майталмандар дүниеге келді. Бұл тұлғалардың əр қайсысын алып қарасақ 
тек Кереку өңірі емес, бүкіл исі қазаққа аты мəлім адамдар. Енді солардың 
біразына тоқталып өтсек. Бұқар жырау Қалқаман ұлы шамамен 1693 жылдары Ке-
реку өнірінің Баянауыл өңірінде ғұмыр кешкен. Əкесі сөзге шешен, білекті палуан 
атақты Қалқаман батыр. Бұқар жырау өз заманының талай тылсымын көрген сонау 
«Ақтабан шұбырындыны» одан кейінгі де замандардың куəсі болып, ел бірлігін 
сақтап қалуға, талай-талай хан сұлтандарға ақылшы кеңесші болған. Бұқар жы-
рау өз заманында ақылды кеменгерлігімен əрдайым халықтың мұн-зарын жоқтап, 
əділетсіздікке, озбырлыққа қарсы тұрды. Сондай-ақ жоңғар шапқыпшылығы 
тұсында елдің басын біріктіріп, халыққа өлең-жырымен дем берді. Ел бірлігін 
сақтап қалуда халыққа ынтымақ керектігін, жəне сол халықты ақыл ойы кемен-
гер Абылай хан басқарсын деп ұрандады. Дей тұрғанмен Бұқар жырау Абылайдың 
əр қашан қасынан табылып, оның кемшіліктерін де бетіне айтып отырған. Халық 
тағдырына қатысты келелі кеңестерде ханның қателіктерін аяусыз сынап, дұрыс 
шешімдер қабылдауға ақыл қосып отырған. Бұған дəлел Абылай ханның көрші 
орыс елімен соғысуына Бұқар жырау тоқтау айтып, соғысудан ғөрі көрші ел-
мен дос болуға шақырады. Бұқар жырау елдің бірлігін, ынтымағын, татулығын 
көксеген. Оның өлең жырларынан «Ханға жауап айтпасам», «Он екі айда жаз ке-
лер», «Абылай ханның қасында», сияқты өлең жырларынан келер ұрпақтың, 
халықтың арман тілегін көксеген ой тұжырымдарын көреміз. Халықтық ауызекі 
дəстүрдің қалыптасуына сүбелі үлес қосқан Көтеш Райымбек ұлы да Баянауыл 
өңірінде дүниеге келген. XVII ғасырдағы қазақ ауыз əдебиетінің бастаушы ірі 
өкілдерінің бірі. Көтеш ақын өз заманынан озып туған ойшыл да кеменгер болған. 
Халықтың жоғып жоқтап, еркіндікті аңсаған. Бай сұлтандардың сараңдығын өз 
өлеңдеріне арқау етіп, астарлап айтып отырған. Оның өлендерінің құндылығы 
жоғары, ойы терең, мазмұнды болып келеді. Көтеш ақын он жеті жасында Абы-
лай ханға қарсы Мейрам руының атынан айтылған өлеңі арқылы елге танылады. 
Көтеш ақынның бізге жеткен шығармалары: «Күркелінің бауырында күнде дау-
ыл», «Абылай Ботақалуыны сен өлтірдің», «Құрбажан тұсы қақтар», «Қартайғанда 
қатының дұшпан болды», «Алдымнан алты пұшық анталады» сияқты өлең жыр-
лары. Көтеш ақынның мол мұраларын жинақтап, ел аузында жүрген нақыл 
сөздерімен өлендерін жеткізуші белгілі ақын фольклоршы Мəшһүр-Жүсіп Көпей 
ұлы. Мəшһүр-Жүсіптің жеткізуімен Көтеш ақынның нақыл өлеңдері, «Қайнына 
баруы», «Көтештің Күнікей қызбен қағысуы», «Жайлауда», «Көтештің келін бала-
сына наразы болуы», «Шал мен қыздың қағысуы», «Көтештің кəрілікке айтқаны», 
атты өлең-жырларын қағаз бетіне түсірген. Сонымен қатар Көтеш мұраларын ел 
аузынан жиыстырып теріп халық игілігіне қалдырған жандар аз емес. Солардың 
бірі Мұқат ұлы Ғалымжан. Ғалымжанның жиыстыруымен ел ауызында жүрген 
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Көтеш ақынның: «Көкпар тартқанда Көтештің айтқан өлеңі», «Көтештің шолақ 
атын кекеткенде айтқан өлеңі», сол сияқты өлеңдерін жинап 1968 жылы жарыққа 
шығарды. Көтеш ақынның кейбір айтыстарын Баянауылдық Нұрлыбек Баймұратов 
1937 жылы ел аузынан жазып алса, Хакім Байсов 1940 жылы, Нұрмағанбет Баян-
ды ұлы 1951 жылы, Ғазиза Нұртазина 1937 жылы қағазға түсіріп Қазақстан Ғылым 
Академиясының қолжазба қорына өткізген. Жоғарыда айтылған Бұқар жырау 
Көтеш ақындар халықтық педагогиканың қалыптасуына сүбелі үлес қосқан қоғам 
қайраткерлері. Олардың əр-бір өлеңдерінен өнегелі тəрбие үрдісі көруге бола-
ды. Олардың кейінгі ұрпаққа қалдырып кеткен мол мұрасы бүгінде баға жетпес 
қазына. Осы інжу маржан мұраны бүгінгі ұрпақ санасына сіңіру кезегін күтпес 
мəселеге айналып отыр. Бірақ келешегіне үмітпен қарайтын халық тынбай ізденіп 
енбектенсе ғана нəтижеге жетпек. Адам баласының рухының ізгілікті бағдарда бо-
луы, табиғаттағы сұлулыққа сүйсіне де өзіне рахат табуы дер едік. 

Табиғатпен адам арасындағы біртұтастық байланысты ақын-жыраулар 
əрдайым өз шығармаларына арқау еткен. Кобылан Бөрібай ұлы Кереку өнірінің Ба-
янауыл өңірінде дүниеге келген. Өз табиғатынан асып тұған бала Қобылан жастай-
ынан өлең жырға құштар болып өседі. Оның ақындық өнерінің дамып жетілуіне 
əкесі Бөрібайдың ықпалы зор болды. Осындай біте қайнаған сыршыл өнердің 
арқасында Қобылан ақын жастайынан ел билігіне араласып есейді. Қобылан ақын 
Бұқар жыраудың жолын жалғап, Шал ақынның дəстүрін ұстанды. Сонымен қатар 
Қобылан ақындығымен қоса күміс көмей əнші болған. Бір сөзбен айтқанда сегіз 
қырлы бір сырлы болған оны ел сері атандырды. Қобылан ақынның тəлім берерлік 
көптеген өлеңдері 1967 жылы «Ертедегі əдебиет нұсқалары» атты жинақпен жарық 
көрсе, «Бес ғасыржырлайды» (1984 ж), «XIX ғасырдағы қазақ поэзиясы» (1985) ат-
ты кітаптарда жарық көрді. Қобылан ақынның ел сүйспеншілігіне бөленуі оның 
қартайғанша домбырасын қасынан бір елі тастамай халық ықыласына бөленуінің 
айқын айғағы. 

Қасиетті Кереку өнірінде XIX ғасыр шегінде қазақ поэзиясына сүбелі үлес 
қосқан көптеген ақын-жыраулар, əншілер болған. Бірақ сонау кеңестік дəуірде 
солардың өлең-жырларын айтуға тиым салынды. Соның əсерінен кейбіреулері 
ұмыт болыпта қалды. Бірақ ел тəуелсіздігін алғаннан кейін көптеген игі шаралар 
қолға алынды. Дегенмен бүгінде зерттеуді қажет ететін көптеген еңбектер бар. Ел 
аузында халық əні болып жүрген көптеген əндер зерттеуді қажет етеді. Кезінде 
марқұм Жəнібек Кəрменов «Қазақ əндерінің» анталогиясын құрастырып шығарған 
болатын. Бұл анталогия 1991 жылы жарыққа шықты. Аталмыш анталогияда халық 
арасында аты елге мəлім көптеген əндер өз иесін тапты. Атап айтқанда Сегіз сері 
Əсет Найманбай ұлы, Шөже ақын жəне т.б. сол сияқты ақындардың əндері халық əні 
болып келген. Осындай зерттеулерді Кереку өнірінен шыққан ақын-жыраулардың 
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еңбектеріне де жүргізу қажет. Солардың бірі Сақау Мəуке ұлы. Сақау Мəуке ұлы 
XIX ғасырдағы қазақ ақындарының ірі өкілі. Ол Баянауыл ауданының Майөзек ау-
лында туып өскен. Жастайынан өлең-жырға құштар болып, өз тапқырлығымен, 
даналығымен, ерекшеленіп елге танылды. Өкінішке орай жоғарыда айтқанымызда 
ақынның шығармалары аз зерттелген. 

Тек ауыз əдебиет жиыстырушы Мəшһүр-Жүсіптің ғылым академиясының 
қолжазба қорында сақталған біраз материалдарында Сақау ақын жайлы айтыла-
ды. Бұл қолжазбалардан бізге жеткені Сақау ақынның тоғыз өлеңі, бес айтысы 
берілген. Əсіресе М. Əуезов «Сақау мен Тоғжан» айтысын жоғары бағалаған. Осы 
«Сақау мен Тоғжанның айтысын», «Жанақ пен Сақау» айтыстарын қағаз бетіне 
түсіріп, түсініктеме берген Мəшһүр-Жүсіп Көпеев. Сақау ақынның айтыстары 
ұшқыр өткірлігімен жəне бір ізділігімен құнды болып келеді. Оның өлендері сол 
замандағы ащы шындықты, əділетсіздікті жырлады. Сақау ақынның Шоң төреге, 
Торайғырға, Саржан төреге айтқан өлеңдерінде халықтың сөзін сөйледі. Сақау 
ақынның ел аузында жүрген бірлі жарым айтыс өлеңдерін жинақтаған Шəймерден 
Торайғыровтыда атап өткен жөн. Оның жинақтауымен «Сақау мен Тəти», «Сақау 
мен Шəмшібай», «Сақаудың садыққа айтқаны», «Кəдір Көлбай еліне айтқаны», 
«Қазанғаптың асында айтқаны» жəне сол сияқты шығармалары бізге аманат бо-
лып жетті. Халық арасында өз өнерімен тəнт еткізген, өкінішке орай заманынан 
бағасын алалмай кеткен қаншама ақындар бар. 

Кезінде өз заманның бұлбұлы болғандардың қатарына Жапар Құттыбай 
ұлын жатқызуға болады. Суырып салма ақын, əнші, композитор Жапар Құттыбай 
ұлы жастайынан өнерге құштар болып өседі. Жапар он жасынан өлең шығарып, 
домбыра тартуды Сақау ақынан үйренеді. Жапар Құттыбай ұлы қазақтың сал-
серілерін үлгі тұтты. Əсересе Сегіз серінің өнеріне ынтық болды. Оның тылсым 
өнерге деген құштарлығы өзінің де өлен шығарып əн салуына əсер етті. Қазақтың 
атақты Сегіз сері Баһрамұлын өзіне ұстаз тұтты. Сегіз сері дүниеден өткенде 
қатты қайғырырып оған жоқтау айтып күй шығарды. Сондай-ақ Жапар Құттыбай 
ұлының атақты ақындар Қожабек, Ажар, Торысбаймен айтыстары халық арасына 
кең тарады. 

Халық əрдайым өнерлі ұлдарын биік ұстап, қадір тұтқан. Əсіресі бұл құрмет 
өнер иелеріне деген ізметтілік. Сондай құрметке ие болғандардың қатарында 
Жарылғанберді Жұмабай ұлын айтуға болады. Жарылғапберді əнші, ақын, ком-
позитор, жан-жақты талант иесі болған. Сонымен бірге өте сауатты, шығыс по-
эзиясын білген. Ақындылығымен қоса палуан, саятшы, жыр, қиссаларды жатқа 
айтқан. Жарылғапбердінің ақындық-əншілік өнерінің өрістеуіне Сегіз сері, Біржал 
салдардың зор ықпалы болды. Ол Біржан салды өзіне үлгі тұтып, ұстаз етті. Қазақ 
даласының сан қырлы табиғатын тамашалап сал-серілік дəстүрді жаңғыртты.
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Қазақ даласында əуелете əн салып, Сегіз серінің, Ақан сері, Біржанның 
əндерін насихаттады. Осы дəстүр сабақтастығын бойына сіңірген Жарылғанберді 
өзі де жанынан əн шығарды. Оның көптеген əндері қазақ əн өнерінің биік шоқтығы 
болды деуге болады. Өйткені оның «Топай көк», «Шұбар тау», «Шама», «Қаракөз», 
«Ардақ» сияқты əндері бүгінгі ұрпаққа жетіп отыр. А.В. Затаевич «Азан» əнін 
музыка өнеріндегі құнды олжа деп баға берген. Қазақ даласын əуелете əн салған 
Жарылғапберді біржағынан əнші болса да Жаяу Мұсаның тағдырын кешпеді. Олай 
дейтініміз өз өнерін еркін самғата алды. Мұса Шормановтармен жақсы араласты. 
Жаяу Мұса Байжан ұлы əнші, ақын, композитор, күрескер болған Жастайынан 
өнерге құшпар болып өседі. Кейдей отбасында тəрбиеленгендіктен тағдырдың 
тауқыметінде көп көреді. Ол омбыдағы мектепте білім алған. Орыс мəдениетін 
менгеріп, гармон, скрипка тартудыда үйренеді. Өз туған жеріне келіп-кетіп жүрген 
кездерінде, Шорман тұқымдарының кедей кепшікке көрсетіп отырған зорлығын 
əшкерелеп, газетке жазады. Қоғамдағы əділетсіздікпен күресуі осыдан бастал-
ды деуге болады. Жаяу Мұсаның тағдыры бітпес бір дауға айналды десе бола-
ды. Оның өмірінің соңына дейін ыза, өмірге деген, əділетсіздікке налу Жаяу 
Мұса творчествасының басты тақырыбына айналды. Оның «Ақсиса», «Хаулау» 
əндері осының куəсі. Жаяу Мұса əндерін бірінші рет қағазбетіне түсірген зертеуші 
А.В. Затаевич. Қазақтың 1000 əні, 500 əн, күйі атты жинаққа оның көптеген 
əндері енді. 

ҚОРЫТЫНДЫ

Павлодар еліміздің мəдениетінің бірден бір танымал өлкесі. Қазақ əн өнерінде 
өзіндік таңбасы бар, танымал өнерпаздардың отаны болған. Осы композитор-
лар мен əншілеріміз қазақ музыка өнерінің дамуына орасан зор үлес қосты жəне 
ұлттық өнерді əлемдік музыка өнерінің озық үлгілері сай жасай білді. 

Халқымыздың бай мəдени, өнер мұрасын, рухани қазынасын, соның ішінде 
қазақтың əн жəне əншілік өнерімен жас жеткіншек ұрпақты толығырақ танысты-
рып, патриоттық, ұлттық тəрбие мақсатында пайдалансақ ұтарымыз көп.

Əн өнері ғасырдан ғасырға халықтың үні, халықтың шежіресі болғандықтан, 
ұлттық тəжірбиелерге сүйене отырып, өзінің қалыптасқан мəдени-білімдік 
дəстүрлері мен ұстанымдары бар елдің даму қадамы білімнен басталуы керектігін 
заманымыз зерделеп берді.

Республикамыздың өркениетті ел болып қалыптасуы барысында рухани жан-
дүниесі бай ұл-қыздар мемлекет байлығы деп қарастырылып, олардың тəрбиесі 
қоғамдығы басты мəселелердің қатарында шешілуі қажет. 
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Сондықтан, халқымыздың мəдени, өнер мұрасын, рухани қазынасын, соның 
ішінде қазақтың əндері жəне əншілік өнерімен, туған жердің ұлағатты өнерпаз 
ата бабаларымызбен мақтан тұтып, ұлттық мəдениеті мен өнері ғасырдан ғасырға 
халықтың шежіресі болып жете беруіне оның ұрпақтан ұрпақ мұра болып қала 
беруі бүгінгі біздің парызымыз.
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Аннотация
В статье автор рассказывает о выдающихся певцах, композиторах, величайших деятелях ис-

кусства, которые родились в священном Прииртышье и Баянаульском крае и об их трудах, внесен-
ных в национальное искусство. Духовные деятели казахского искусства имели прямую связь с се-
годняшним духовным процессом, анализируя творчество, созданную плодотворную культуру тесно 
связанную с исторической и социальной реальностью народа. Павлодар стал одним из самых попу-
лярных регионов культуры страны в казахском музыкальном искусстве, родиной известных испол-
нителей, которые внесли огромный вклад в развитие казахского музыкального искусства.

Ключевые слова: Иртыш, Баянауыл, духовный процесс, художественная поэтика, эстетиче-
ский вкус, сал-сері, музыкальный вкус, художественное произведение, песенные традиции, компо-
зитор, стихотворение-жыр, образ, вариант.



3, 2019                                                ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК КАЗАХСТАНА

93

Summary
In the article the author will tell about famous singers, composers, great artists born in the Holy 

Irtysh and Bayanaul region, as well as about his works included in the national art. Pavlodar became one of 
the most famous cultural regions of the country in the Kazakh musical art, the homeland of the outstanding 
performers who made a great contribution to the development of the Kazakh musical art, and showed that 
the national art combines the best examples of world musical art.

This article is a significant contribution to the success of the cultural, artistic heritage, spiritual 
values of our people, including Kazakh songs and song art, as well as the artistic heritage of our country 
and the centuries-old chronicle of national culture and art.

Key words: Irtysh, Bayanaul, a spiritual process, art poetics, aesthetic taste, of Sal-Seri, taste in 
music, artwork, song tradition, the composer, poem, Zhyr, picture, option.
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А. ҚҰНАНБАЙҰЛЫ ӨЛЕҢДЕРІНДЕГІ БАҒДАРЛЫ 
МЕТАФОРАНЫҢ МАЗМҰНДЫҚ ТҮРЛЕРІ

Аңдатпа
Мақала семантика саласында соңғы кезде ғана қарастырыла бастаған бағдарлы 

метафоралардың қалыптасу негізін зерттеуге арналған. Мақалада Абайдың лирикалық 
шығармаларындағы бағдарлы метафоралардың мағыналық топтары қарастырылады, 
сондай-ақ ұлы ақынның лирикалық өлеңдеріндегі бағдарлы метафораларға концептуалдық 
талдау жасалып, нақты мысалдар негізінде дəйектеледі. Сонымен қатар, мақала негізінде 
еңбектерінде метафораны зерттеген қазақ тілшілерінің дəйексөздері мен пайымдаула-
ры келтіріледі. Бағдарлы метафораның қалыптасу негізін ашуға талпыныс жасалады. 
Бағдарлы метафораның қалыптасу ерекшеліктерін көрсету үшін қазақтың ұлы ақыны 
А.Құнанбаевтың өлеңдер жинағынан мысалдар алынды.

Тірек сөздер: бағдарлы метафора, когнитивтік теория,концепт, кеңістік,бағыт.
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КІРІСПЕ

Дəстүрлі еңбектерде метафора тілді көркемдеуші құрал ретінде алынып, 
танытылады. Метафора көркем əдебиет пен шешендік өнерде əсер ету қызметі 
тұрғысынан қарастырылды. Қазір метафораның тілдік сипатына назар аудары-
лып, көңіл бөліне бастады. Бұл бағытта адамның ойлауы мен метафора байланы-
сы, жалпы тіл білімінің заңдылықтары негізінде назарға іліне бастады.

Метафора айқындауыш құрал емес, лексикалық, сөзжасамдық, танымдық 
ерекшеліктерді ашатын тілдік құрал екені зерттеуге түіспі жатыр. Күнделікті 
тілдің қатысымдық қызметінде метафора зат-құбылыстарды атауда тиімді əрі жиі 
жұмсалатын тəсіл болып табылады.

Бағдарлы метафора адамзаттың өмірлік тəжірибесі барысында кеңістіктегі 
бағытқа негізделіп, санада туындаған ұғымнан қалыптасады. Мұндай метафора-
лар кеңістік мазмұнының бағыттық ұғымын айқындап, «жоғары – төмен», «ішкі – 
сыртқы», «алдыңғы жақ – артқы жақ», «терең – таяз», «орталық – жанама» 
түріндегі қарама-қарсы түсініктерді ашуға көмектеседі.

Осы кезге дейін құрылымдық метафоралар зерттелді. Бағдарлық метафора-
лар кеңістіктегі бағыт-бағдармен байланысты: «үсті – асты», «іште – сыртта», 
«алды – арты», «үстінде – үстінен», «терең – таяз», «орталық – шеткі» деген 
мазмұндарды ашады.

Бағдарлы метафора концептіге кеңістіктік бағдар ұғымын жинақтайды. Мы-
салы: БАҚЫТ – қуаныш сезімін білдіріп, «жоғары» деген бағыттағы кеңістікке 
сай келеді: Мен өзімді бүгін шаттықтың биігінде сезінемін. Осындай метафо-
ра адамзаттың физикалық/мəдени тəжірибелік дағдысынан мазмұндалып, туын-
дайды.

Өмірдегі қарама-қарсылық түсінігі («үсті – асты», «іші – сырты») 
физикалық ұғымға жатады, соған негізделген бағдарлық метафора жеке ұлттық 
мəдениет ерекшелігіне қарай тұлғасы өзгеріп отырады.

Абай өзінің əдеби мұрасында бағдарлы метафоралы қолданысының ерек-
ше үлгісін ұсынды. Оның өлең құрылысына қыруар жаңалық қосып, жаңа 
көркемдеу тəсілдерін ұсынғандығын бір ғана метафоралық қолданыстарынан да 
байқауымызға болады.

НЕГІЗГІ БӨЛІМ

Б. Хасанов тура мағына ауыспалы мағынаның жасалуына себепші екенін: 
«Тура мағынадағы сөздерге жалпылық қасиет тəн болса, метафоралық мағынадағы 



3, 2019                                                ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК КАЗАХСТАНА

95

сөзден алдымен нақтылық пен образдылық байқалады, өйткені тура мағынадағы 
сөзде зат пен құбылыстың жалпы белгілері сақталса, метафораландырғанда, 
көбінесе олардың ең қажетті, дəл сол сəтте керекті белгі, қасиеті алынады» – деп 
атап өтеді [3,168]. Бірақ қазақ зерттеушілерінде жалпы метафора мəні мен қызметі 
туралы пікірлер айтылғанмен, бағдары метафора мəселесі нақты қаралмаған. 
Осыған байланысты біз өз тарапымыздан Абай шығармасына тілдік талдау беру 
арқылы бағдарлы метафора түрлерін танытуды мақсат етіп отырмыз.

Абайдың лирикалық шығармасындағы бағдарлы метафораны мағыналық 
топқа бөлуге болады:

1) Бақыт(жоғары) – Қайғы (төмен) мағынасындағы метафора:
Абайдың Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат, Екі түрлі нəрсе сыр мен 

сымбат [1, 30-б.] – деген өлеңінде бағдарлы метафораға қатысты деректі ашуға 
болады. Мұндағы «күлкі» қолданысы бір қарағанда, жай сөз болып қабылданып 
тұрғанмен, «қымбат» сөзімен тіркесіп, мəні артып тұр жəне ол қуаныш, шаттық 
сөзінің орнына қолданылғандықтан, метафора болады. Ол жағымды мағыналы 
жəне қуаныш, шаттық мəніндегі метафора қызметін атқарады, сонымен бірге 
«жоғары», «үстіңгі» мəндегі бағдарлы метафора болады.

Ал «ойын» – бұл арада төмен бағытты сөз. Өйткені ол арзанға бағаланып, 
«күлкі» – мен салыстырғанда, адамды аздыру мəніндегі бағдарлы метафораға 
айнгалған. Оның метафора болуы өзінің тікелей мағынасында тұрмауына байла-
нысты шешіледі. Бұл сөз – «бос жүріс, бос уақыт өткізу» деген ойды білдіруіне 
қарай метафоралы қолданыс болады.

Алай бұл екі сөздің екі түрлі бағыттағы бағдарлы метафора болуы олардың 
өзінен тікелей шығып тұрған жоқ, олардың қарама-қарсылығы «арзан мен 
қымбат» сөздерімен қиыса байланысуынан шығып, метафоралы болып тұр. Олар 
жекелей алғанда метафоралы қолданыс та емес, осы сөздермен предикаттық бай-
ланыста тұрып, тұтас сөйлем метафораға айналған.

Өйткені ақын ойын жəне күлкі сөздерін қарама-қарсы құбылыс етіп қою 
үшін əдейі арзан мен қымбатты қатар алып, метафоралы қолданысқа айналды-
рып, өз пайымын жеткізеді. Ал ауызекі сөйлеуде ойын мен күлкі бірі бірінен ажы-
ратылмай, екеуі өзара жақын, мəндес құбылыс болып қолданылатыны сөзсіз. Бірақ 
ақын осы екі құбылыстың ара жігін мəтін аясында басқаша ашып, əрбірінің мəнін 
нақты көрсетеді. Сол үшін антонимдік қатынастағы екі сөзді таңдап алған: ар-
зан – қымбат. Өлеңнің мағыналық өзегі мен құрылым жүйесі үшін «ойынның 
арзан» болуы қаншалықты шешуші болса, соған орай «күлкінің қымбат» болуы 
соншалықты маңызды. Сонда «ойын арзан» «Қайғы» мағыналы топтағы мета-
фора жүйесінде болса, «күлкі қымбат» қиысуы «Бақыт» мағыналы топтағы 
метафораға жатады.
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2) «Сана (жоғары) – Бейсаналылық (төмен)» мағынасындағы метафора:
«Тəңірінің күні жарқырап, Ұйқыдан көңіл ашар көз» [1, 152-б.] қолданысы 

тұру, түрегелу деген мағынадағы бейнелі сөз. «Ұйқы – бейжайлық пен 
бейсаналылықты, ештеңе ойламау, селсоқтық сияқты тб. түсініктерді беруде 
жұмсалса, көңілдің ашылуы сергектік, ширақтықты беру үшін қызмет етеді.

3) «Денсаулық пен Өмір (жоғары) – Ауру мен Өлім (төмен)» мағынасын-
дағы метафора:

Өмір жолы – тар соқпақ, бір иген жақ, 
Иілтіп, екі басын ұстаған хақ [1,135 б.]
4) Билік пен күш (жоғары) – Бақылау мен Бағыну (төмен) мағынасын-

дағы метафора:
«Ер жеткен соң түспеді уысыма: Қолымды мезгілінен кеш сермедім» [1, 19-

б.] – деген өлең жолдарында «билік» – жоғары бағдардағы метафора қолданысы бо-
лып табылады. «Би мен болыс алады күшін сатып» тармағында бағыну – жоғары 
бағдар 

«Мен қазақтан кегіңді ап берем», – деп [1, 22-б.]
Төре болдың, бас болдың – 
Көкірегіңді кермедің. [«Əбдірахман өліміне», 1, 141-б.]
Қол жеткізе алмаған мақсат жəне билік биіктікпен салыстырылса, биліктен 

айрылуды төменмен теңестіреді. Мысалы: 
Халық билеген патшалар
Уақыты жетсе, құлайды

[«Əбдірахманның əйелі Мағышқа Абайдың айтқан жұбатуы», 1, 144-б.]
Ал мына берілген мысалда да мансап, билік, жоғарыға бағытталғандығын 

аңғарамыз:
Күшті жықпақ, бай жеңбек əуел бастан,
Қолға түсер, сілесі əбден қатып. 
  [«Байлар жүр жиған малын қорғалатып»», 1, 26-б.] 
Күштілерім сөз айтса, бағыну-төмен
Бас изеймін шыбындап,
Əлсіздің сөзін салғыртсып, өзін жоғары санау биліктегі – жоғарыға бағдар.
Билік, күш, əлсіздік, бағыныштылық ассоциациялары ішкі мағыналық 

құрылымында басқару, бағыну деген адамның ішкі дүниесімен астасып жатыр.
5) Көп үстіне бағытталған; аз – астына
Сөз көбейді, ұлғайды.
Мақтанның к... көрінді. [«Күлембайға», 1, 62-б.]
Ұлғаю, көбею, көп, жоғары бағыт-бағдар.
6) Келешекте болатын оқиғалар – үстінде жоғарыда ( жəне алда)
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Аударылып қонысы,
Алыстан дəм татады. [«Сабырсыз, арсыз, еріншек», 1, 45-б.] 
Дұрыс нəрсе, əрекет – жоғары бағытталған, арты – өткен іс, төменгі бағдар.
Баяндалатын жайт адамзаттың ғасырлар бойы жинақталған бай тəжірибесі мен 

білімінің көрінісі, сондықтан да заттар мен құбылыстар туралы адам санасындағы 
қалыптасқан ұғымдардың олардың айрықша белгілері арқылы сақталады. Деген 
мысалда бүгінгі дəуренің өтері анық екендігін жалын мен шоқ арқылы бағдар жа-
сап отыр.

Бүгін – жалын, ертең – шоқ,
Сөзі мен өзі бөлініп. [«Дүтбайға», 1, 170-б.]
7) Жақсылық жоғарыға бағытталған; жамандық-төменге
Тіл бірліктерінің жасалуында тек қана тілдік факторларды ғана ескеру 

жеткіліксіз, оның уəждемесіндегі тілдің ішкі, сыртқы заңдылықтарын есепке алу 
қажет. Метафора арқылы тіл қолданушы шындық өмірдегі зат, құбылыстардың 
белгілерін танып, олардың ұқсастықтарын аша отырып, салыстыра қолданады. 
Сондықтан, оларды адамның бай тəжірбиесінен жинақтаған білім қорын есепке 
ала отырып талдауымыз қажет. Мысалы,

Қартайдық, қайғы ойладық, ұйқы сергек,
Ашуың – ашыған у, ойың кермек. 
  [«Қартайдық, қайғы ойладық, ұйқы сергек», 1, 20-б.]

Ашу – у, ашудың берер нəтижесін умен ауыстырар болса, у – төменгі бағыт, 
ойың кермек төменгі бағытты береді.

Қанат, құйрық суылдап, ысқырады,
Көктен қыран сорғалап құйылғанда. 
  [«Қансонарда бүркітші шығады аңға», 1, 17-б.]

Біреуі – көк тағысы, біреуі – жер тағысы,
Адам үшін батысып қызыл қанға.
  [«Қансонарда бүркітші шығады аңға», 1, 17-б.]

8) Ізгілік үстіне сəйкес; əдепсіздік – төмен. 

Адасқанның алды – жөн, арты – соқпақ,
Оларға жөн арамның сөзін ұқпақ.
  [«Адасқанның алды – жөн, арты – соқпақ», 1, 28-б.]
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Шығып кетер я қалғыр,
Оған ақыл – арам без.
  [«Білімдіден шыққан сөз», 1, 68-б.]

Жылмаңы сыртта, іші арам
Кез болар қайда сорлыға. 
  [«Жастықтың оты жалындап», 1, 102-б.]

Адам мінезінің жамандығы төменгі ұғым ретінде алынса, ізгі қасиеттері 
жоғары жаққа қойылады. Жоғарыда берілген мысалдардан көріп отырғанымыздай, 
ойды қалыптастырушы тəсіл ретінде метафоралардың туындауының да өз уəжі 
бар, сондықтан метафоралардың мағына негізділігі олардың ішкі мағыналық 
құрылымына енген білім қорының ақпараттары арқылы түсіндіріледі.

9) Парасатты жоғарыға бағытталған;
Сезімдік əсерлік – төменге 

Бір күшті көп тентекті жыға алмай жүр,
Іште жалын дерт болып, шыға алмай жүр.
  [«Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да», 1, 27-б.]

Ақын айтқан жыға алмай, шыға алмай жүр тіркестеріндегі етістіктер 
поэтикалық мағынада жұмсалған. Іштегі дерт, жалын метафоралық сөз қолданыстар 
жасап тұр.

Жасы кіші үлкеннен ұялмай жүр,
Сұрамсақтар нəпсісін тыя алмай жүр [1,27-б.]

Жарлылық, жалынышты жалтаң көздік – күрделі метафора, төмен 
бағыт.

Метафоралануда бейнелілік заттар мен құбылыстардың ұқсастығын тану-
дан, бір категориядағы нысандарды өзге категорияға ауыстырудан туындайды.

Сүйкімі, икемі жоқ шалдуарлық.
  [«Бір дəурен кемді күнге бозбалалық», 1, 29-б.]

Əуелде бір суық мұз – ақыл зерек, суық мұз төмен бағыт
Жылытқан тұла бойды ыстық жүрек. Ақыл-парасат жоғарыға бағыт-

талған [1,76-б.]
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Қорыта келгенде, ауыз əдебиеті өзіне шейінгі тарихи əдебиеттердегі 
метафоралардың бар үлгілерін Абай толық меңгеріп, өз өлеңдерінде олардың əр 
түрін де кіргізумен қатар, өзінше əр түрлі сөз байланысы, сөйлем құрылыстарын 
жасап, қазақтың əдеби тіліне, толып жатқан жаңа метафора кіргізді. Метафораның 
ұлғайған түрлерінің кейбіреулерін өзінің бұрынғы байырғы қалпынан өзгертіп, 
жоғарғы мəдениеттілік сатыға жеткізді. Метафора мен эпитет, антитеза мен 
метафоралардың байланысын күшейтіп, олардың тамаша үлгілерін қалдырды. 
Ақын айтайын деген ой-пікіріне лайықты сөз таңдап, əр сөз пікірдің көлеңкесі 
болып, қалай тізілуі керек, оларды метафорада қалай қолданудың өнегелерін 
көрсетті. 

Ұлы ақын метафоралық баяндаудың ерекше үлгілерін ұсынған. Осы 
рекшелік жұмысымызда нақты мысалдармен атап көрсетілді. Қарапайым оқырман 
бірден ажырата алмайтын индивидуалдық метафоралық қолданыстар Абайда көп 
кездеседі. Ішкі немесе сыртқы формасының ұқсастығына қарап бір нəрсені болма-
са бір құбылысты екінші нəрсеге ұқсату негізінде автордың «қиыннан қиыстыра» 
білу шеберлігі атап көрсетілді. Абай қолданған метафоралар нақты жəне абстракты 
мəнге ие болумен бірге ойды ажарлы да айшықты жеткізуде үлкен рөл атқарады.

Жерлес ақынымыз М. Əлімбаев сөзімен айтқанда, «Абай метафоралары, 
ұқсатулары,теңеулері құлаққа тосын естілетіндей болса да тыңдағаныңда,оқып 
шыққаныңда қазақ халқының келбетін анық та дəл жеткізетін, еш уақытта тозбай-
тын, мəңгілік қолданылатын əдеби құрал, асыл мұра» болып қала бермек.

Ақынның айтпақ ойын нақты, анық етіп əрі мейлінше əсерлі жеткізеді. 
Бағдарлы метафораларға Абай лирикасы аса бай. 
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Аннотация
Статья посвящена исследованию основ формирования ориентированных метафор, изучаю-

щихся в семантичной науке только в последнее время. В статье рассматриваются смысловые груп-
пы ориентированных метафор в лирических произведениях Абая, а также проведен концептуаль-
ный анализ ориентированных метафор в стихах великого поэта на основе конкретных примеров. 
Кроме того, на основе статьи приводятся цитаты и суждения казахских корреспондентов, изучаю-
щих метафору, делается попытка раскрыть основы формирования ориентированной метафоры. Для 
того чтобы показать особенности формирования ориентированной метафоры были отобраны при-
меры из сборника стихов Абая Кунанбаева.

Ключевые слова: ориентированная метафора, когнитивная теория, концепт, пространство, на-
правление.

Summary
This article is devoted to the studying of the foundations of the formation of oriented metaphors that 

have been studied in semantic science only recently. The article discusses the semantic groups of oriented 
metaphors in the lyrical works of Abay, and also carried out a conceptual analysis of oriented metaphors 
in the poems of the great poet based on concrete examples. In addition, based on the article, quotes and 
judgments of Kazakh correspondents studying metaphor are cited, an attempt is made to reveal the basis 
for the formation of a oriented metaphor. In order to show the peculiarities of the formation of a oriented 
metaphor, examples were selected from the collection of poems by Abay Kunanbayev.

Keywords: oriented metaphor, cognitive theory, concept, space, direction
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«ҚАТТЫ ДЕНЕ ФИЗИКАСЫ» ЭЛЕКТИВТІ ОНЛАЙН КУРСЫН 
ҚҰРАСТЫРУ МЫСАЛЫ НЕГІЗІНДЕ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДАҒЫ 

ФИЗИКА БОЙЫНША ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ 
ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ЗЕРТТЕУ

Аңдатпа
Жаһандық қарыштап даму толқыны білім саласының бір қалыпта тұрмайтынын 

көрсетті. Уақыт өткен сайын білімге деген сұраныс арта түсіп жатыр. Соның 
нəтижесінде, білім берудің түрлі əдістері өмірімізде тəжірибеге енді. Соның бірі – 
қашықтықтан оқыту. 

Қашықтықтан оқыту – заман мен қоғам талабына сай дамып келе жатқан 
əдістердің бірі. Аталған əдіс білім саласының барлық пəндерін, соның ішінде физиканы да 
оқытуға құзыретті. 

Қазіргі таңда қашықтықтан білім алуға деген сұраныстың көп болуына байланы-
сты, аталған сала жеке зерттеу нысанына алынуы қажет. Мақала, дəл осы бағытта, 
қазіргі заманғы білім беру технологияларының бірі - қашықтан оқыту технологиясы-
на арналған жəне осы оқыту əдісін «Қатты дене физикасы» бағытында қолданудың 
ерекшеліктері қамтылған. «Қатты дене физикасы» саласын қашықтықтан оқыту əдісін 
дамытудың негізгі бағыттары көрсетілген. 

Тірек сөздер: қашықтықтан оқыту, педагогика, физика, жаңа технология, интер-
нет, қатты дене физикасы.

КІРІСПЕ

Білім беру технологиясының көп түрлері бар. Солардың бірі қашықтықтан 
оқыту. Қашықтықтан оқыту (ҚО) – білім алушы мен педагог қызметкердің жа-
нама (алыстан) немесе жартылай жанама өзара іс-қимылы кезінде ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды жəне телекоммуникациялық құралдарды 
қолдана отырып жүзеге асырылатын оқыту формасы, яғни интернет желілерінің 
көмегімен белгілі бір арақашықтықта оқытуды іске асыру технологиясы.
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НЕГІЗГІ БӨЛІМ

ҚО ұйымдастырудың негізгі 3 формасы бар: 
1. Online. Онлайн режимдегі оқыту дегеніміз – интернет ресурстарының 

көмегімен ағымдағы уақытта белгілі бір қашықтықта мұғалім экранын көру 
арқылы оқытуды ұйымдастыру формасы.

2. Offline. Оффлайн режимдегі оқыту дегеніміз – интернет ресурстарының 
көмегімен (электрондық пошта) мұғалім мен оқушы арасындағы ақпарат алмасу-
ды қамтасыз етуге мүмкіндік беретін оқытудың формасы.

3. Webinar. Вебинар дегеніміз – интернет желілерінің көмегімен семинарлар 
мен тренингтер өткізу формасы.

Қашықтықтан білім беру технологиясының келесі артықшылықтарын бөліп 
айтуға болады:

• Кез-келген уақытта білім алу мүмкіндігі
Қашықтықтан оқыту арқылы студент оқу барысында материалды оқып-

үйренуге қанша уақыт жұмсайтынын өз бетінше шеше алады. Ол өзі үшін жеке 
жаттығу кестесін құрастырады. 

• Өз қарқынымен жұмыс жасау мүмкіндігі
Студенттер өз қатарластарынан білім деңгейі төмен болып қалудан қорқудың 

алдын алады. Білім алушының əрдайым күрделі мəселелерді зерттеуге, бейне-
дəрістерді бірнеше рет көруге, мұғаліммен хат алмасуға жəне белгілі тақырыптарды 
өткізіп жіберген жағдайда қайта көруге мүмкіндігі болады. Ең бастысы, аралық 
жəне қорытынды аттестациядан табысты өту.

• Кез-келген жерде оқуға мүмкіндігі
Студенттер əлемнің кез-келген жерінен, өз үйінен немесе кеңсесінен шықпай-

ақ оқи алады. Оқуды бастау үшін Интернетке кіру мүмкіндігі бар компьютер бо-
луы керек. Күнделікті негізде оқу орнына барудың қажеті жоқ, мүгедектер үшін, 
қиын жерлерде тұратын, кішкентай балалары бар ата-аналар үшін зор мүмкіндік.

• Жоғары оқу нəтижесі
Американдық ғалымдар көрсеткендей, қашықтықтан білім беру нəтижелері 

білім берудің дəстүрлі нысандарының нəтижелерінен кем түспейді. Студенттер 
оқу материалының көп бөлігін өз бетімен оқиды. Бұл тақырыпты есте сақтауды 
жəне түсінуді жақсартады. Ал білімді практикада дереу қолдануға қабілетті, оның 
жұмысында оны нығайтуға болады. Оған қоса, оқытудың жаңа технологияларын 
қолдану оны талпындырады.

• Оқу материалдарының болуы
Оқулықтар, проблемалық кітаптар мен оқу-əдістемелік кешендердің 

жетіспеушілік мəселесі студенттерге қиындық туғызбайды. Университеттің сай-



3, 2019                                                ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК КАЗАХСТАНА

105

тында тіркелгеннен кейін студентке барлық қажетті əдебиеттер қолжетімді, 
қосымша оқу материалын пошта арқылы алады.

• Оқытушыға ыңғайлы
Педагогикалық қызметпен айналысатын мұғалімдер, оқытушылар, педагог-

тар қашықтан жұмыс істей алады. Демалыста бола отырып студенттермен жұмыс 
жасай алады.

• Жеке көзқарас
Дəстүрлі оқыту арқылы мұғалімге топтағы барлық студенттерге қажетті 

көлемде көңіл бөлу керек, олардың əрқайсысының қарқынын түзету қажет. 
Қашықтықтан оқыту технологиясын қолдану жеке тəсілдерді ұйымдастыру үшін 
жарамды. Оқушы өзін өзі үйрену қарқынын таңдағанымен қатар, мұғалімнен ту-
ындайтын сұрақтарға тез жауап ала алады.

Қашықтықтан оқыту технологияларының келесі тиімді əдістерін атап кетуге 
болады: Олардың ішіндегі ең кең тарағандары:

– Чат-сабақ – белгілі-бір уақыт ішінде Интернет жүйесінде барлығына сабақ 
бірдей өткізіледі. Сондықтан бұл сабақтың алдын ала кестесін жасалады, сұрақтар, 
проблемалар тізімі беріледі. Бұл сабақтың барысын жазып алып отыру қажет, 
себебі кейінгі талдауда қажет болады. Бұл жерде де Интернет мүмкіндіктерімен 
қатар, инновациялық технологиялар маңызды орын алады. 

– ҚО дəрістері, дəстүрлі дəрістерден айырмашылығы, оқытушымен тікелей 
қатынасуды болғызбайды. Дегенмен, бірнеше артықшылық жақтары да бар. 
Дəрістерді жазу үшін аудио жəне бейне-ақпарат тасығыштар, CD/DVD дискілерді 
жəне т.б. қолданады. Жаңа ақпараттық технологияларды (гипермəтін, мультимедиа 
технологиясын жəне т.б.) қолдану дəрістерді көрнекі жəне мазмұнды түрде береді. 
Мұндай дəрістерді кез келген уақытта, кез келген қашықтықта оқуға болады.

– ҚО семинарлары оқу сабақтарының белсенді түрі болып табылады. ҚО се-
минарлары бейнеконференциялардың көмегімен жүргізіледі. Олар пікірталасқа 
оның дамуының кез-келген жерінде кіруіне мүмкіндік береді жəне бұдан 
бұрынғы айтылған сөздерді оқып, бірнеше қадам артқа қайта оралады. Оқытушы 
материалдың меңгерілуін пікірталасқа қатысушының белсенділік дəрежесі бой-
ынша бағалай алады. Студенттердің арасында өзара іс-əрекет ету саны артады, ал 
оқытушы тең құқылы əріптес ретінде көрінеді.

– ҚО кеңестері білім алуда өз бетімен оқып үйренуде білім алушыларға 
жетекшілік жұмысын жасау жəне оларға көмек көрсету түрлерінің бірі болып та-
былады. Телефон жəне электронды пошта, сонымен бірге телеконференциялар 
қолданылады.

– ҚО зертханалық жұмыстар материалды тəжірибелік меңгерілуі үшін 
беріледі. Дəстүрлі білім беру жүйесінде зертханалық жұмыстар мынаны талап 
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етеді: арнаулы жабдықтарды, макеттер, имитаторлар (іс-əрекетті мүмкіндігінше 
дəл қайталайтын аспап), тренажерлар, химиялық реактивтер жəне т.б. ҚО жүйесінің 
келешекте мультимедиялық технологиялар, ГИС-технологиялар, имитациялық 
үлгілеулер жəне т.б. қолдану есебінен зертханалық практикумдарды жүргізу 
міндеттерін қысқартуға маңызды мүмкіндігі болады. Білім алушыларға қарапайым 
жағдайда көрсетуге өте күрделі немесе мүлде мүмкін емес құбылыстарды вирту-
алды шындық көрсететін мүмкіндігі бар.

Техниканың дамуында физика саласы аса маңызды болып келеді, əсіресе 
қатты дене физикасының электрониканың дамуына əсері зор. Барлық өндірістердегі 
болатын келешектегі техникалық прогресті əр түрлі приборлардағы жəне 
қондырғылардағы техникалық процестер анықтайды, ал бұл техникалық проце-
стер қатты денелердегі өтетін құбылыстарға негізделген. Бұл бағытта көптеген 
мысалдар келтіруге болады. 

Жартылай өткізгіштер (мысалы, германий, кремний) – өзінің электрлік 
қасиеті жағынан өткізгіштер мен диэлектриктердің арасынан орын алатын элемент-
тер. Металдармен салыстырғанда жартылай өткізгіштер электр тогын аз өткізеді, 
ол сəулелену кезінде жарық энергиясының ағымымен өзгере алады. Радиолампа-
лармен салыстырғанда жартылай өткізгіштер құралдардың көлемі мен салмағы аз, 
электрлік жəне механикалық беріктігі жоғары болады, олар ұзақ уақыт қызмет ете 
алады жəне электр энергиясын аз пайдаланады. Осындай қолайлы қасиеттеріне 
орай жартылай өткізгіштерді радиотехникалык аппаратураларда қолданады.

Жартылай өткізгіштердің ерекшеліктері. Жартылай өткізгіштердің кəдімгі 
температурадағы электрөткізгіштігі металдардың электрөткізгішітігі мен салыс-
тырғанда аз. Өте төмен температурада олар диэлектриктерге ұқсайды. Жартылай 
өткізгіштердің электрөткізгіштігі температура мен жарық əсерінен қатты өзгереді, 
яғни температура артып жəне жартылай өткізгіш неғұрлым қатты жарықталынса, 
оның электрөткізгіштігі де соғұрлым жоғары болады. Жартылай өткізгіштердің 
электрөткізгіштігі оның құрамына өте аз шамада қоспалар енгізу жолымен 
басқарылады.

Сондықтан қатты денелер физикасын оқып-білу тек ғылыммен айналысатын 
физиктерге ғана емес, білім беру саласында жұмыс істейтін физик мұғалімдерге 
де өте қажет. Қазақстан жоғарғы оқу орындарында физика саласын таңдап, соның 
жетік маманы болуды қалап оқуға түскен студентерге физиканың осы бөлімі 
оқытылады. Оқу үрдісі студенттің таңдаған траекториясы бойынша жүзеге асы-
рылады. 

Бұл бағытта «Қатты дене физикасы» элективті онлайн курсын құру осы 
білім саласының дамуына өз үлесін қосады. Сонымен қатар сапалы білім алу 
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үшін жаңа ақпараттық технологиялардың, яғни инновациялық технологиялардың 
құралдарымен жұмыс істей білуі тиіс.

Қатты дене физикасы пəніне қатысты қашықтықтан оқыту технологиясы бой-
ынша келесі оқу бағдарламасының тақырыптық жоспары құрастырылды. Төменде 
«Қатты дене физикасы» бөлімдері студент білуі тиіс тараулар көрсетілген.

Кіріспе. Қатты дене физикасының негізгі түсініктері. Қатты дене физикасы 
ғылымы. Қатты денелердің түрлері: кристалл жəне аморф денелер жəне олардың 
қасиеттері. Изотроптылық жəне анизотроптылық. Полиморфизм ұғымы. 

Қатты денелердегі байланыс түрлері. Атомдар арасындағы тартылыс жəне 
тебіліс күштері. Металдық, коваленттік, иондық, Ван дер Ваальс жəне сутегі бай-
ланыстары.

Кристалдық құрылым. Кристалдық тор. Тор параметрлері. Базис. Элемен-
тар ұяшық. Симметрия операциялары. Бравэ торлары. Сингониялар. Кристалдық 
құрылымдар. Миллер индекстері. Атомдардың тығыз орналасуы. Түйінаралық по-
зициялар. 

Кристалдардағы дифракция. Кристалл құрылымын анықтау. Рентген сəуле-
лері. Рентген сəулелерінің кристаллографиясы. Вульф-Брэгтер заңы. Кристалл 
құрылымын анықтау əдістері. Лауэ əдісі. Кристалды айналдыру əдісі. Ұнтақ əдісі. 
Кері тор. Электронография жəне нейтронография. Вигнер-Зейтц ұяшығы. Брюлли-
ен зоналары. Дифракция шарты. 

Қатты денелердегі ақаулар. Нүктелік ақаулар. Шоттки жəне Френкель 
ақаулары. Қоспалық ақаулар. Нүктелік ақаулардың түрлері. Дислокациялар. 
Шектік жəне винттік дислокациялар. 

Қатты денелердің механикалық қасиеттері. Серпімді жəне пластикалық де-
формация. Гук заңы. Механикалық қосарлану. Кристалдардың беріктігі. Дислока-
циялар. 

Кристалл торының тербелістері. Қатты денелердің жылулық қасиеттері. 
Кристалдардағы атомдардың тербелістері. Акустикалық жəне оптикалық 
тербелістер. Фонондар. Қатты денелердің жылу сыйымдылығы. Дюлонг-Пти заңы. 
Эйнштейн жəне Дебай моделдері. 

Қатты денелердің электрондық қасиеттері. Өткізгіштіктің еркін электрон-
дық моделі. Өткізгіштік жəне кедергі. Видеман-Франц заңы. Друде классикалық 
еркін электрон моделі. Паули кванттық еркін электрон моделі. Ферми энергиясы.

Кристалдардың зоналық теориясы. Кристалдың периодтық өрісіндегі элек-
трон. Əлді жəне əлсіз байланыстар. Зоналардың құрылуы. Кристалдағы электрон-
ның динамикасы. Эффективті масса əдісі. Кемтіктік күй. Энергетикалық зоналар: 
валенттік, рұқсат етілмеген жəне өткізгіштік зоналар. Зоналық теория бойынша 
металдар, жартылай өткізгіштер жəне диэлектриктер. 
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Жартылай өткізгіштер. p-n ауысым. Биполяр танзистор. Өрістік транзистор. 
Жарық пен жартылай өткізгіштердің əсерлесуі. Жартылайөткізгіштік лазер. Күн 
ұяшықтары. 

Қатты денелердің магниттік қасиеттері. Заттың магниттелуі. Магнетизм 
табиғаты. Диамагнетиктер, парамагнетиктер жəне ферромагнетиктер. Гистерезис 
құбылысы. 

Нанотехнология жəне наноматериалдар. Наноқұрылымдық материалдардың 
физика-химиялық ерекшеліктері. Наноматериалдарды алу жолдары. Зерттеу 
əдістері. Наноматериалдардың түрлері жəне олардың қасиеттері. 

Біздің зерттеу жұмысымыз кредит санына байланысты дəрістік, зертханалық, 
студенттердің өздік жұмыстары, белсенділік материалдарын негізге алып «Қатты 
дене физикасы» пəні бойынша слайдтық материалдармен толықтырылған 
электрондық оқулық жасап, оны қашықтан оқитын білім алушыларға ұсыну 
арқылы олардың білім сапасын жетілдіруге көмек бере алады. 

Жаңа ақпараттық технологиялар мен қашықтан оқыту бүгінгі таңда əрбір 
студентке қажетті оқу материалын игеруде жеке бағдарламалармен жұмыс істеу 
мүмкіндігін ашады. Сонымен қатар тестілік жүйе арқылы өзін-өзі тексеруге де 
болады.

ҚО бақылау – бұл білім алушының оқу материалын теориялық жəне прак-
тикалық меңгеруі нəтижелерін тексеру. ҚО өзін дəлелдете білді жəне тестік 
бақылаудың лайықтылығын құптайды. Тест ережесі, пəн бойынша кеңейтілген 
сұрақтар тізімін қамтиды, олардың əрбіреуіне бірнеше жауаптар нұсқасы 
ұсынылады.

Студент осы нұсқалардан дұрыс жауапты таңдауы керек.
Қорыта айтқанда, қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша оқу 

үрдісін ұйымдастыруға қажетті инновациялық құралдар қамтамасыз етілуі 
жағынан жоғары деңгейде болса, ұйымдастырылу сапасы да сəйкесінше жоғары 
болады: білім алушылар үшін оқу-əдістемелік жəне оқу-əкімшілік ақпараттарынан 
тұратын беттері бар білім беру Интернет-порталының; телекоммуникациялық 
желіге шығатын (Интернет, спутниктік теледидар) жабдықтардың; əр түрлі 
терминалдардың: мультимедиалық сыныптардың, электронды оқу залдарының; 
CD, DVD дискілеріне арналған оқу контентінің (жекеменшік немесе сатып алынған); 
желілік оқу мультимедиаконтентінің (жекеменшік жəне сатып алынған); тиісті 
дайындықтан өткен профессорлық-оқытушылық, оқу-көмекші жəне техникалық 
персоналдардың; жекеменшік контентін (локалдық жəне желілік) құру үшін муль-
тимедиа зертханаларының; желілік тестілеу кешендерінің; оқытуды басқарудың 
желілік жүйелерінің (Learning Management Systems – LMS); оқыту контентін 
басқару жүйелерінің (Learning Content Management Systems – LCMS) бар болуы 
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қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың 
қажетті шарттары болып табылады.

Ойымызды тұжырымдасақ, қашықтан оқыту кезіндегі білім беру үрдісінің 
негізін жеке кесте бойынша өзіне ыңғайлы жерде оқуға мүмкіндігі болатын, 
оқытудың арнайы құралдары жиынтығы өзінде бола отырып, электронды жəне 
қарапайым пошта, телефон арқылы оқытушылармен келісілген байланыс жасау-
ына, сонымен қатар, күндізгі бөлімде де мүмкіндігі болатын, оқып үйренушінің 
мақсатқа бағытталған жəне бақыланатын қарқынды өзіндік жұмысы құрайды.

Қашықтан оқыту білім жүйесі жоқшылыққа, ге ографиялық немесе уақытша 
оқшаулануға қатысты себептермен, əлеуметтік қорғаны жоқ жəне дене бітімі 
жетілмеуіне байланысты білім мекемелеріне бару мүмкіндігі жоқ немесе өндірістік 
жəне жеке жұмыстары болу себебінен, ешкімнің оқуға мүмкіндігін шектеуге бол-
майды деген гуманистік қағидаларға жауап береді.

Қашықтан білім беру – жаңа ақпараттық технологиялар мен мультимедиялық 
жүйелер негізінде күндізгі, күндізгі-сырттай, кешкі жəне сырттай оқытудың 
элементтері үйлестірілген ерекше, жетілген түрі.

Қазіргі замандағы телекоммуникациялық жəне электронды басылымдар 
дəстүрлі оқыту түрінің барлық құндылықтарын сақтай отырып, кемшіліктерін 
жеңіп шығуға мүмкіндік береді. бүгінгі таңда студент оқу іс-əрекетінде объект 
ретінде саналы түрде оқытуды ұйымдастыруда өз мақсатын нақтылай алады. 

ҚОРЫТЫНДЫ

Қашықтықтан оқытуда бұның барлығын тиімді түрде жаңа ақпараттық тех-
нологияларды қолдану арқылы жүзеге асырады. Қашықтықтан оқыту – адамның 
білім жəне ақпарат алуға деген құқықтарын іске асыратын үздіксіз білім беру 
жүйесі нысандарының бірі ретінде мамандардың негізгі қызметін атқара жүріп 
білімін, біліктілігін арттыруға мүмкіндік береді. 

Қорыта айтқанда, қашықтықтан оқыту жүйесінің рөлі білім саласы үшін 
өте жоғары, себебі бұл жүйе арқылы мұғалімдеріміз бен оқушыларымыз əлемдік 
ақпараттармен байланысуға, ғылыми жəне шығармашылық жұмыстарын 
жетілдіруге, əлемдік ақпараттық кеңістікте өздерінің білімдерін шыңдауга зор 
мүмкіндік алады.
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Аннотация
Глобальная волна стремительного развития показала, что образование не в состоянии сто-

ять в статичном положении. Со временем растет спрос на образование. В результате, различные ме-
тоды обучения внедрены в практику нашей жизни. Одним из таких методов является дистанцион-
ное обучение. Дистанционное обучение – один из развивающихся методов, отвечающих современ-
ным требованиям общества. Данный метод применим в изучении всех образовательных предметов, 
в том числе и физики. 

В настоящее время в связи с большим спросом на дистанционное образование, данной обла-
сти должно быть уделено особое внимание. Статья посвящена одной из современных образователь-
ных технологий – дистанционным образовательным технологиям и содержит особенности примене-
ния данного метода обучения в направлении «Физики твердого тела». Представлены основные на-
правления развития дистанционного обучения в пердметной области «Физика твердого тела».

Ключевые слова: дистанционное обучение, педагогика, физика, новые технологии, интернет, 
физика твердого тела.

Summary
The global wave of rapid development has shown that education is not able to stand in a static 

position. Over time, there is a growing demand for education. As a result, various teaching methods are 
introduced in the practice of our lives. One such method is distance learning. 

Distance learning is one of the developing methods that meet the modern requirements of society. 
This method is applicable in the study of all educational subjects, including physics. 
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Currently, due to the high demand for distance education, this area should be taken on a separate 
research form. The article is devoted to one of the modern educational technologies – distance educational 
technologies and contains the features of the application of this method of teaching in the direction of «solid 
state Physics». The main directions of development of distance learning in the subject area «solid state 
Physics» are presented.

Keywords: distance learning, pedagogy, physics, new technologies, Internet, solid state physics.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация
В данной статье рассматривается что в решении задач формирования толерант-

ности особая роль отведена дошкольному образованию и воспитанию. Терпимость, ува-
жение, принятие и правильное понимание культур мира должно прививаться уже в ран-
нем возрасте, в детском саду. Рассматриваются принципы, условия формирования толе-
рантности. 

Ключевые слова: толерантность, дети дошкольного возраста, воспитание, форми-
рование, целесообразность, культуросообразность.

ВВЕДЕНИЕ

В статье 11 Закона «Об образовании» Республики Казахстан задача воспита-
ния определяется как формирование прочных основ нравственности [1].

Толерантность – это, прежде всего, межнациональное согласие и мир в нашей 
стране. Приоритеты обеспечения межэтнического и межконфессионального согла-
сия отражены в программной работе Президента Н.А. Назарбаева «Идейная кон-
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солидация общества как условие прогресса Казахстана», «Стратегии развития Ка-
захстана до 2030 года», Концепции формирования государственной идентичности 
Республики Казахстан. Эта тема всесторонне раскрыта в книгах главы государства 
«В потоке истории», «Критическое десятилетие», его докладах на сессиях Ассам-
блеи народа Казахстана, которая была создана в 1995 году и стала одним из глав-
ных инструментов национальной политики. В 2008 году принят Закон «Об Ассам-
блее народа Казахстана», не имеющий аналогов в мире.

В решении задач формирования толерантности особая роль отведена до-
школьному образованию и воспитанию. Терпимость, уважение, принятие и пра-
вильное понимание культур мира должно прививаться уже в раннем возрасте, в 
детском саду. Относиться с уважением и почтением к представителям различных 
национальностей является неотъемлемым условием толерантного воспитания, и 
мы – воспитатели, должны довести до сознания детей о равенстве людей в своих 
достоинствах и правах, хотя и их различности по своей природе.

В связи с этим формирование толерантного сознания и поведения, воспита-
ние миролюбия и взаимной терпимости у детей уже на раннем этапе формиро-
вания личности стало насущной необходимостью. Нужно сформировать у детей 
толерантность, которая является важнейшим показателем целостности личности, 
способной создать собственное представление о своем будущем жизненном пути. 
На современном этапе развития общества возникла необходимость формирования 
культуры толерантности у подрастающего поколения, начиная уже с дошкольно-
го возраста. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Формирование толерантности у детей необходимо для того, чтобы они нау-
чились выстраивать адекватные взаимоотношения с окружающими, независимо от 
национальности, вероисповедания, политических убеждений, взглядов на жизнь. 
Для реализации этой цели необходимо последовательное соблюдение принципов 
формирования толерантности у дошкольников, которому должны следовать в се-
мье малыша, его ближайшем окружении, а также в дошкольном воспитательном 
учреждении [2]. 

1. Целенаправленность. Для развития толерантности необходимо четкое осо-
знание своей цели педагогом, а также совпадение его мотивации с мотивацией ре-
бенка. Объясните малышу, для чего ему нужно формировать терпимое отношение 
к окружающим и что это даст ему сейчас и в будущем.

2. Учет личных отличительных черт. Терпимость дошкольников, равно как 
и всевозможные прочие высоконравственные основы, обязаны образовываться с 
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учетом личных отличительных черт, к примеру, ранее существующих нравствен-
ных устоев и направлений. Немаловажно принимать во внимание и в таком случае, 
в тот или иной обстоятельствах увеличивается и формируется ребенок и, отталки-
ваясь с данного, выполнять упор в этих либо других аспектах. Очень важны и сек-
суальные отличия, таким образом, к примеру, юноши наиболее предрасположены 
демонстрировать физиологическую злость, нежели девчонки, какие, в собствен-
ную очередность, наиболее восприимчивы и подвергаются воздействию снаружи. 

3. Культуросообразность. Немаловажно развивать в ребятенке особенности 
полной персоны с учетом государственных отличительных черт культуры, в укло-
нение появления противоречий с общепризнанными инструкциями и общепри-
знанными мерками. Однако присутствие данном необходимо не нарушить узкую 
граница среди конформизмом и сохранением особенности.

4. Связь толерантности с существованием. 
5. Развитие толерантности у ребенка обязано регулярно быть сопровождае-

мым образцами с существования, данное имеют все шансы являться общемировые 
образцы проявления толерантности и интолерантности, и образцы с существова-
ния наиболее детей – равно как данное свойство способен выражаться в взаимоот-
ношениях с родными, товарищами, преподавателями. Кроме того смотрите из-за 
этим, для того чтобы фразы никак не растворялись с существованием и выражай-
те потребность данного особенности в собственном образце.

6. Уважительное отношение к личности. Независимо от условий и целей вос-
питания, оно должно базироваться на уважении к самому ребенку, его личности, 
мнению, жизненной позиции. 

7. Опора на положительное. 
Воспитывая в ребенке толерантность, следует опираться на уже имеющий-

ся положительный опыт социального взаимодействия, пусть и небольшой, а также 
активно поддерживать и развивать те качества, которые этому способствуют [3].

На основании теоретического анализа проблемы и обобщения различных пе-
дагогических подходов и практик в работе обоснуем педагогические условия фор-
мирования толерантности у детей дошкольного возраста:

1. Создание толерантного пространства дошкольного учреждения, в котором 
каждый ребенок, независимо от этнической принадлежности, будет чувствовать 
себя комфортно, защищено и будет способен к открытому взаимодействию с окру-
жающим миром.

Педагогический коллектив представляет собой модель, по которой ребенок 
может сформировать свое представление о коллективе взрослых, о способах, при-
емах общения и взаимодействия. Поэтому цели и задачи самосовершенствования, 
саморазвития коллектива в плане формирования толерантного пространства, в ко-
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тором укрепляется атмосфера уважения, доброжелательности и внимательного 
отношения друг к другу, являются первостепенными в жизни образовательного 
учреждения.

Чувства собственного достоинства, самоуважения, уважения к окружающим 
людям независимо от их социальной принадлежности, расы, религии, культуры, 
необходимы для людей, которые взаимодействуют с подрастающим поколением.

Основными свойствами преподавателя считаются его преданность обще-
человеческим ценностям, внутреннее благополучие и доступность. Важным ка-
чеством преподавателя в труде с младенческим коллективом считается отзывчи-
вость – умение осознавать и ощущать детей.

2. Организация педагога дошкольного института надлежащая мишеням и за-
дачкам снисходительного обучения. 

От его индивидуального возможности, высококлассных познаний и умений, 
с его взглядов, представлений, миропонимания находится в зависимости результа-
тивность, эффективность общения и коллективной работы. 

Трудно показать, то что фанатичный к иным учитель сумеет сформировать у 
детей снисходительное подход к иным народам, к иным цивилизациям. Подобным 
способом, отделим эти особенности, какими обязан владеть учитель в интересной 
нас воспитательской условия:

– единая государственная уровень культуры преподавателя, уровень культу-
ры партнерства и взаимодействия;

– полное понимание государственной культуры, выражение её в действии;
– высококлассное профессионализм, осваивание новейших способов дея-

тельность;
– психическая установление в терпимость, этнокультурное взаимодействие;
– подход к ребяческому коллективу равно как беспрепятственной одинаково-

сти единомышленников;
– желание к самоанализу и саморазвитию.
3. Применение в работе с детьми педагогических технологий, ориентирован-

ных на развитие толерантности.
К такого рода технологиям относятся личностно-ориентированые техноло-

гии, такие как: диалог, дискуссия, сотрудничество. 
Диалог является одним из ведущих компонентов современной гуманистиче-

ской парадигмы. Диалог – способ познания себя и окружающей действительности 
в условиях субъектно-смыслового общения. В рамках этой технологии передает-
ся разнообразная информация, как по существу разговора, так и о собеседниках, 
об их внутреннем мире и уровне сформированности коммуникативной и диалого-
вой культуры. 
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В сфере диалогового общения специфическое место занимает дискуссия. 
Главная цель дискуссии – развитие коммуникативной и дискуссионной культуры 
в процессе поиска истины. Умело организованная дискуссия является важнейшей 
методической формой развития толерантности. Следующей педагогической тех-
нологией является сотрудничество, которое подразумевает совместное определе-
ние целей деятельности, совместное планирование, распределение сил и средств на 
основе возможностей каждого.

 4. Взаимодействие педагогов и родителей детей в воспитании толерантно-
сти. Родители являются первыми и основными воспитателями детей, и невозмож-
но сформировать толерантность у ребенка, как и любое другое качество, если они 
не являются союзниками педагогов в решении этой проблемы.

Семья дает ребенку важный опыт взаимодействия с людьми, в ней он учит-
ся общаться, осваивает приемы коммуникации, учится слушать и уважать мнение 
других, терпеливо и бережно относится к своим близким. В освоении опыта толе-
рантного поведения большое значение имеет личный пример родителей, родствен-
ников. 

Прежде всего, атмосфера отношений в семье, стиль взаимодействия между 
родителями, между родственниками, детьми существенно влияет на формирова-
ние толерантности у ребенка.

Значение семьи в формировании толерантного сознания и поведения ребен-
ка трудно переоценить. 

Родители являются первыми и основными воспитателями детей, и невозмож-
но сформировать толерантность у ребенка, как и любое другое качество, если они 
не являются союзниками педагогов в решении этой проблемы [4]. 

М.И. Рожкова, Л.В. Байбородова, М.А. Ковальчук акцентируют последую-
щие способы обучения толерантности: 

В умственной области следует создавать размер, глубину, эффективность по-
знаний о ценностях толерантности: эталоны терпимости, основы взаимоотноше-
ний с народами других общественных и государственных компаний.

В психологической области следует создавать вид моральных волнению, со-
пряженных с общепризнанными мерками либо отклонениями с общепризнанных 
мерок и эталонов: сострадательность, сострадание, взаимодоверие, признатель-
ность, чуткость, самоуважение, эмпатию, стыдливость и др.

В области саморегуляции следует создавать высоконравственную закон-
ность подбора: добросовестность, самомнение, самоедство, способность сопоста-
вить собственное действия с иными, кристальность, самодисциплина и др.
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ВЫВОДЫ

Таким образом, толерантность во взаимоотношениях детей и взрослых пред-
полагает способность взрослых видеть перспективу воздействия складывающихся 
взаимоотношений на ребенка, его развитие и поведение в целом.

В дошкольном возрасте возникают первые этические инстанции: формиру-
ются моральное сознание и моральные оценки, складывается моральная регуляция 
поведения, интенсивно развиваются социальные и нравственные чувства. Поэтому 
старший дошкольный возраст наиболее сензитивен и для формирования толерант-
ности, а также предупреждения и коррекции агрессивности у детей.

На сегодняшний день возникла необходимость воспитания культуры то-
лерантности с самых первых дней прибытия ребенка в дошкольное учреждение. 
Для старшего дошкольного возраста проблема воспитания толерантности акту-
альна сама по себе. Ненасильственное, уважительное отношение, гармонизация 
отношений в группе, воспитание толерантности способствуют развитию сотруд-
ничества.
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Аңдатпа
Мақалада толеранттылықты дамыту мəселелерін шешуде мектепке дейінгі тəрбие мен 

оқытуға ерекше көңіл бөлінетіні туралы айтылады. Толеранттылық, құрмет, қабылдау жəне əлем 
мəдениеттерін дұрыс түсіну ерте жастан, балабақшада тəрбиеленуі керек. Толеранттылықты 
қалыптастыру принциптері мен шарттары қарастырылады.

Тірек сөздер: толеранттылық, мектеп жасына дейінгі балалар, тəрбиелеу, қалыптастыру, 
мақсатқа сəйкестілік, мəдениеттану.

Summary
This article discusses that in solving the problems of developing tolerance, a special role is assigned 

to preschool education and upbringing. Tolerance, respect, acceptance and a correct understanding of the 
cultures of the world should be inculcated at an early age, in kindergarten. The principles and conditions for 
the formation of tolerance are considered.

Keywords: tolerance, preschool children, upbringing, formation, expediency, culture-building.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ

Аннотация
В системе образования существует стремление к углублению и развитию взаимо-

действия, взаимодополнения, взаимовлияния, учебного материала, и идет неустанный по-
иск практических путей, внедрения в систему образования, нового похода, который взаи-
модополнял в себе школьную систему предметного преподавания. В современном предмет-
но – разобщенном преподавании, имеются многие проблемы, препятствующие органиче-
скому усвоению полученных знаний, формирующего у обучающихся фрагментарное миро-
воззрение, данные пробелы способна решить интеграция. Одна из проблем современной 
школы состоит в том, что предметная система обучения предполагает отдельное рас-
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смотрение сторон действительности и ориентирует на частное усвоение знаний в той 
или иной области, слабо связанных между собой. 

В данной статье мы рассмотрим интеграцию школьных дисциплин на примере уро-
ка истории. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что именно этот предмет 
играет важную роль в формировании сознания человека, выполняют организующую роль в 
его деятельности. 

Ключевые слова: интеграция, обучение, творчество, развитие, творческие способ-
ности, парадигма, целостная картина мира

ВВЕДЕНИЕ 

Современная система образования направленна на формирование высоко-
образованной, интеллектуально развитой личности с целостным представлением 
картины мира, с пониманием глубины связей явлений и процессов, представляю-
щих данную картину. 

Проблема интегрированных связей интересовала педагогов еще в далеком 
прошлом. Еще в эпоху Возрождения такие древние мыслители как Эпикур, Пла-
тон, Демократ и Аристотель высказывали свои идеи об интеграции научных зна-
ний, хоть и на примитивном философском их представлении.

Последующим кто оговаривал в своих трудах первые идеи о взаимосвязи из-
учения грамматики и философии, философии и литературы, был Ян Амос Комен-
ский – отец педагогики. Джон Локк также оговаривал в своих трудах, что сущ-
ность одной дисциплины должна дополнять другую методами, элементами и фак-
тами создавая полноту образовательного процесса. 

Продолжили развивать идею Дж. Локка в своих трудах И.Г. Песталоцци, 
И. Гербарт, А. Дистервег, К.Д. Ушинский, выступая за позицию необходимости 
интегрированного процесса обучения. Однако А. Дистервег являлся сторонником 
скорее дифференцированного обучения, поскольку именно он опасался о чрезмер-
ном употреблении интеграции в образовании, что могло оказать влияние на позна-
вательную активность учеников, но и не отвергал мысль о существенности инте-
грации между отдельными учебными дисциплинами. 

В настоящее время – теория интеграции переходит на новый уровень – синте-
за, объединяющегося в общенаучном процессе конкуренцию – интеграции и диф-
ференциации, дополненную межпредметностью. Данная концепция отслеживает-
ся в трудах И.Ю. Алексашиной, М.Н. Берулавы, А.Я. Данилюка, А.П. Лиферова. 

Таким образом, проблема интеграции обучения и воспитания в школе важна 
и современна как для теории, так и для практики. Ее актуальность продиктована 
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новыми социальными запросами, предъявляемыми, школе и обусловлена, измене-
ниями в сфере науки и производства. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Развитие у будущего поколения творческих способностей, самостоятельно-
сти суждений, умение принять самостоятельные нестандартные решения является 
одной из важнейших задач общества. Особую актуальность данная проблема при-
обретает в последние годы в связи с тем, что система образования в Казахстане и 
претерпевает изменения. Данный процесс неизбежен, поскольку обусловлен дина-
микой развития науки и техники, информационного пространства. Исходя из это-
го, содержание и сама цель обновленного содержания значительно изменила тре-
бования к школьному обучению, т.е. эффективность индивидуума определяет не 
количество полученных им знаний, а направленно на то чтоб сам объект обуче-
ния, с помощью самостоятельности суждений, синтезу информации извлек из пре-
доставленных разумений лишь нужные ему навыки, умения. В связи с этим, си-
стема образования начала стремительно ориентировать подрастающее поколение 
на развитие способностей к быстрой адаптации и самоопределению. Согласно но-
вым требованиям, существенно изменился и подход к получению учащимися зна-
ний: важно не количество освоенной ребенком информации, а качество и развитие 
критического мышления – умения сопоставлять и анализировать факты. Помимо 
обновления содержания образования, планируется разработать и внедрить новый 
стандарт 12-летнего образования. Так же в документе отмечается, что: «ГОСО бу-
дет ориентирован на результаты, обеспечивающие личное саморазвитие, самостоя-
тельность в приобретении знаний, формирующие коммуникативные навыки, уме-
ния управлять информацией и технологиями и применять их на практике, решать 
проблемы, предприимчивость и креативность» [1]. 

Из вышеперечисленных результатов, на которые, как ожидается, будет ори-
ентировано обновлённое ГОСО, нас больше всего заинтересовал такой ожидаемый 
результат как «креативность» (от лат. creatio – созидание) – творческие способно-
сти человека [2], и термин «интеграция» (от лат. Integration – восстановление, вос-
полнение; integer – целый), т.е. объединение в целое каких-либо частей, элементов 
[3, с. 17]. Потому что, именно применение интеграции в образовательном процессе, 
способствует высокообразованной, интеллектуально развитой личности с целост-
ным представлением картины мира, с пониманием глубины связей явлений и про-
цессов, представляющих данную картину, а значит и развитию самостоятельности 
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и неординарности мышления, использования знаний, умений и навыков, получен-
ных в результате обучения и умение на практике.

В Концепции развития системы образования Республики Казахстан указано, 
что образование является главным средством сохранения и трансляции культуры 
будущим поколениям. Через образование человек удовлетворяет личностные по-
требности в самообразовании [4, с. 2]. В настоящее время перед общеобразователь-
ной школой поставлена серьезная задача улучшения качества обучения и воспита-
ния учащихся. 

Интеграция на наш взгляд, принадлежит к числу дидактических принципов 
и не будет преувеличением сказать о ней как о первой среди равных. Такое ее по-
нимание делает возможным выдвижение гипотезы о новой образовательной па-
радигме: если существующее образование предметноцентрично, т. е. все учебные 
предметы функционируют как автономные образовательные системы и не в до-
статочной степени удовлетворяют требованиям времени, возможно предположить, 
что введение интеграции предметов в систему образования позволит решить зада-
чи, поставленные в настоящее время перед школой и обществом в целом, так как 
интегрированные уроки будут способствовать формированию целостной карти-
ны мира у детей, пониманию связей между явлениями в природе, обществе и ми-
ре в целом. 

В действительности в современной школе предлагаемые программы состав-
лены, так что знания ребенка остаются разрозненными, разделяясь по предметно-
му признаку. Интегрированный подход к обучению позволяет преодолеть эти про-
тиворечия. 

Наблюдая, за обучением учащихся получив подготовку по тем или иным 
предметам, они затрудняются применять свои знания, умения и навыки, получен-
ные за период обучения в общеобразовательной школе на практике. Учащимся не 
хватает самостоятельности мышления, все это происходит из-за несогласованно-
сти уроков по различным учебным предметам. [5, с. 603-605]. 

Для того чтобы повысить результативность обучения в образовательном про-
цессе, воспитательной значимости предметов наряду с другими методическими 
вопросами большое значение имеет использование интегрированного подхода.

Понятие «интегративные связи» в литературе характеризуется по-разному. В 
«Педагогической энциклопедии» оно определяется как взаимная согласованность 
учебных программ по различным предметам [6, c. 93]. 

Главную роль в повышении результативности преподавания дисциплин на 
всех этапах образования занимает целенаправленный отбор и совершенствование 
содержания различных учебных дисциплин, которые будут иметь результат лишь 
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в условиях их тесной взаимной соотнесённости и координации, широкого переноса 
знаний, навыков и умений, приобретаемых при усвоении изучаемых дисциплин. 

В концепции модернизации казахстанского образования сформулирована 
основная задача общеобразовательной школы – «формировать целостную систе-
му универсальных знаний, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и 
личной ответственности обучающихся» [7]. Это задача не столько содержания об-
разования, сколько используемых технологий обучения. 

Сегодня как никогда ранее, необходимы поиски наиболее результативных пу-
тей и способов интенсификации учебно – воспитательного процесса, улучшения 
качества преподавания в школе всех общеобразовательных предметов, в том чис-
ле и истории. Необходимо, чтобы обучение истории в школе соответствовало тре-
бованию времени: формировало у молодежи способность к творчеству, самостоя-
тельность суждений, высокие гражданские чувства, политическую культуру. 

По словам Л.С. Выготского, «как электричество действует и проявляется не 
только там, где величественная гроза и ослепительная молния, но и в лампочке 
карманного фонаря, так точно и  творчество на деле существует не только там, 
где оно создает великие исторические произведения, но и везде там, где человек во-
ображает, комбинирует, изменяет и создает что либо новое, какой бы крупицей ни 
казалось это новое по сравнению с созданиями гениев» [8, с. 484].

В педагогическом словаре творчество определяется как – деятельность, по-
рождающая нечто новое, ранее не бывшее, на основе реорганизации имеющегося 
опыта и формирования новых комбинаций знаний, умений, продуктов. 

«Творчество педагогическое – выработка и воплощение учителем в постоян-
но меняющихся условиях учебно-воспитательного процесса, в общении с детьми 
оптимальных и нестандартных педагогических решений. Творчество педагогиче-
ское характеризует наличие у педагога глубоких и всесторонних знаний и их кри-
тическую переработку и осмысление; умение перевести теоретические и методи-
ческие положения в педагогические действия; способность к самосовершенствова-
нию и самообразованию; разработку новых методик, форм, приемов и средств и их 
оригинальные сочетания и т.д. [9, с. 331-332].

Н. Роджерс (1990) пишет: «Творческость есть способность обнаруживать но-
вые решения проблем или обнаружение новых способов выражения; привнесение 
в жизнь нечто нового для индивида» [10, с. 165].

Н.А. Назарбаевым, поставлены задачи по вхождению страны в число 50-ти 
наиболее конкурентоспособных стран мира, кардинально изменили требования 
к образованию, существенно повысив его ожидаемый вклад в модернизацию об-
щества и выделив образовательный сектор в качестве приоритета социально-
экономического развития. Стратегическим направлением развития образования в 
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республике становится создание благоприятных условий для формирования высо-
кообразованной, конкурентоспособной личности с этическим отношением к миру, 
творческим типом мышления, развитой мировоззренческой культурой, сохраняю-
щей при этом свою уникальность, неповторимость, одаренность в различных сфе-
рах наук и искусства. Развитие способностей обучающихся, их творческого потен-
циала реализуется в образовательной среде, соответствующей определенным усло-
виям [11, с. 81].

Условия, необходимые для развития творческого потенциала учащегося:
1. Свободная атмосфера в образовательном учреждении
2. Доверие и уважение к школьникам со стороны учителя.
3. Высокий уровень познавательных интересов среди обучающихся, внима-

ние к мотивации, игровые методики, юмор, решение субъективно-творческих за-
дач при рассмотрении разных тематических блоков.

4. Внимание к интересам каждого школьника, к его склонностям, здоровью, 
разностороннему развитию 

5. Атмосфера общей культуры в образовательном учреждении, высокий уро-
вень духовного развития и учителя, и учащегося [12].

Конечно, в полной мере можно объяснить тот факт, что наш мир глобально 
меняется, изменяется и общество, затрагивая все сферы деятельности человече-
ства. На данный момент изменения происходят и в образовании Республики Казах-
стан, об этом говорит обновленная система образования, которая сейчас постепен-
но внедряется в школы Казахстана. Для педагога нынешнего поколения становит-
ся явным, тот факт, что мы должны не только помочь учащимся овладеть знания-
ми, умениями и навыками, но и задуматься о необходимости особого внимания на 
индивидуальность каждого учащегося. Для этого недостаточно создание комфорт-
ных условий, для развития индивидуальности также необходимо использовать но-
вые методы и технологии образования. 

«Способности не существуют вне конкретной деятельности человека, а фор-
мирование их происходит в процессе обучения и воспитания» – данные высказы-
вание принадлежит А.В. Петровскому [13, с. 448].

В качестве одного из вариантов практического решения проблемы развития 
творческих способностей мы рассматриваем принцип интеграции. 

Принцип интеграции (от лат. Integratio – соединение, восстановление) пред-
ставляет собой объединение в единое целое ранее разрозненных частей и элемен-
тов системы на основе их взаимозависимости и взаимодополняемости [14]. Инте-
грированный подход к педагогическому процессу позволяет в ходе обучения сфор-
мировать у школьника целостную картину мира и создать предпосылки для их 
всестороннего развития. 
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И все-таки нас интересует вопрос; какие «общие правила» необходимо со-
блюдать в процессе творческого познания? Для того чтобы найти ответ на данный 
вопрос, обратимся к научной литературе которая содержит в себе работы исследо-
вателей которые занимались изучением различных аспектов творчества. 

Так, в сфере изучения путей развития творческих способностей известны та-
кие исследователи как Пол Торренс, который предложил поэтапную систему раз-
вития творческого мышления, Хейз полагал, что творческие способности можно 
развить следующим способом:

– развитие базы знаний;
– создание правильной атмосферы для творчества;
– поиск аналогий [15, с.47, 51].
Уоллес описал четыре последовательных этапа творческого процесса:
1. Подготовка. Формулировка задачи и начальные попытки ее решения.
2. Инкубация. Отвлечение от задачи и переключение на другой предмет.
3. Инсайт (просветление). Интуитивное проникновение в суть задачи.
4. Проверка. Испытание и/или реализация решения [16, с. 508].
Из выше сказанного можно сделать вывод, что творческие способности мож-

но развить. Опытно-экспериментальная работа была проведена по методу Хейза. 
Поскольку именно этот метод по нашему мнению наиболее подходит для исполь-
зования его на уроках истории с интеграцией. Основной акцент в интегрированном 
уроке приходится не столько на усвоение знаний о взаимосвязи явлений и пред-
метов, сколько на развитие образного мышления. Интегрированные уроки также 
предполагают обязательное развитие творческой активности учащихся. Это позво-
ляет использовать содержание всех учебных предметов, привлекать сведения из 
различных областей науки, культуры, искусства, обращаясь к явлениям и событи-
ям окружающей жизни [17, с. 115]. 

Успешное развитие творческих способностей (креативности) возможно, ес-
ли основываться на системе заданий, требующих от ученика творческого подхо-
да и критического мышления. Задания должны быть посильны для основной мас-
сы учащихся, чтобы воспитывать у них уверенность в своих возможностях [18, 
с. 32-41].

Развитие творческих способностей на интегрированных уроках истории 
способствует формированию и развитию личностных качеств учащихся: ответ-
ственности, инициативности, креативности, изобретательности, самостоятельно-
сти, способности к самоорганизации, самосовершенствованию, самореализации, 
способности принимать нестандартные решения, адаптироваться в современных 
сложных социально-экономических реалиях.
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Г.Д. Кириллова, М.И. Махмутов, И.А. Халиуллин В.А. Онищук, под инте-
грированным уроком подразумевают изменчивую форму организации процесса 
целенаправленного сотрудничества педагога и учащегося, направленного на ре-
шение системных задач овладения информационной деятельности [19, с. 40-47]. 

В этом определении интегрированный урок означает сотрудничество педаго-
га и учащегося, направленное на взаимозависимость практики и теории действия. 

По мнению М.Н. Берулавы [20], на интегрированном уроке происходит син-
тез знаний различных учебных предметов, в результате которого образуется новое 
качество, представляющее собой неразрывное целое. 

В нашей статье полученные теоретические основы интегрированного обуче-
ния подкрепляем экспериментальной работой.

Для участия в эксперименте, мы располагали возможностью пригласить де-
тей от 14,5 до 15 лет (в зависимости от месяца рождения). Решили в качестве диа-
гностических инструментов взять диагностики: Опросник креативности Д. Джон-
сона, Е. Климов «Карта интересов». В эксперименте принимали участие 11 уча-
щихся (8 «Б») ГУ Октябрьской СОШ, района Тереңкөл, г. Павлодар. 

В качестве формирующего этапа нашего эксперимента, основываясь на изу-
ченную литературу по вопросу возможности развития творческих способностей у 
учащихся с помощью интегрированного подхода к обучению на уроках истории, 
в процессе интегрированных уроков мы дополнительно будем использовать ме-
тод Хейза т.е. развивать базу знаний; создавать правильную атмосферу для твор-
чества и мотивации; поиск аналогий, мозговой штурм. В выбранной группе в тече-
нии 3 месяцев были проведены интегрированные уроки истории с географией, ка-
захской литературой и русской литературой. Для того чтобы выявить начальные 
творческие способности был проведен опросник креативности Джонсона. По ре-
зультатам, опросника креативности Джонсона мы получили, следующие данные: 

Таблица 1 – Результаты диагностики креативности по Джонсону по численности и (%)

Очень высокий 
(40–34)

Высокий
(33–27)

Средний
(26–20)

Низкий
(19–15)

Очень низкий 
(14–8)

8 «Б» 0 1 (9%) 3 (27,2%) 7 (63,6%) 0

Из таблицы 1 мы можем заметить, что у учащихся 8 «Б» класса отсутству-
ют результаты, которые соответствуют очень высокому показателю креативности 
и очень низкому. 

Вторым этапом констатирующего этапа стал опросник Е. Климова «Карта 
интересов», для того чтобы выяснить какой процент учащихся 8 «Б» класса имеет 



ҚАЗАҚСТАН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ХАБАРШЫСЫ                                                       3, 2019

126

интерес к предмету истории. Данный опросник предполагает и другие предметы, 
однако нас интересует только интерес учащихся к истории.

По результатам, полученным с помощью опросника мы получили, Е. Климо-
ва «Карта интересов» следующие данные: 

Таблица 2 – Результаты диагностики Е. Климова «Карта интересов» (по предмету истории)

Показатель интереса к истории (Да/ нет)
Да – 5
Нет – 6

Из таблицы 2 мы можем заметить, что у учащихся 8 «Б» класса имеют инте-
рес к истории – 5 уч-ся из 11, и не имеют интереса – 6. 

Работа по развитию креативности (творческих способностей) на интегриро-
ванных уроках в 8 «Б» классе осуществлялась, главным образом, на факультатив-
ных занятиях. 

После завершения формирующего эксперимента, с целью выявления эффек-
тивности интегрированного подхода в развитии творческих способностей, нами 
был проведён контрольный эксперимент, суть которого заключалась в том, чтобы 
провести повторную диагностику по методике Опросник креативности Д. Джон-
сона, Е. Климов «Карта интересов». Полученные результаты в экспериментальном 
8 «Б» классе отражены в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты повторной диагностики креативности по Джонсону по численности и в (%)

Очень высокий 
(40–34)

Высокий
(33–27)

Средний
(26–20)

Низкий
(19–15)

Очень низкий 
(14–8)

8 «Б» 0 1 (9%) 4 (36,3%) 6 (63,6%) 0

Данные приведённые в таблице 3 свидетельствуют о том, что показатели 
критерия креативности (творческих способностей) изменился в лучшую сторону, 
что является, хотя едва заметным, но положительным результатом нашего иссле-
дования. Весьма примечательно, что на контрольном этапе нашего эксперимента 
не было выявлено детей с очень высоким показателем креативности. 

Вторым этапом контрольной части нашего эксперимента был опросник Е. 
Климова «Карта интересов», где нас интересовал только пункт предмета истории 
и интерес учащихся к нему. Полученные результаты в экспериментальном 8 «Б» 
классе отражены в таблице 4.
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Таблица 4 – Результаты повторной диагностики Е. Климова «Карта интересов» 

Показатель интереса к истории (Да/ нет)
Да – 6
Нет – 5

Из таблицы 4 мы можем заметить, что у учащихся 8 «Б» класса повысился по-
казатель интереса к истории – 6 уч-ся из 11 интересен предмет истории, и не име-
ют интереса -5. 

В целом, анализ данных таблиц 3 и 4, позволяет заключить, что диагности-
руемые показатели в экспериментальном классе (8 «Б»), не значительно, но всё же 
лучше чем результаты первично проведенной диагностики. 

Таким образом, учёт всех выше приведённых данных, позволяет нам прий-
ти к выводу о том, что цель нашего исследования благодаря проведённому экспе-
рименту нашла свое практическое подтверждение. Поскольку развить творческие 
способности с помощью интегрированного подхода возможно, хотя и использовал-
ся вспомогательно метод Хейза, из вышеуказанного следует, что даже такая малая 
доля использования интегрированных уроков дает только положительные резуль-
таты. Проведенная работа позволила повысить уровень творческих способностей 
учащихся, их интерес к предмету.

ВЫВОДЫ

В статье посвященной изучение процесса интеграции, и ее влияния на твор-
ческие способности учащихся приводит к выводу, что единого понимания интегра-
ции в образовании нет. Существует много мнений, точек зрения на данный процесс 
в образовании. На сегодняшний день нет ещё разработанных программ, учебни-
ков, методических рекомендаций; а интеграция в обучении приобретает широкий 
размах и популярность. Но главной при определении жизнеспособности идеи ин-
теграции в современной школе остаётся разнообразные междисциплинарные про-
блемы, расширяющие рамки действующих программ и учебников, из этого сле-
дует подчеркнуть, что в ходе интегрированного урока происходит формирование 
творческих способностей обучающихся за счет систематизации знаний и создания 
единого целостного представления об изучаемом объекте из содержания разных 
дисциплин.

Разностороннее развитие личности, формирование ее творческих способно-
стей все это говорит о необходимости использования интегрированных уроков в 
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обучении. Тем более что в данный момент образование Казахстана претерпева-
ет изменения, постепенный переход на обновленное содержания, вызван необхо-
димостью развития навыков решения различных проблем учащихся, проведения 
научных исследований и анализа информационных материалов. Учащиеся долж-
ны показать понимание каждой дисциплины и применять в дальнейшем эти зна-
ния в разных ситуациях. Изучив и обобщив теоретико-дидактическую литерату-
ру по вопросам интеграции, проведя экспериментальную работу, мы убедились в 
важности этой проблемы и её значимости в практике школы. Таким образом, под-
водя итог, хочется сказать, что интеграция предметов в современной школе – ре-
альная потребность времени.
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Аңдатпа
Білім беру жүйесінде өзара іс-қимылды, өзара толықтыруды, өзара қарым-қатынасты, 

оқу материалын тереңдетуге жəне дамытуға ұмтылу бар жəне практикалық жолдарды үздіксіз 
іздеу, білім беру жүйесіне жаңа қадам енгізу, ол пəндік оқытудың мектептегі жүйесін өзара 
толықтырған. Қазіргі пəндік-бытыраңқы оқытуда білім алушыларда фрагменттік дүниетанымды 
қалыптастыратын, алынған білімді органикалық меңгеруге кедергі келтіретін көптеген проблемалар 
бар, осы олқылықтар интеграцияны шешуге қабілетті. Қазіргі заманғы мектеп проблемаларының 
бірі оқытудың пəндік жүйесі шындықтың жақтарын жеке қарауды болжайды жəне бір-бірімен əлсіз 
байланысты қандай да бір саладағы білімді жеке меңгеруге бағыттайды. 

Бұл мақалада біз тарих сабағы мысалында мектеп пəндерін интеграциялауды қарастырамыз. 
Таңдалған тақырыптың өзектілігі осы пəн адамның санасын қалыптастыруда маңызды рөл 
атқаратындығымен, оның қызметінде ұйымдастырушылық рөл атқаратындығымен байланысты.

Тірек сөздер: интеграция, оқыту, шығармашылық, даму, шығармашылық қабілеттер, парадиг-
ма, əлемнің тұтас бейнесі.

Summary
In the education system, there is a desire to deepen and develop interaction, complementarity, 

mutual influence, educational material, and there is a tireless search for practical ways to introduce into 
the education system, a new campaign that complemented the school system of subject teaching. In 
modern subject – disunited teaching, there are many problems that prevent the organic assimilation of the 
knowledge that forms a fragmentary worldview in students, these gaps can be solved by integration. One 
of the problems of modern school is that the subject system of education involves a separate consideration 
of the sides of reality and focuses on the private assimilation of knowledge in a particular area, loosely 
interconnected. 

In this article we will consider the integration of school disciplines on the example of history lesson. 
The relevance of the chosen topic is due to the fact that this subject plays an important role in the formation 
of human consciousness, perform an organizing role in its activities.

Keywords: integration, training, creativity, development, creativity, paradigm, holistic picture of the 
world.
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МАТЕМАТИКАНЫ БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ АЯСЫНДА 
ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

Аңдатпа
Бұл мақалада математика ғылымы үнемі дамып отыратын жүйе болғандықтан, 

оны оқыту əдістемесі де өзгеріп, жаңарып, дамып отыратындықтан оны оқыту 
əдістемесінің тиімділігін арттырып отыру қажеттігі жайлы баяндаған. Оқыту сапа-
сы оқушының таным өрісін кеңейтуге, шығармашылық қабілетін дамытуға, өз бетінше 
жұмыс жасауды жақсартуға, пəнішілік пен пəн аралық байланысты ашуға байланысты.

Мақалада білім беру жүйесі əр уақытта өзара байланысты білім мақсаты, білім 
алушылардың құрамы, білім мазмұны жəне оқу əдістері түрлері жəне құралдары деп 
аталатын элементтердің бірлігімен сипатталады. Осы мəселелерді ашып көрсету үшін 
білім мазмұны олардың негізгісі болып саналатынына тоқталып кеткен.

Тірек сөздер: Білім беру үдерісі, кəсіби білім, білім беру, оқыту əдістері, білім 
мазмұны, шығармашылық, машық, дағды, коммуникативтік математиканы оқыту 
үдерісі.

КІРІСПЕ

Бүгінгі оқу мазмұнының жаңартылған жүйесінде оқушылардың білімі, 
машығы, дағды іскерліктері қандай болуы тиіс деген мəселе шешімін қарастыруда, 
оқытудың маңызды мəселелерінің бірлігін қамтамасыз ететін ресми құжаттардың 
бірі оқу бағдарламасы. Бағдарлама оқу пəнінің мазмұнын жаңартумен шектелмейді, 
сонымен қатар оқыту үрдісін жəне оның нəтижелерін реттеп отырады.

Əрбір оқушының даму мəселесі оқыту мазмұнын қайта қарап білім беруді 
оқушының белсенділігін арттыру, дүние танымдық əрекеттердің негізін меңгерту 
маңызды.

Орта мектептерде математика курсын оқыту оның ғылыми-математикалық 
жəне əдістемелік жақтарын үнемі дамытып отыруды көздейді. 
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А.И. Маркушевич «математиканы оқыту міндеті ғылыми теориялық негізде 
білім алушының əлемдік көзқарасын қалыптастыру» деп, əр оқытушы білімді 
терең меңгерту үшін білімді қызықты, түсінікті етіп жəне ойлау, сезіну сезімдерін 
оята отырып баяндау керектігін айтқан. Ол үшін математиканы оқыту мазмұнын 
таңдау критерийлерін ғылыми негізде жасалуы тиіс. Курсты жан-жақты қарастыру 
тəсілі оның мазмұнының құрылымына талдау жасау арқылы білім берудің 
мазмұнын жаңарту мүмкіндік береді. 

Жаңартылған білім беру жүйесінде математиканы оқытуда білім беруде 
əдеттегі ақпаратты мұғалім баяндап түсіндіру тəсілінен гөрі білімді өз еркімен 
игертіп оны меңгерудің түрлі əдіс-тəсілдеріне, өз ойын, пікірін қорытуды негізге 
алу қажет. Оқушының белсенді іс-əрекет етудің түрлері мен əдіс тəсілдерін 
үйренуге, танып білу қабілеті мен шығармашылық əлеуметін дамытуға арналған 
жұмыстарды жиі қолдану қажеттілігі туып отыр.

НЕГІЗГІ БӨЛІМ

Жалпы орта білім беру деңгейінің 5–6 сыныптарына арналған «Математика» 
пəнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (ҚР білім жəне ғылым 
министрлігі. 2017 ж. 25 қазан, №545 бұйрық, 9-қосымша) мемлекеттік жалпыға 
міндетті стандартына сəйкес əзірленген. 

Оқу бағдарламасының мақсаты «Математика» пəнінің мазмұнын сапа-
лы игеруді қамтамасыз ету, оқушылардың функционалдық сауаттылығын 
қалыптастыру, сонымен қатар басқа пəндермен кіріктіре отырып, жалпы адами 
құндылықтар негізінде жəне ұлттық мəдениеттің озық салт-дəстүрлері арқылы 
оқушылардың зияткерлік деңгейін дамыту.

Бағдарламаның негізгі міндеттері:
1) «Сандар», «Алгебра», «Геометрия», «Статистика жəне ықтималдықтар 

теориясы», «Математикалық модельдеу жəне анализ» бөлімдері бойынша мате-
матикалық білім, білік жəне дағдыларын қалыптастыру мен дамытуға жағдай 
жасау;

2) əртүрлі мəнмəтіндегі есептерді шешуде математикалық тілді жəне негізгі 
математикалық заңдарды қолдануға, санды қатынастар мен кеңістіктік формалар-
ды оқып білуге мүмкіндік беру;

3) есептерді шешу мақсатында оқушылардың білімдерін математикалық 
модельдерді құруға жəне керісінше, шынайы процестерді сипаттайтын 
математикалық модельдерді түсіндіруге бағыттау;
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4) өздігінен оқуға жəне болашақ таңдаған мамандығы бойынша білімін 
жалғастыруға қажетті физика, химия, биология жəне басқа да теориялық облы-
старда зерттеулер мен есептерді шешу үшін жəне практикалық іс-əрекеттерінде 
математикалық əдістерді қолданудың дағдыларын қалыптастыру;

5) практикалық есептерді шешуде, алынған нəтижелерді бағалау мен 
анықтылығын орнатуда лайықты математикалық əдістерді таңдап алу үшін 
логикалық жəне сыни тұрғыдан ойлауын, шығармашылық қабілеттерін дамыту;

6) коммуникативтік дағдыларын, оның ішінде, ақпаратты дұрыс жəне са-
уатты түрде беру, сонымен қатар əртүрлі ақпарат көздерінен, басылымдар мен 
электрондық құралдардан алынған ақпаратты қолдану қабілетін дамыту;

7) өздігінен жəне топта жұмыс істеуде қажетті тəуелсіздік, жауапкершілік, 
бастамашылдық, табандылық, шыдамдылық пен толеранттылық сияқты тұлғалық 
қасиеттерді дамыту;

8) математиканың даму тарихымен, математикалық ұғымдардың пайда болу 
тарихымен таныстыру;

9) қоғамдық ілгерілеу үшін математиканың маңыздылығын түсінуін 
қамтамасыз ету;

10) математика оқыту процесінде ақпараттық-коммуникациялық технологи-
яларды қолдану дағдыларын дамыту.

Жалпы оқытудың қандай да бір бағдарлама не оқу əдістемелік жүйе мен оның 
құрылымы оқушыларды оқытудың бағдарламалық талаптарын қамтамасыз ететін 
мұғалімнің сабақ беру тəсілдерінің, əдістерінің жиыны. Ал əдістемелік техноло-
гия бойынша оқытуда жүйелілік, тиімділік, сабақтастық талаптарын ескере оты-
рып, оларды оқыту сапасын арттыруға, пəнді толық меңгеруге пайдалана аламыз. 

Жалпы математика ғылымын үнемі дамып отыратын жүйе десек, оны оқыту 
əдістемесі де өзгеріп, жаңарып, дамып отыратының əрқашан есте ұстау қажет. 
Оқытушының əдістемелік деңгейі мен сабақ жүргізу тəсілдері оқу үдерісінің 
тиімділігін артыруға тікелей əсер етеді. Оқыту сапасы оқушының таным өрісін 
кеңейтуге, шығармашылық қабілетін дамытуға, өз бетінше жұмыс жасауды 
жақсартуға, пəнішілік пен пəн аралық байланысты ашуға байланысты.

Білім беру жүйесі əр уақытта өзара байланысты білім мақсаты, білім 
алушылардың құрамы, білім мазмұны жəне оқу əдістері түрлері жəне құралдары 
деп аталатын элементтердің бірлігімен сипатталады. Бірақ осылардың ішінен білім 
мазмұны олардың негізгісі болып саналады жəне одан оқыту əдісі туындайды. 
Мұндай мазмұнның құрамы мен əлеуметті мүмкіншілігі ғылыми дəлелді түрде, өте 
қатаң шамада анықталуы қажет. Ал осындай мазмұнды меңгеру «шығармашылық 
еңбекке дайын азамат болып жетілген, əлемдік ғылыми көзқарасты игерген, ғылыми 
ойлауы жетілген маманды қалыптастырады»-деп А.П. Беляева [1] көрсетеді.
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Оқу мазмұны ұтымды таңдалуы жəне оған үнемі түзету еңгізіліп отыруы 
керек. Оқу мазмұнын ұтымды таңдау, саралау деген ұғымдарына көптеген 
əдіскер ғалымдар (А.П. Беляева, Б.С. Гершунский, В.М. Монахов, В.С. Леднев) баға 
берген.

Оқу мазмұнын ұтымды саралауға қатысты мəселенің шешімін іздеуде 
А.П. Беляева [1], Б.С. Гершунский [2] ойларымен келісуге болады.

Б.С. Гершунский білім мазмұнын дұрыс саралап таңдау технологиясын бы-
лай суреттейді. Ол мамандардың жоғары квалфикациялы-білімділік деңгейі оқу 
мазмұнын ғылыми-дəлелділікпен саралау жəне оған заңды түрде түзету енгізіп от-
ыру негізінде қамтамасыз етілуін көрсетеді. Оқу материалдарының мұндай сара-
лануы, оқулықтар мен оқу-əдістемелік құралдардың жасалуы бірнеше кезеңдерді 
қамтиды.

Бірінші кезең қарастырылып отырған оқу пəнінің нақты материалы мен 
білім мазмұнының жалпы құрылысын, оқу үдерісінде қалыптасатын білім, білік 
жəне дағдыларды, тұлғаның шығармашылық көзқарасының, мінез-құлқының 
қасиеттерін бейнелейтін оқу мақсатын дəлелдеумен байланысты.

Екінші кезең оқу мазмұнының өзін саралаумен байланысты (бұл кезең 
дидактиканың негізгі «не үшін оқыту керек» сұрағына жауап беруі тиіс). Оқу 
бағдарламасында қарастырылатын материал туралы педагогикалық тұрғыда 
дəлелденген, логикалық реттелген жəне əбден айқындалып қойған ғылыми 
мағлұмат іріктеледі. Ондай мағлұмат ықшамдалған түрде беріледі жəне педагогтың 
оқыту, оқушының оқу-таным əрекетінің мазмұнын анықтайды.

Үшінші кезең оқу материалын жіктеу, жүйелеу, іріктеу, оқу пəнін қайта 
құрастырумен тікелей байланысты.

Төртінші кезеңде оқу бағдарламасына, оқулықтар мен оқу құралдарына 
экспериментік тексеру жұмыстары жүргізіледі, олардың мазмұнына қажетті 
түзетулер еңгізіледі. 

Бірақ бұл кезеңді соңғы деп айтуға болмайды, себебі ғылым мен техни-
ка жəне жаңа технологиялардың дамып, үздіксіз өзгеріп жатқанына байланы-
сты оқу пəнінің мазмұнын тексеру жəне түзету үдерісі жүйелі түрде жүзеге асып 
отырады. 

Оқу мазмұнын анықтау оқу жоспар мен бағдарламаларын жасаумен 
аяқталады. Оқу бағдарламасында курстың мақсаты, міндеті, кредит саны, оқыту 
əдісі мен түрі, өздік жұмыс түрлерін, бағалау əдісі, білімді бақылау түрі, кезеңі, ем-
тихан жəне сынақ түрі көрсетілуі керек.

Осы жоспар мен бағдарламаларды жасауда үшін мамандықтың квалифика-
циялық мінездемесі негізгі құжат болады. 
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Оқу мазмұнын құрастыруда В.В. Краевскийдің [3] критерийлеріне сүйене от-
ырып төмендегілер басшылыққа алынады:

– оқыту мазмұнының заманауи өндіріс жəне сəйкес аймақтық əлеуметтік-
экономикалық талаптарына сай болуы;

– оқытудың мазмұнды жəне үдерістік жақтарын ескеру (оқу материалының 
мазмұнын анықтағанда оқудың əдістерін, ұстанымдарын, заңдылықтарын 
ескерілуі, бағдарламалар мен оқулықтарда оның мазмұнымен қатар оларды 
меңгеру жолын, меңгеру деңгейін көрсету керек);

– білім мазмұнын құрастыруға деген бірыңғай көзқарастың болуы (теориялық 
аспект, оқу пəні, оқу материалы, педагогикалық қызмет).

Ол үшін оқытылатын пəнінің оқу бағдарламаларын осы жоғарыда айтылған 
таңдау критерийлері мен ұстанымдарына сəйкестендіруде келесі мəселелер 
ескерілуі тиіс.

1. Оқушылардың ғылыми көзқарасының негізін қалыптастыруға матема-
тикалық пəнін оқытудағы жасалатын қорытындылардың ақиқаттық себептерін 
дұрыс түсіндіру, бұл пəннің басқа пəндердегі (физика, химия, биология жəне т.б.) 
жəне өмірде қолданылатын орнын жақсы түсіндіру. 

Математикаға қатысты практикалық есептерді шығару белгілі бір анықталған 
білім деңгейін менгеру арқылы оқушының дүниетанымдық көзқарасын 
қалыптастыруда, математикалық мəдениетінің деңгейін көтеруде, математика-
ны оқытудағы қолданбалы жəне практикалық бағыттардың нақты мəнін түсініп, 
пəнаралық байланыстарды орнымен жүзеге асыруға мүмкіндік беретін біліктерді 
дамытуда үлкен рөл атқарады. 

2. Математиканы əлемді танудың əмбебап əдісі ретінде де қолданылады. 
Сондықтан практикалық есептерді шығару тақырыптың күрделілігіне, есеп 
шығару əдіс-тəсілдеріне əр түрлі деңгейде болатындықтан оқушылардың мінез-
құлқын қалыптастыруға да өз үлесін қосады. Математикадан оқытылатын матери-
алдарды жетік жəне толық меңгеру үшін оқушы өз бетімен игерген білімді талдап 
жəне жалпылап, өз білімін нақты практикалық есептерді шығаруға пайдалануға 
үйрету қажет.

Математикалық білімнің өндірістегі қолданбалы бағытын айқындау бүгінгі 
білім беру жүйесіндегі өзекті мəселе болып отыр, сондықтан математикалық білімді 
жаратылыс пəні ретінде немесе арнайы математикалық білім беру үшін ғана емес, 
оны өз өмірлік білімін болашақ маман ретінде қалыптасуна дайындауға қолдану. 
Ол үшін «теория» жəне «практика» деген пропорцияны тең ұстау қажет. Оқушы 
алған білімін жаңа жағдайларға пайдалануға, оған сəйкес математикалық модель-
дер жасай алуға бағыттау қажет. Сондықтан математикалық білім нақты есептерді 
шығаруға пайдаланылуы тиіс жəне оның қолданбалы бағыттары күшейтілуі тиіс.
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3. Оқушының ойлау жəне шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін мате-
матика пəнін оқу мазмұнынан білім жүйесінен басқа, олардың шығармашылық 
қызметіне байланысты танымдылық қабілеттерін дамытуға мүмкіндік беретін, 
олардың өздерін талаптандыратын əдіс-тəсілдер жүйесі жасалады. Дəстүрлі 
жүйеден көрі қазіргі мазмұнын жаңарту арқылы оқыту жүйесінің ерекшелігі 
оқушылардың өздігінен оқыту біліктерін дамытып жəне сол арқылы олардың 
шығармашылық қабілеттерін дамытуға, оқу-əдістемелік құралдармен жұмыс істеу 
біліктерін дамытуға мүмкіндік береді.

Шығармашылық əрекет алдымен толық білімнің білім жүйесінің жекеле-
ген элементтерінде пайда болады. Жалпы шығармашылық əрекеттерді табысты 
қалыптастыру үшін К.Н. Лунг [4] келесі əдістерді пайдаланған жөн деген:

– оқушылардың өздік жұмыстарының түрі олардың танымдық əрекетінің 
деңгейіне сай болуы,

– репродуктивті өздік жұмыс дидактикалық функция атқаратын есте ұстау;
– дербес-ізденісдегі өздік жұмыс танымдық функция атқаруы тиіс;
– шығармашылық өздік жұмыс дамыту функциясының рөлін атқаратын 

зерттеу сипатта болуы тиіс.
4. Құрамына зерттеу əрекеттері кіретін шығармашылық сипаттағы тапсыр-

маларды оқушылар орындай алуы үшін пəннің мазмұнына іздену біліктерін дамы-
татын түрлі жаттығулар мен есептерді кіргізу.

Оқыту барысында дүниетанымдық көзқарас функциясы математикалық 
ұғымдардың пайда болу тарихын түсіндіру, оның басқа пəндермен байланысын 
іске асырады. Ал əлеуметтік-педагогикалық функция кəсіби бағыттағы есептерді 
шығару арқылы экономикалық тəрбие беру, соңғы технологияларды пайдалану 
жəне өндіріске тиімді есептерді шығару жолдарын қарастырады. 

5. Математикалық мəдениетті жоғары деңгейде қалыптастыру. Бұл жағдайда 
оқушының осы математикалық пəндерді оқу арқылы табандылық пен мақсатқа 
талпынуы, ойлаудың сындылығы мен тəртіптілігі, өз көзқарасы мен сенімділігін 
қорғай білуі, математикалық ой көркемдігі мен əсемдігінің қалыптасуы, қиялдауды 
кеңістікте елестетудің дамуы жүзеге асады.

Білім алып, өсіп жатқан жастың білімді болуы адамның қоғамдық белсенділігі 
мен оның əлеуметтік жағдайына жəне білімінің үздіксіз болуына байланысты. 

Математика нақты құбылыстардың моделдері болып табылуы, басқалары 
нақты құбылыстармен логикалық құрылым жəне ұғымдар тізбегі арқылы байла-
нысуы қолданбалы математикада ғылым болып табылады жəне мұнда математика-
лық əдістермен нақты объектілер қасиеттері оқытылады.

Осы бағытта оқытудағы білім мен біліктерді меңгерудің сапасын айқындау, 
оны өлшеу жəне бақылаудың түрлері айқындалады.
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Оқытудың жаңа технологияларды тиімді пайдалану үшін осы жүйенің 
ерекшеліктеріне, оқытудың теориялары мен тұжырымдамаларына талдау жа-
сап, олардың қолдану шектерін, құрылымдық элементтерін анықтау қажеттігі 
қарастырылады. Білім мазмұнын жаңартылған бағдарламамен оқытудың 
дəстүрлі жүйесінің кемшіліктерін біртіндеп немесе толығымен жоятын осын-
дай теориялар мен тұжырымдамаларды өңдеудің қажеттілігі ұлттық білім беру 
бағдарламаларының халықаралық деңгейде танылуын, оқушы мен ұстаздардың 
құрамының біліктілігін қаматамасыз етеді деген қорытындыға келдік. 

ҚОРЫТЫНДЫ

Қазіргі кезде мектепте оқушыларға терең жəне сапалы білім берумен қатар 
мектепте математика пəнін оқытуда оқушылардың дағдылары мен іскерліктерін 
қалыптастырып оларды практикада қолдана білу, əлемдік жəне материалдық 
дүние танымдарын қалыптастыру өзекті болып отыр. Сондықтан педагогикалық 
үрдістің фигурасы болып табылатын «мектеп – мұғалім» орындайды. Ол білім 
берудің негізгі ұйымдастырушысы жəне жетекшісі, жəне соған қатысушы оқу 
ақпаратының негізгі көзі. Тек сыныптағы мұғалім ғана өз оқушыларының реак-
цияларын көріп бағалай алады, осыған сəйкес тиімді жұмыс жəне білім деңгейін 
таңдап алып ұйымдастырады. 

Математика сабақтарында оқушылардың математикалық сауаттылықты 
сақтай отырып жəне сабақ барыстарында математикалық ұғымдарды қолдану 
дайындығын қалыптастыру мақсатында оқытудың əдіс-тəсілдерін үнемі жаңалап, 
оқушылардың белсенділіктерімен қызығушылықтарын арттыру маңызды.

«Математика оқыту əдісінде сан алуан жетілдірулері болатындығына 
қарамастан, шəкірттер үшін əрдайым қиын жұмыс болып қала береді», – деп 
жазған атақты ғалым Д.И. Писарев. Сондықтан математиканың қиындығына, 
күрделілігіне қарамастан, болашақ ұрпақты осы пəнге қызықтыру, білім деңгейін 
көтеру біз үшін орасан зор жауапкершілікті қажет ететін оқыту əдісі болуы тиіс.

Математиканы жаңартылған мазмұнда оқыту барысында танымдылық 
қызығушылықты қалыптастыру негіздерінің бірі оқушыға бағалы танымдық – 
тəрбиелік əсер ету үшін оған сенім мен құрмет көрсетіп, оның өсіп жəне өнегелі 
дамып келе жатқан адам ретіндегі құқықтарын мойындау керек. Сонда ғана шын 
мəнісіндегі ынтымақтастық болады. 
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Аннотация
В данной статье говорится о необходимости повышения эффективности методики преподова-

ния математики, так как методика ее преподования меняется, обновляется и развивается. Математи-
ческая наука является постоянно развивающейся системой, качество обучения зависит от расшире-
ния позновательного поля, развития творческих способностей учащихся, улучшения самостоятель-
ной работы, раскрытия внутрипредметных и междициплинарных связей.

В статье методика преподования, содержание преподования, виды методов обучения – все эти 
элементы рассматриваются во взаимодействии. В статье говорится, содержание преподования пред-
мета является главным. 

Ключевые слова: процесс преподования, профессиональные знания, преподования, методы 
обучения, содержание образования, творчество, техника, умения, процесс преподования коммуни-
кативной математики. 
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Summary
This article discusses the need to improve the effectiveness of methods of teaching mathematics, as 

the method of teaching is changing, updated and developed. Mathematical science is a constantly developing 
system, the quality of education depends on the expansion of the cognitive field, the development of creative 
abilities of students, improving independent work, the disclosure of intra-and interdisciplinary connections.

The article deals with teaching methods, teaching content, types of teaching methods – all these 
elements are considered in the interaction. The article States that the content of teaching the subject is the 
main thing.

Keywords: teaching process, professional knowledge, teaching, teaching methods, educational 
content, creativity, technique, skills, the process of teaching communicative mathematics.
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ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ДƏСТҮРЛІ АСПАБЫ – ДОМБЫРА

Аңдатпа
Домбыраның шығу тарихы тамырымен ежелгі дəуір тереңіне кетеді. Аспап екі мың 

жылдан астам уақыттан бері белгілі болған. 
Бүгінгі ұрпақтың ұлттық санасын қалыптастыруда ұлттық музыкалық 

мəдениетіміздің алатын орны ерекше. Бұл реттен сонау Қорқыт заманынан бастау алған 
жыраулық, күйшілік мəдениетімізді айта кетуге болады. Ұлттық қасиет пен ұлттық 
тілді бойына мол сіңірген құбылыс деп музыканы айтуға болады. Қазақ халқы үшін сон-
дай бір музыкамыз – күй . 

Күй өнері ертеден халықтың жадында бірінен-біріне сақталып келе жатқан өнер. 
Дегенмен күй əн емес, күй орындау да, оны тыңдап, қабылдау да өнерге, оның ішінде күйге 
ерекше қабілеттілікті қажет етеді. Көшпелі қазақ тұрмысында күй қазақтардың жа-
дында сақталып бүгінге жеткені, күйді орындау шеберлігі жақсы күйшілердің арқасында 
жүзеге асқан.

Тірек сөздер: Ұлттық өнер, ұлттық сана, домбыра, күй, аспап, музыка, күйшілік 
мектеп, жыраулық дəстүр, көшпелі тұрмыс, көшпелі мəдениет, орындау шеберлік, шерт-
пе күй, төкпе күй, салт дəстүр.
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КIРIСПЕ

Қазақ халқы басқа халықтар сияқты өз тіршілігінің сан ғасырлық тарихының 
ішінде, өскелең ұрпаққа музыкалық эстетикалық тəрбие берудің өзіндік əдет-ғұрпы 
мен дəстүрлерін қалыптастырған. Бала бойында рухани байлықты дамутудың аса 
маңызды саласы-музыка мəдениеті. Өнер саласында эстетикалық тəрбие беру, 
яғни музыка дыбыс, суретте-бояу, əдебиетте – сөз арқылы өрнектеледі. 

Əр халықтың өзіндік ұлттық өнері болады. Ұлттық өнер дегеніміз-сан 
мыңдаған жылдар, ғасырлар бойы халқымыздың мəдениетін, салт-дəстүрін, 
даналылығын, тапқырлығын, батылдығын, сезімталдығын ұрпақтан ұрпаққа 
жеткізген өнері.

Көшпелі қазақ халқы өзінің тіршілігі мен тұрмыстық ерекшеліктеріне байла-
нысты өнердің соған лайық түрлерін өз өмірлеріне азық етті жəне оны мұра қылып 
жеткізе білді. Қазақ халқы үшін өнердің негізгі түрі болып поэзия мен музыка 
қызмет етті. Өнердің бұл түрлерінде қазақ халқының сан ғасырлық ақыл – ойы, 
парсаты, өмірге деген көз қарастары болашақ ұрпақтың тəрбиесі, салт сана, наным 
сенімдері жинақталған.

Домбыра – қазақтың жаны. Ол тар жол, тайғақ кешу жолдарын бастан 
өткерген қазақ тарихын, парақтауға негiз бола алады. Ұлтымыздың болмысына 
куə болған əдет-ғұрпы мен салт-дəстүрлерiне жан бiтiрiп, оның құнды қалпын 
сақтауға негiз болғанын көремiз. 

Домбыра өнерiн сақтап, қорғап, дамытып, насихаттау шараларымен қатар, 
оның шығу тегi турасынан да ой салады. Домбыра бойында байқала бермейтiн 
пəндiк сапаларды айқындай түседi. Сахна төрiнде орындаушының еркiндiк қалпы 
туралы ой қозғалады жəне құлағын бұрап келтiру кезiнде байқалатын адамның 
төрт түрлi психологиялық мiнезiн ашатын құбылыстар сөз болады. 

Домбыра бар жерде қазақ халқының тiлi, өнерi, тарихы бiрге жүредi. Дом-
быра аспабының философиясын ашуда аңыз-əңгiмелердiң желiсiне сүйенуге бо-
лады. «Ертеде бiр хан қызының кедей жiгiтпен көңiл жарастырғанын сезiп қалады 
да жiгiттi дереу дарға астырады. Екi қабат болып қалған қыз мезгiлi жетiп боса-
нады. Оны аңдыған мыстан кемпiр егiз баланы көз көрмес, құлақ естiмес, алыс 
жерге апарып, жап-жасыл үлкен бəйтерек басына ұлды батысқа, қызды шығысқа 
қаратып iлiп кетедi. Сəбилердiң көз жасы тамған бəйтерек солады, жүрегi тоқтаған 
нəрестелермен бiрге ағаш та қуарады. Қаңқу əңгiме халық арасында жата ма, оны 
естiген қыз егiзiн iздеп, жолға шығады. Жолдан шаршаған қыз бала ағаш түбiне 
келiп, демалады. Құлағына күмбiрлеген сарын естiледi. Қайдан шығатын əуен 
екенiн бiлгiсi келiп ағаш үстiне шығып тыңдаса, жаңағы бəйтерек сынып кетедi. 
Ағаш, түбiнен басына дейiн iшi қуыс екенiн көредi. Екi басында бұтақтан-бұтаққа 
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керiлiп қалған iшектердi көредi. Екi iшек самал желмен тербелiп, одан əуен шығады 
екен. «Егiз құлынымнан қалған жұрнақ осы болар» деп сол ағаштан аспап жасап 
алады. Батысқа қараған iшегi бостау, шығысқа қараған iшегi қаттылау керiлген 
екен. «Астыңғы iшек – жiңiшке дауысты қызым Зарлық, ал, үстiнгi iшек – бос 
қоңыр дауысты ұлым Мұңлық болсын» деп екi iшекке ат қойып, домбырасын тар-
тып, күй шығарып кеткен екен» дейдi аңыз-əңгiме туралы еңбегiнде Ө. Жəнiбеков. 
Мұндай аңыздарда айтылатын бəйтерек ағаш домбыра болмысымен үндес. 

НЕГIЗГI БӨЛIМ

Домбыра ағаштан жасалынып, одан əуен туады. Адамның қос iшектi соғуы 
арқылы пайда болатын əуенi жел, дауыл əсерiнен туатын сылдырлаған дыбыс 
үндерiн еске салады. Демек екi бағыт негiзiнде əрекет байқалады. Оның бiрiнде 
жел Бəйтерекке əсер етiп, қозғалудан ызың естiлсе, екiншi бағытта адамның 
домбыра шектерiн тербету арқылы əуендер шығады. Бəйтерек ағаш аңыздарда 
дүниенiң кеңдiгiн көрсетудiң символы болса, домбыра аспабынан туған үн өмiр 
мəнiн ұғынуға шақырады. Бəйтерек домбыра болып үн қатады. Ол табиғат пен 
өмiрдiң жалғасқан айналмалы шексiздiгiн меңзейдi. 

Астана қаласында зəулiм бəйтерек ағаш, жаңа дизайндық үлгiмен архитек-
туралық құрылыс орналастырылды. Мұның өзi ата- бабалардан жалғасын тауып 
келе жатқан бəйтерек негiзiнде қалыптасқан домбыра үлгiсiн де еске салады. Жа-
пан далада жалғыз өскен бəйтерек ағаштың жүрек тербетер сыбдыры дыбыстық 
əуенге айналып, адамдар оны табиғаттың ерекше құбылысы деп бағалап оған си-
ынып отырған. Бəйтерек ағаштың қылықтарына ұқсасын деп аспап жасап алуы 
да сол негiзге меңзейдi. Ағаштың тамыры жер астында, бұтағы мен сабақтары 
жер үстiнде, ұшар басы аспанмен тiлдесiп, түрлi сыбдыр дыбыс құрап, сезгiш 
көңiлге айрықша əсер еткен. Əуен – тазалықтың нышаны, ал Бəйтерек – үш əлем 
байланысының символы. Бұл орайда Ш. Уəлихановтың болжамы жүйе түзуге 
жетелейдi: «...əн аспанда қалықтап ұшып, жер бетiне жақын келедi. Оның жерге 
ең жақындаған кезiн байқаған халық əндi ұстап қалған, ал өте жоғары қалықтаған, 
жердiң адамдары ешнəрсе үйрене алмаған. Құдайдың құдiретiмен келген əн қазақ 
жерiнде тiптi төмен ұшқанда қазақ халқы оны естiп, əндi жақсы айтатын болған». 

Демек, аспаннан пайда болған əуен Бəйтерекке берiлiп, одан шыққан əуен 
саққұлақ адамдарға естiлiп, ол дыбыстарды əуенге айналдырса керек. Оны орын-
даушылар өңдеп, дамытып, адамдардың əрекетiмен қалыптастырып, бiр-бiрiне 
үйретiп отырған. Сөйтiп үш түрлi əлемнiң құдiретiн бəйтерек ұғымы тiкелей 
байланыстырып тұрғандай. «Бəйтерек» ағаштан пайда болған əуендер домбыра 
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арқылы құрастырылып, шағын музыкалық үндердiң жиынтығы келе-келе дамып 
отырған. 

Жердi ана бейнесiне алып қарау – қазақ халқы ғана емес, басқа елдердiң де 
ой-санасына тəн нəрсе. Аспанды əке бейнесiнде көрсету де жайдан-жай алына 
салмаған», – дейдi. Өмiрдiң өзi табиғатта жұп өмiр сүретiнi сияқты домбыраның 
екi iшегi де сағынысқан жарлар елесiн бередi. «Қазақ тiлiнде «тəңiр» деп көктi, 
«теңiз» деп суды айтады. «Тəңiр» – көктегi су болса, «теңiз» – жердегi су. Басқаша 
айтқанда, аспанның өзi əуелде «су» деп түсiнiлген, оның «көк», «тəңiр» бо-
лып аталуы содан. Ал, жердегi су да түсi жағынан аспан, яғни тəңiр сияқты көк 
болғандықтан теңiз деп аталған...үш түрлi əлем аспан, жер, жер асты...» – дейдi про-
фессор С. Қасқабасов. Жердегi судың аспан түстес болып келуi əкенiң мейiрiмдiлiк 
қасиетiнен туған. Адам баласы өмiр сүру үшiн оған қажеттi қорек керек. Ол – 
судың қасиетi. Ол Жер-Ана Ұмайдың сүтi. Ал одан пайда болған сылдыр, сыбдыр 
дыбыстар əуендердiң негiзiн құрайды. Судың дүрiлi, гүрiлi, күмбiрi, сыңғырлаған 
үнi күйге ұласып, асыл мұра көздерiне айналды. Судың өзi ер-ұрғашы болып 
өмiр сүредi. Судың қатты гүрiлдеген дауысы еркектiң қасиетi. Бiркелкi, жай, ер-
ке қалыпта ағу ақылды ару қылығы iсi. Музыка əлемiнде де осы қасиеттер бар. Үш 
əлем аспан, жер, жер асты байланысы туралы Шоқан былай айтады: «Аспанда ел 
бар. Ондағы адамдар белдiктi тамағынан тартады, бiз ортада, жер бетiнде тұрамыз, 
сондықтан белдiктi белiмiзге байлаймыз, ал, жердiң астындағы адамдар белдiгiн 
аяғына орайды, олардың өздерiнiң күнi, айы, жұлдыздары бар». Домбыра аспабын-
да да үш құрылым бар: бас, мойын, шанақ болып келедi. Шанақ жер қойнына ұқсас. 
Ол өмiрден өткен бабалар үнi мен сөзiнiң қоймасы. Мойын арқылы белгiлi бiр сазға 
түседi. Бас iшек бұрауының сақшысы. Музыкалық əуендер мойыннан құралады, 
шанақтан шығады. Домбыраның басы – Аспан, Домбыраның мойны – Бəйтерек, 
Домбыраның шанағы – Жер. Үш əлем домбыра бойында да бар екен. Демек «бiз орта-
да, жер бетiнде тұрамыз» деуiнде негiз бар. Домбыраның мойны арқылы əуендер 
шашылады. Бəйтеректiң бұтақтары жайылып, өнiмiн шашады. Жер құнарын берiп 
тұрады. Шанақ əуенiн шашып тұрады. Домбыраның басы ретiн қарап тұрады, 
аспан да өмiр ретiн қарап тұрады. Үш əлемдi байланыстырған «Бəйтерек», одан 
пайда болған «Домбыра», адам қажетiне жарап, байланысу арқылы тəрбие мен 
бiлiм көзiн ашуға ықпал еткен. Үш əлеммен байланысқан құдiрет иесi – домбы-
ра өнерi ұлттық идеологияны дамыту үшiн де керек. Ұлттық идеологияда дом-
быра əуенiн ұстанбай, ұлттық құндылықтарды сақтап жалғастыру қиын болмақ. 
Жерден өскен ағаш адамға пайдасын (жемiс, жапырақ) бередi. Ал домбыра қоңыр 
əуен арқылы құлаққа енiп, ықпал етедi. Жерден өнген өнiмдер адам қорегiне қажет 
болса, домбырадан шыққан күй – адамның рухани жан азығы. Демек, айналаны 
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қоршап тұрған дыбыс екен, ал оны жағымды əуендерге айналдырып жеткiзетiн – 
домбыра аспабы. 

Күй мен оның əңгiмесi қоса өрiлiп, домбыра мен аңыз қатар өрбiдi. «...Алғаш-
қы рулық замандағы бiр адам (батыр, мерген) аңда немесе жорықта жүрiп, өзiнiң 
басынан кешкен бiр оқиғаны руластарына айтып беруi мүмкiн. Бұл жай əңгiме. 
Оны естiген адамдар ендi басқа бiреулерге айтады, айтқанда өз жанынан желi 
қосуы да мүмкiн. Ал одан естiген кiсi тағы бiреуге айтады, ол да өзiнше баян-
дайды. Сөйтiп, алғашқы жай əңгiме хикаяға, бiрте-бiрте аңызға айналады. Бiраз 
уақыт өткен соң ол аңыз бiршама көркемделiп, əпсана-хикаятқа айналуы мүмкiн. 
Міне, бұл өмір шындығына тікелей қатысы бар тікелей қатысы бар...» дйеді белгілі 
ғалым С. Қасқабасаов.

Қазақ десе домбыра, домбыра десе қазақ, ал күй десе қазақта та, домбырада 
еске түседі – бұл əр қазақтың жүрегіндег сөз. Домбыра бар жерде қазақ халқының 
тiлi, өнерi, тарихы бiрге жүредi.

Сондай ақ,
Екі ішектің бірін қатты,
Бірін сəл-сəл кем бұра.
Қазақ-нағыз қазақ емес,
Нағыз қазақ – домбыра деп ақын Қ. Мырзалиев айтқандай қазақтың əн-күй 

орындау дəстүрі осы домбырамен тығыз байланысты. Бүгінде музыка зерттеушілер 
дəстүрлі аспаптық мəдениетімізді зерттеп, зерделеп оның жан жақты қырларын 
мен сырларын ашуда айтарлықтай өсіп келеді. Қазақ халқымыздың ұлттық-рухани 
мұрасы сан алуан. Соның көркем бір саласы-музыка болса, оны жинап, зерттеу 
ісімен музыка зерттеушілерінің бірнеше буыны айналысып келеді. 

Домбыра – қағып, шертіп ойналатын ішекті музыкалық аспап. Ол бəрінен 
де көп тараған аспап. Домбыраның шығу тарихы тамырымен ежелгі дəуір 
тереңіне кетеді. Аспап екі мың жылдан астам уақыттан бері белгілі болған. Дом-
быра күйшінің концерттік жеке аспабы жəне ақындардың да өлең айтқан кезде 
сүймелдеуші құралы ретінде пайдаланған.

Бүгінгі ұрпақтың ұлттық санасын қалыптастыруда ұлттық музыкалық 
мəдениетіміздің алатын орны ерекше. Бұл реттен сонау Қорқыт заманынан бастау 
алған жыраулық, күйшілік мəдениетімізді айта кетуге болады. Музыка өнері бір 
орнында тұрмайды, ол үнемі дамып, жетіліп отырады.

Музыкалық фольклордың бір тамағы ретінде ол халқымыздың тарихы-
əлеуметтік тыныс-тіршілігінің көрінісі болып табылады. Ұлттық қасиет пен 
ұлттық тілді бойына мол сіңірген құбылыс деп музыканы айтуға болады. Қазақ 
халқы үшін сондай бір музыкамыз – күй. 
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Күй өнері ертеден халықтың жадында бірінен-біріне сақталып келе жатқан 
өнер. Дегенмен күй əн емес, күй орындау да, оны тыңдап, қабылдау да өнерге, 
оның ішінде күйге ерекше қабілеттілікті қажет етеді. Көшпелі қазақ тұрмысында 
күй қазақтардың жадында сақталып бүгінге жеткені күйді орындау шеберлігі 
жақсы күйшілердің арқасында жүзеге асқан.

Қазақта неше мың күй бар. Бірақ соның бірде – бірі себепсіз шыққан емес. 
Күйдің оқшау жанр ретінде өзіндік ерекшелігі, дара қасиеті бар.

Күйлердің шыққан кезеңдеріне қарай былай бөлуге болады.
1 Халық күйлері.
2 Халық композиторларының күйлері.
3 Қазіргі күйші-композиторлар шығарған күйлері.
Тақырып мазмұнына қарай күйлерді былай жүйелеуге болады.
1 Тарихи оқиғаларға байланысты.
2 Қоршаған орта, табиғат, жан-жануарлар туралы.
3 Арнау күйлер.
4 Күйшілердің өз өміріне байланысты күйлер.
Күй сонау заманнан келе жатқан аспаптық музыкаға арналған музыкалық 

жанр.Халқымыздың музыкалық қазынасындағы күйлер-санын нешеме сапасын 
сөз еткенде мақтанарлық қымбат дүниеміз. Күйлерді нотаға түсіру сауаты болма-
са да, ешқандай мəнінде, мағынасын да жоғалтпай атадан балаға мұра болып қала 
берді. Бұл қазақтың ұлттына сінген, өшпейтін мұра екенінің дəлелі.

Күй қазақтың рухани мəденметінің аса бір маңызды саласы; мəдениет деген 
де қатып қалған қағида емес, ол да қоғам ыңғайына қарай не азып-тозып, не озып-
өркендеп, үлкен өзгерістерге ұшырап отырады. Күйшілік өнер ғасырлар бойы да-
мып, жетіліп, ұрпақтан-ұрпаққа беріледі. Дəл осы тұста оның ұрпақ тəрбиесімен 
сабақтастығы айқындала түседі. 

Халқымыздың музыкалық аспаптарының ішінде жетекші салалары болып 
əрине сөзсіз қобыз, сыбызғы, домбыра аспабтары болып табылады. Бұл үш аспап 
жүздеген тіпті мыңдаған жылдар бойындағы тарихи тағдырлары əр түрлі. 

ҚOРЫТЫНДЫ

Домбыра күйлердің халық өмірінде алатын əлеуметтік орны жəне сол 
күйлерге тəн негізгі музыкалық-стилистикалық заңдылықтары бар. Бірақ ғасырлар 
бойы қастерлі тұмардай сақталып келген бүгінгі күнге өз қаймағын бұзбай жеткен 
күйлеріміз бар. Күйлердің осылай бізге жетуі күйшілер творчествосының мəдени 
дамудың анағұрлым биік сатысын танытады.
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Күйшілерді жəне күйді танытқан аспап, қазақтың жүрегі болған домбыра.
Домбыра-қазақ халқының жан сезімі, серігі, даналығы, рухы. Домбыра ол 

халқымыздың өмір тəжірбиесі мен табиғат, адам, əлем туралы білімдерін, ескі 
діни-наным сенімдері мен философиялық көзқарасын бейнелеп, оларды атадан 
балаға, ұрпақтан-ұрпаққа жалғастырып отырған. Күйлер ұрпақ арасындағы сабақ-
тастықтың негізгі факторы болып, уақытаралық қатынастың негізгі құралына ай-
налды. 

Домбыра көшпелі елдің көне көз шежіресі, көпті көрген қарияның көкірек 
күйі. Ол халықтың тарихы тағдырмен тамырлас. Тарихтың хатқа түспеген талай 
беттерін паш етіп, халқымыздың тарихнамасына айналды.

Қазіргі кездері архелогиялық олжалар домбырашылық дəстүрдің тамыры 
тым əріде жатқанын пайымдайды. Бұған Хорезмде жүргізілген архелогиялық қазба 
жұмыстары кезінде табылған қос ішекті аспапта ойнап тұрған музыканттардың 
күйділіген саздан жасалған бейнелері куə. Ғалымдар осыдан кемінде ІІ мың жыл 
бұрынғы бұл бейнелердегі қос ішекті аспаптың қазақ домбырасымен ұқсастығын 
айта келіп, оның Қазақстан жеріндегі байырғы көшпелілер арасында ең кең тараған 
аспаптың бірі болғандығын дəлелдеген.

Домбыра дəстүрлігінің көнелілігіне күні бүгінге дейін сақталып келген аңыз 
күйлер айғақ болады. Түп тамыры терең архаикалық салт санамен ұштасқан бұл 
күйлерде баяғы замандағы мифологиялық наным сенімдердің сілемдері сақталған. 
Домбыра өнері бұл күнде де өз жалғасын тауып, дамып, өркендеп отыр. Өмірдің, 
тұрмыс-тіршіліктің жаңғыруна байланысты орындаушылық дəстүр мен оның 
функциялары да қазіргі уақытта өзгеріске ұшырады. Алайда, домбыра күйлері 
бұдан жүздеген жыл бұрынғыдай халықтың рухани серігі болып, оның көңіл 
күйін, жас ұрпақтың болашағына деген толғанысын, арманы мен бақытына деген 
сенімін сақтап келеді.
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Аннотация
История возникновения домбры в корне уходит в глубину древней эпохи. Инструмент был из-

вестен более двух тысяч лет. Особое место в формировании национального сознания сегодняшнего 
поколения занимает национальная музыкальная культура. Об этом можно сказать о культуре жырау, 
кюйши, которая началась в эпоху Коркыта. Музыку можно назвать явлением, богатым националь-
ным свойством и национальным языком. Для казахского народ такой жанр музыки – кюй.

Искусство кюя с древнейших времен сохранилось в памяти народа, передаваяемая из одного 
поколения другому. В отличие от песен кюй требует особых способностей, как в исполнении так и в 
слушании и восприятии кюя. В кочевом казахском быте кюй сохранился в памяти казахов и то, что 
он дошел до наших дней заслуга мастеров исполнителей кюя.

Ключевые слoвa: Национальное искусство, национальное сознание, домбра, кюй, инстру-
мент, музыка, кюйши, казахская школа, традиция жырау, кочевой быт, кочевая культура, исполни-
тельское мастерство, шертпе кюй, токпе кюй, обычай.

Summary
The history of dombra in the root goes into the depths of the ancient era. The tool has been known for 

over two thousand years. Today’s generation occupies a national musical culture. This can be said about the 
culture of Zhyrau, which began in the era of Korkyt. Music can be called a clear language. For the Kazakh 
folk music genre – kui.
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From the most ancient times, the art of kuy has been preserved in the memory of the people, 
transmitted from one generation to another. In contrast to the songs, the kui requires special abilities, both 
in performance and in listening and perception of the kui. In the nomadic Kazakh life, kui was preserved in 
the memory of the Kazakhs and the fact that it reached the present day is the merit of the masters of kyuy 
performers.

Keywords: National art, national consciousness, dombra, kui, instrument, music, kuishi, Kazakh 
school, zhyrau tradition, nomadic life, nomadic culture, performing skills, shertpe kui, tokpe kui, custom.
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ҚАЗАҚ ФОЛЬКЛОРДАҒЫ ҚАРА ӨЛЕҢДІ ЗЕРТТЕУДІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

Аңдатпа
Автор мақалада қара өлеңнің жанрлық ерекшеліктерін, көркемдік шалымы, бітім-

құрылысы, тарихи қалыптасу жолдарына, қоғамдық-əлеуметтік мəніне əсер-ықпалына 
қатысты ой-тұжырымдаған. Қара өлеңнің рухани үдеріспен тікелей сабақтас төлтума 
қасиетін анықтап, халықтың тарихи-əлеуметтік болмысымен біте қайнасқан көркемдік-
поэтикалық шалымына, эстетикалық талғам мен тəрбиесіне тоқталып жəне қара өлең 
үлгілерінің көп нұсқалары, олардың себеп-салдарын саралаған.

Тірек сөздер: Қара өлең, рухани үдеріс, төлтума қасиет, көркемдік поэтика, 
эстетикалық талғам, ой тұжырым, əлеуметтік болмыс, үлгі, нұсқа.

КІРІСПЕ

XVIII ғасырдан бергі кезеңде ғана қазақ халқының жалпы рухани мұрасы, 
ішінде фольклоры, оның ішінде ауыз əдебиеті арнайы жинақталып, зеттеу 
объектісі бола бастады. Егер жинақтау мен зерттеудің қайсысы басым дегенге мəн 
берер болсақ,сөз жоқ,жинақтаудың басым екенін мойындаймыз. Бұл, əсіресе, ауыз 
əдебиетіне қатысты айқын аңғарылатын шындық.

Орта Азияны мекен еткен түркі халықтарының,оның ішінде қазақ халқының 
ауыз əдебиетін,əсіресе өлең үлгілерін алғаш хатқа түсіріп, ғылыми зерттеу 
объектісі еткен адам – XI ғасырда өмір сүрген Махмұт Қашқари. Ол өзінің «Диуа-
ни лұғат ат-түрк» («Түрік сөздерінің жинағы») атты əйгілі еңбегінде өз заманының 
білікті филологі, тарихшысы, этнографы жəне географы ретінде көріне отырып, 
айтар ойын тарихи-салыстырмалы тəсілмен жеткізуді нысана етеді. Əсіресе түркі 
тілдерінің тарихи диалектологиясына айрықша ден қойып, қыруар фольклорлық 
материалдарға жүгініп отырды. Мəселен, аталмыш еңбекте екі жүз тоқсан бір 
мақал-мəтел мен үш жүзге жуық өлең шумақтарының болуы, оларға байсал-
ды ғылыми талдаулардың жасалуы, сөз жоқ, Махмұт Қашқари түркі-қазақ ауыз 

ӨЛКЕТАНУ   КРАЕВЕДЕНИЕ



3, 2019                                                ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК КАЗАХСТАНА

149

əдебиетінің ең алғашқы жинаушысы жəне зеттеушісі ретінде тануға дес береді. 
Қазақ поэзиясының, əсіресе қара өлең үлгілерінің жасалу формасы, бейнелі 
теңдеулері, ой айту тəсілдері, тіптен буын өлшемдері мен ұйқасына дейін сол алыс 
дəуірден бастау алып, молыға толысып, жетіле ұшталғанын Махмұт Қашқари 
еңбегінен айқын аңғаруға болады [1].

Қазақ ауыз əдебиетінің, əсіресе өлең-жырларының бастау тегін Махмұт 
Қашқари заманынан да əрідегі ескерткіш белгілерден шырамытып, ғылыми 
тұжырымды пікірлер түйген ғалымдардың қатары XIX–XX ғасырлар аясын-
да едəуір молыға түсті. Мəселен, тарихқа Орхан-Енисей жазбалары деген атпен 
белгілі болған əйгілі Түркі Қағанатының (VI–VIII ғ.) тасқашау жазуларын түркі 
тектес халықтар əдебиетінің бастау тегі ретінде алғаш рет Ф.Е. Корш, Т. Коваль-
ский, А.Н. Бернштамдарды атап кетуге болады.

Осынау ой-тұжырымдарды одан əрі ұштап, алғаш рет Орхон-Енесай 
ескерткішін əдеби мұра ретінде қазақ ауыз əдебиетімен нақтылы айғақ-дəлелдер 
арқылы шендестіре қараған ғалымдардың бірі – Мырзатай Жолдасбеков. Ол 
Орхон-Енесай ескерткіштеріндегі жазбаларды қазақтың «Қобыланды», «Алпа-
мыс» эпостарымен салыстыра отырып, мейлінше мол да нанымды тектес деректер 
келтіреді [2]. Ол деректер арқылы қазақ халқының қай жанрда болсын поэ-
зия тудырудағы көркемдік машығы, образды ой айту жүйесі, тілдегі тұрақты 
орамдардың орнығуы, əсіресе ел қамымен, халық тағдырымен өзектес əлеуметтік 
биік идеалдардың қанатты сөз тудыруы тым əріден қалыптаса бастаған дəстүр 
екені орнықты дəлелдермен сараланған. 

Бұл сияқты байсалды зерттеулердің, байыпты салыстырулардың, дəлелді 
тұжырымдардың қай-қайсысы да қазақ ауыз əдебиетінің бір ғана кезеңдік мезгілде 
қалыптаса қоймағанын, тарихи арғы дəуірлерден тамыр тартып, нəр алғанын, 
сабақтаса шыңдалғанын пайымдатады. 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ

Ал қара өлеңнің тағдыры да, табиғаты да мұнан гөрі бөлектеу еді. Қара өлең- 
өзінің аты айтып тұрғандай, мейлінше бұқарашыл, көптің өнері. Қотан шетіндегі 
қойшы да, құрық сүйреткен жылқышы да, бойжеткен қыз бен түбіт мұртты бозба-
ла да, өмірдің ащы-тұщысын көрген көнекөз қарт пен ақ шашты ана да, қысқасы, 
көшпелі қоғамдағы əлеуметтік топтардың қай-қайсысы да өз басына лайық арман-
аңсарын,шешеменің бір ауыз қара өлеңмен əнге қосып айта беретін болған. Қара 
өлең айту – бап та талғамайды, айрықша əнші-күйшілікті де қажет етпейді. 
Оңаша жүріп шер тарқатуға да, алқалы топтың ортасында өзіңді таныстыруға да, 
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ойын-тойда астарлы сезімге дəнекер болуға да қара өлең оңқай асықтай оңтайлы 
жанр. Бəлкім, содан да болар, қазақтың дəстүрлі сөз өнерінің ішінде эпостар мен 
ертегілерді, жыр-дастандарды алқалы топ ортасында таңды-таңға ұрып жатқа 
айтатын үрдіс жоғалып кетпесе де саябыр тартқандай. Əрине, графикалық жəне 
эфирлік мəдениет бел алғанда бұлай болуы заңды да шығар. Ал қазақтың қара 
өлең айту дəстүрі, баспа өнімдерімен жарысып, радио-телевизиямен қапталдасып, 
пластинка-магнитафондармен өрелесіп, əлі сол дəстүрлі қызметінен танбай, ел 
ішінде ағыл-тегіл айтылып, жалғаса туындап жатыр. Тіптен өмір құбылыстарына 
үн қосқыш икемімен, адам сезіміне етене жақын қарапайымдылығымен қара өлең 
уақытпен үндес жаңаша бір сапалық кезеңге тұяқ іліктіргендей.

Қара өлеңге оқшау жанр ретінде XX ғасырдың орта шенінен бастап назар ау-
дарыла бастады. Ең алғаш «қара өлең» деп атауын хатқа түсіріп, айдар таға бөліп 
айтып, арнайы пікір айтқандардың бірі – Шоқан Уəлиханов. «Қара өлең, – деп жа-
зады Шоқан, – əдеттегі, үйреншікті өлең, бұл өлең – төрт жолдан құралған жеке 
шумақ. Əр шумақта жеке-жеке ой жатады, cондай-ақ бұл өлең дауысқа негізделеді. 
Көбінесе төрт жолды шумақтар мағынасыз болып келеді» «Қара өлең-əдеттегі, 
үйреншікті өлең, бұл өлең, төрт шумақты, əр шумақта жеке-жеке ой жатады...» – деп 
аударылған Шоқанның жазуында қара өлең дегеніміз – төрт жолдан тұратын,айтар 
ойы бар, жеке шумақты өлең. Аудармада, керісінше, қара өлең дегеніміз – төрт 
шумақтан, яғни он алты жолдан тұратын өлең болып шыққан. 

Мəселен, ойын-той, сайран-сауықта бас қосқандар алдымен «Амандасу 
өлеңін» бастайды:

   Сары ала қаз ұшады салмақпенен,
   Қолым ауыр тартады бармақпенен.
   Көп ойлар,көрмегелі көп күн болады,
   Аман ба ауыл-аймақ, мал-баспенен?

Немесе:

   Сөзімнің кешіретін қаталарын,
   Айтатын ақ жарылған баталарын,
   Көп ойлар, көрмегелі көп күн болды,
   Аман ба ақ сақалды аталарының?

Дəл осы рəсім түрінде «жөн сурасу өлеңі де қызығы мол, əзіл-оспағы көп 
қасиетімен өнер деңгейіне көтеріліп, жұртшылықтың сүйікті дəстүріне айналған. 
Əдетте «амандасу өлеңін», «жөн сурасу өлеңін» алыл адамдары бастап қоңаққа 
қарата айтқан.
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Мəселен:

   Жургенде қараңғыда тун болады,
   Жорытқан жер көкше қоян жун болады.
   Адамға жөн сурасу парыз екен,
   Əуелі өз ататын кім болады? – 

Десе, қоңақ жақтағылар былайша жауап берген:

   Ауылын алыста жур, жуықты жур,
   Ақша қар жауайын деп булттап жүр.
   Қалқатай сен сурасан мен айтайын,
   Айтолқын-менін атым, ұмытпай жүр.

Осылайша жеті атаға дейін одан əрі ру-тайпаға дейін сурасып немесе ел 
ішінің жай-жапсарын, өнегелі істерін, білікті адамдарының қылық-қасиеттерін 
сурасып, əн-өленмен жауыптасу жалғаса береді. Əрине, мұндай дəстүрмен қара 
өлең айтушылардың ойы шұқыр,жөн-жоба білетін,аяқ астында айтарын өлеңге 
қосып айта алатын қасиеті болу керек. Алайда, қара өлең нағыз ақындардың айты-
сынан мүлде бөлек. Ақындар айтысқанда ашық беттесіп, бір-бірінің мінін бетіне 
салық қылып,өз жетістіктерін жеңісіне кепіл кетіп,тосынан тиісетін осал жерлерді 
іздеп шарпымады ғой. Сондай-ақ мұндай айтыста ақындық өнер ең бір қатаң 
талаптардың сынына түседі. Ал қара өлеңдеі жауаптасу түріндегі рəсімнің үлгісі 
бұрыннан белгілі болып келеді. Ең бастысы,екі жақ бірін-бірі жеңіп, иық асыруды 
мұрат тұтпайды. Жай ғана ойын-тойдың көркі үшін,тапқырлық-айтқыштық сынға 
түседі. 

Қара өлеңнің бұл сияқты кезекетесе айтатын түрлері тек қана «Аманда-
су өлеңі» мен «Жөн сұрасу өлеңінен» ғана тұрмайды. Ойын-тойда ұшқыр ойлы 
айтқыштар бас қосып қалса, өмірдің өзіндей шексіз тақырыптар қара өлеңге арқау 
бола береді. 

Б. Уахатов өзінің анықтамасында қара өлеңнің төртінші қасиетті ретінде: 
«əр шумақтың алдыңғы бір не екі жолы негізгі айтылар ой мен тікелей байла-
нысты болмайды, сырт тұрады», – деп пікір түйеді. Бұл пікір де, жоғарыда атап 
өткеніміздеі. «Рас, – дейді Б. Уахатов, – қазақ арасына кеңірек тараған осы қара 
өлеңдердің сыртқы жасалу үлгісіне,ұйқасына қарап мұның алдыңғы екі жолын 
тіптен мағынасыз екен деп ойлауға болмайды. Ара-тұра айтылатын «əриайдай 
деген де əриайдай», «ендеше езек-безек езек-безек» деген сияқты бірлі-жарым 
мағынасыз тармақтар болмаса, қара өлеңін қосалқы жолдары, негізінен, халықтың 
күнделікті тұрмысынан, көшпелі өмірдің көп белгі суреттерінен тұрады.



ҚАЗАҚСТАН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ХАБАРШЫСЫ                                                       3, 2019

152

   Қай беткей, мына беткей,құба беткей,
   Мал қайда ер жігітке талап етпей?
   Ауылым көшіп барат көл қиялап,
   Көрмейді көл қызығын қаз ұялап.

   Жылқыда ерек жуйірік сарын болса,
   Түйеде қызыл бұйра нарым болса.

   Сен кидің ақ көйлекті қос етектеп,
   Мен келдім ақ боз атты бос жетектеп, – 

деген қосалқы жолдар бірде қазақ халқының көші-қоның, кең жазық сахарасы мен 
айдын көл,асқар тауладың,енді бірде төрт түлік малының қасиет-қадірін, киген 
киімнің үлгісін, аңшылық, саятшылық өнерінің қызығын бейнелеп көз алдымызға 
келтіреді. Бұлай етпесе қазақ өлеңінің бас-аяғы құраламайды, айтайын деген 
ойының түйіні табылмайды. Сол түйін-халық өмірі, ел тіршілігі атадан балаға, 
ұрпақтан ұрпаққа мұра болып келе жатқан əдет-ғұрып, жора-жосығы.мұнсыз 
айтылған өлеңді қара өлеңі деп ең таға қою да екіталай. Ендеше қара өлеңдерге тəн 
мұндай тұрмыстық атрибуттардың суретін басы артық, бөтен сөздеу қателік бо-
лар еді. 

Сөз, жоқ тамаша айтылған тұжырым. Алайда Б. Уахатов қара өлеңін сол 
«қосалқы жолдар», «жетім ұйқас», «мағынасыз тіркес» аталып журген нышаның, 
мəн-мағынасын талдап ашып көрсетуді арнайы ғылыми зерттеудің еншісіне 
қалдырады.

Қара өлең уақыт, заман тынысын танытып, сол уақыт, заман туралы халықтың 
ой-ниетін, арман-аңсарын білдіруге келгенде нəрестедей шыншыл. Қоғамның 
лүпілдеп соққан жүрегі сияқты қара өлең уақыттың, заманның əлеуметтік арман-
аңсарын алдымен танытып отырады. Егер бұрынғы қара өлең айтушылар [3]:

   Жеткенде жылқым жүзге қуанамын,
   Еңкейіп сырлы аяқпен су аламын.
   Есіме сен түскенде, сүйген сəулем,
   Қолында асасы жоқ дуанамын, – 

дегенде малдың молаюын, бас құрауын, сөйтіп сырлы аяқпен ғана су ішетін 
салтанатқа жетіп, сүйгеніне қосылуын негізгі өмір мұраты етсе, XX ғасырдың бас 
кезіндегі əлеуметтік – саяси сілкіністерге үлкен үмітпен қараған қазақ халқы:

   Ай туса жарқырайды жанарыңыз,
   Ауырар жаяу журсек табанымыз.
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   Бозторғай қой үстіне ұя салады
   Дейтұғын енді туды заманымыз!

деп көңіл күйін, тарихи үміт-тілегін қара өлеңнің қанатты жолдарына орап, əуелете 
шырқады. Бір ғажабы, қай тақырыпты, қай кезеңді жырласа да, қара өлең өзінің 
канондық үлгісінен, дəстүрлі обрыздық емеурін жүйесінен жаңылмайды. Айының 
оңынан туып, жанарының жарқырауы-жаңа заманнан əлеуметтік жарық сəуле 
күткені; жаяу жүрсе табанының ауратынын еске алуы-өткен өмір, шеккен азап, 
көрген қорлықты ұмытпа дегені. 

Деген шумақ көшпелі өмір-салттың өмір сүру тəсіліне айналған салт-
дəстүрін, одан əрі жалпыхалықтық нормаға ұласқан үрдісті білдірсе [3];

   Бойын түзу мылтықтың теміріндей,
   Көзін қара ағаштың көміріндей
   Жақсы мен бір болған жалғыз сəттің
   Жаманның өтіп кеткен өміріндей,

деген жолдары əрі қазақ қызының бітім-болмысына тəн ортақ сұлулықты образды 
теңеумен тапаса елестетіп,əрі жақсы өткен жалғыз сəттін жаман өткен ғасырдан 
артықтығыңда тағы да халықтық талғам-түсінік тұрғысында жеріне жеткізе ай-
та білсе;

   Ауылым көшіп барады таудан асып,
   Таудан асқан бұлттар мен араласып,
   Алыс ұзап кеткен де, беу, карағым,
   Ақ қағазбен жүрейік амандасып, – 

деген шумақ туған жердің құдірет-табиғаттың, сол табиғаттың бел баласындай 
адамдарын, олардың көшпелі өмір ырғағыңдағы сағыныш сəлемдерін көрсетсе;

   Қағаздың, қасын сұлу сиясындай,
   Тоғайдын, мойның ұзын, миясындай.
   Қолымды қайтсем саған жеткіземін,
   Сұңқардың, жатқан жерін ұясындай, – 

деген шумақ қыз көркіне үздігіп отырған жігіт былай тұрсын,сол суреттей 
сұлулыққа өзгені де күмəнсіз сендіре алса,сендіре отырып көрікті қыздың онай 
олжа, жеңіл сауға бола қоймайтының қиядағы сұңқардың ұясына теңеп бір кəпті 
сездіріп қойса, одан əрі, бəлкім, жігіттің шықан жері сай келмейме екен, əлде қолы 
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қысқалықтан мұратына жете алмас па екен дегізгендей тыңдаушы-оқушысын 
тіптен қобалжыта түссе... қысқасы, осы сияқы Адам мен Адамның, Адам мен Қоғам-
ның, адам мен табиғаттың мың сан байланыс-болмысына араласып кетсеңіз, 
қалайша осынау маржан шумақтардың əрқайсысын энциклопедияның бір-бір 
парағына немесе галерияның бір-бір экспонатына теңемессін?!

Қалай десекте, қазақтың қара өлеңі өзінің тал бойына əрісі байырғы түркілік 
əдеби дəстүрден нəр жинаса,берісі қазақтың төл сөз өнерінің көркемдік негізіне 
табан тіреп отыратыны аян. Бұл мəселе арнайы зерттеп,қыруар тарихи-көркемдік 
қисындарды көлдеңен тартуды қажет ететіндіктен, біз осынау қысқа-қайырым 
деңгейінде шектелуді жөн көрдік. 

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні бар. Қазақтың қара өлеңін оқшау жанр, 
əдеби-эстетикалық санат (категория) ретінде мойындататын ерекшеліктердің атын 
атап, түсін түстеп, ой тұжырымдауды жөн көрдік. Əрине, бұл орайда қара өлең 
туралы бұрынғы-соңғы айтылған ой-тұжырымдардың қисынын қаперде ұстап 
отырмыз:

1) қара өлең міндетті түрде оң бір буынды, төрт тармақты болып келеді;
2) қара өлең міндетті түрде а-а-б-а түрінде аралас ұйқасады;
3) қара өлеңін тақырып аясы өмірдің өзіндей шексіз болған мен, əр шумаққа 

белгілі бір ғана ой арқау болып отырады. ол ой-жиын-тойдағы жеңіл əзіл-оспақтан 
бастап, өмілдің мəні мен сəніне, ел қамы мен халық тағдырына дейінгі кесек 
тақырыптарды тілге тиек ете алады;

4) қара өлеңдегі ой-тұжырым көбінесе дедуктивті формада, яғни силлогизм 
тəсілімен айтылады. Ондайда өлеңін алғашқы екі жолындағы ой дəстүрлі ұғым 
жүйесі бойынша екінші бір ойдың образдық-нышандық, емеуріндік айғағы неме-
се шендестірілген апстулаттық негізі болып келеді де,сол ой-айғақ өлеңін үшінші 
жəне төртінші жолында айтылар тоқ етер түйін идеяға қызмет етіп отырады;

5) қара өлең міндетті түрде созылмалы немесе қоңыр əнге салынып айты-
лады. Бірақ бірде-бір қара өлеңін тұрақты əні болмайды. Əркім өзінің даусына 
лайықты əнге қалаған қара өлеңін салып айта береді. Мұның өзі қара өлең ай-
ту дəстүрінде əннен гөрі сөздің, ой-ниет білдірудің негізгі міндет атқаратынын 
білдіреді;

6) əр əнің ырғақтық ерекшеліктеріне орай қара өлең тармақтарындағы 
бунақтар орын ауыстыра береді. Тек ұйқасатын буанақтар ғана болады. 

7) қара өлеңін тұрақты қайырмасы болмайды. Бірақ əнге салып айту бары-
сында міндетті түрде қайырма қоса айтылады. Қара өлең қайырмасы формасы 
жағынан алуан түрлі болып,ұдайы негізгі ой-ниеттің мəнін аша түсуге,эмоциялық 
қуаттың артыруға қызмет етіп отырады.

8) қара өлеңін жұрт алғамында сұрыпталған асыл үлгілері ауыздан-ауызға 
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тарап, көптің жадында жүргенімен өмірдің мың сан жағдайына орай ел ішінде 
ұдайы тыңнан туындап жатады [3].

Міне, осы қасиеттер-қара өлеңін қазақ əдеби фольклорындағы жанрлық да-
ра сипатына айғақ тұрақты белгілері. Егер дербес тұрған қарапайым сөздердің 
құрылымына зер салсақ, сөз бен сөздің қосылуы алдымен талғаммен терілген 
қабілет-қарымның айғағы екенін көреміз. Одан əрі поэтикалық лек, синтаксистік 
ырғақ, стильдік жүйе, логикалық үйлесім қамшы өріміндей жымдаса келіп, ой мен 
образдың шашбауын көтеретінін байқауға болады. Сана мен сезімді түртіп оятып, 
жан жүректі нұрландыратын өнердің біртұтас тұлғасы сонда көрінеді.

ҚОРЫТЫНДЫ

Көркемдік танымның осынау сатылы жүйесінде емеуріннің орны мүлде 
бөлек. Ол əлгі көркемдік тəсілдердің баршасын қолғанат ете отырып, өзінің төл 
тума қасиетіне қылау түсірместен, қара өлең сияқты қасиетті өнердің шаңырағын 
көтереді. Қара өлең болмысындағы емеуріннің атқарар қызметіне осы теңеу əбден 
лайық. Біз сөз етіп отырған қара өлеңнің музыкамен байланысты қырын ашуда осы-
нау теориялық тəсілге арқа сүйеудің қайырым – шапағаты мол болуға тиіс. Сонда 
қасиетті қара өлеңнің көркемдік – тарихи тағдыры жарқырай көрініп, маңдайының 
бағы ашылар еді-ау! 

Қара өлең еш уақытта шектен шықпайды, өзі дүниеге келген өмір-салттың 
барша түсінік-қалыбын аттап кететіндеі мінез көрсетпейді. Егер,əлі де бол-
са түсініктіреу айтар болсақ,қазіргі кейбір өлеңдердегідей «Мен-жұмыр жердің 
лүпідеп соққан жүрегімін» немесе «Мен-аспан мен жердің тірегімін» дегендей 
нақтылы өмір шыңдығынан алыс, асқақ патетикаға əсте бой алдырмайды. Бəлкім, 
соданда болар, өлең сөздің парқы мен нарқын бір ақындай білетін қазаұтың əйгілі 
ақыны Мұқағали Мақатаев былай деген ғой:

   Жат жерді жастанғанда жаза тайым
   Қаны мен жазды мүмкін ағатайым
   Қасиетінен қара өлең айналайын,
   Қазақтың дəл өзіндей қарапайым. 
   Қадірін білген дұрыс көрге түспей, – 

деп келетін жолдарда əнге салып бүгінгі тыңдаушыға айтып берсеніз, қазақтың 
көп қара өлеңін бірі деп қабылдап қалуы əбден мүмкін. 

Музыкалық-поэтикалық мұраны эдиционды-мəтіндік талдау тəсілімен тану 
үшін өзгеше өредегі талғам талаптар керек. Бірінші – сол талдаудың объектісін 
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көзге көрсете алатын техникалық-полиграфиялық мүмкіндік керек. Себебі, му-
зыкалық-поэтикалық мұра тек дыбыс түрінде өмір сүреді, көзге көрінбейді. 
Екінші – талдайтын объектіні көзге көрсетіп беріп отыратын баспаханалық тəртіп 
жүйесі қажет. Үшінші – жоғарыда көктей шолып қана өткен таным тəсілінің 
теориялық- əдіснамалық негізгі орнықпай болмайды. Сонда ғана қазақтың қара 
өлең сияқты музыкалық-поэтикалық қазынасы типологиялық жəне салыстырмалы-
тарихи зерттеуге көнеді. Сөз жоқ, мұның бəрі қазақтың қара өлеңінің де көркемдік- 
эстетикалық болмысын жарқырата ашуда мұрындық болатын ғылыми зерденің 
арқауына айналуға тиіс. 
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Аннотация
В статье Автор сформулировал жанровые, художественные особенности, влияние стиха на 

исторические пути становления, общественно-социальную значимость. Также в этой статье он 
определил духовную связь с социально-историческим бытием, остановившись на художественно-
поэтической особенности, эстетическом уровне и воспитании анализировал многовариантность 
стиха и причины их возникновения.

Ключевые слова: стихотворение, духовный процесс, оригинальное свойство, художественная 
поэтика, эстетический вкус, мыслительность, социальное бытие, пример, вариант.

Summary
In the article, the Author formulated genre, artistic features, the influence of the verse on the 

historical paths of formation, social and social significance. Also in this article, he identified the spiritual 
connection with the socio-historical being, focusing on the artistic and poetic peculiarities, aesthetic level 
and upbringing analyzed the multivariate verse and the reasons for their occurrence.

Keywords: the poem, the spiritual process, the original property, artistic poetics, aesthetic taste, 
thinking, social being, example, option.
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АҚАН СЕРІ ӨЛЕҢДЕРІН ЗЕРТТЕУДІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

Аңдатпа
Автор мақалада Ақан сері өлеңдерінің жанрлық ерекшеліктерін, көркемдік шалы-

мы, бітім-құрылысы, тарихи қалыптасу жолдарына, қоғамдық-əлеуметтік мəніне əсер-
ықпалына қатысты ой-тұжырымдаған. Ақан сері өлеңдерінің рухани үдеріспен тікелей 
сабақтас төлтума қасиетін анықтап, халықтың тарихи-əлеуметтік болмысымен біте 
қайнасқан көркемдік-поэтикалық шалымына, эстетикалық талғам мен тəрбиесіне 
тоқталып, олардың ерекшеліктерін саралаған.

Тірек сөздер: Ақан сері өлеңдерінің, рухани үдеріс, төлтума қасиет, көркемдік поэ-
тика, эстетикалық талғам, ой тұжырым, əлеуметтік болмыс, үлгі, нұсқа.

КІРІСПЕ

Арқаның ардагері атанған Ақан сері – өзі өмір сүрген дəуір шындығын əн-
музыка, өлең-жыр туындылары арқылы бейнелей білген ұлы суреткер, дарынды 
композитор. Асыл өнерімен де, жеке бас əдет-мінездерімен де, сəн-салтанатымен де 
даралана көзге түскен қазақтың ең қадірлі серісі. Жақсылық пен əділеттік жолына 
белін бекем буған, ақыл – парасаты биік саналы гуманист. Ол ақынның айтқыры, 
əншінің саздысы, сазгердің наздысы, серінің сейдіні.

Ақанның туған жері – жасыл желек жамылған қалың нулы, көл-көсір өзен-
сулы табиғаты бар, қалың қарағай мен ақ балтыр аққайың бой таластыра өскен 
Көкшенің кербез сұлуы атанған қасиетті жер. Болашақ ақын 1843 жылы Көкшетау 
уезінің Шалқар болысында үлкен Қоскөл жағасында дүниеге келді.

Оның əкесі Жақсылық Қарауылдан (Орта жүз Арғын тайпасына жататын 
ру) тарайтын Малтабардың бес ұлының бірі, Құдайқұлдың немересі. Жарқынның 
жалғызы – Қорамса. Ол бұлаң құйрық заманынан үлесін қағып қалу үшін жа-
стай сауда-саттықпен айналасып, дүрілдеген мол дəулет жинайды. Сол дəулеті 
шалқыған шаңыраққа ие болар перзент күтсе, жары Жаңыл жылара бір қыз тауып, 
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ат ұстарға зар қылады. Ақыры, ақ тілеуі қабыл болып, бес қыздан кейін дүниеге 
Ақжігіт атты ақмаңдайлы ұл келеді. Көп күттіріп көрінген ұлын еркелетіп ата-
анасы Ақан атандырып жібереді. Ақаны ақжолтай болып артынан Мұхамбет, Ра-
мазан, Əйберген деген тағы да үш ұл туады. Ізі – жолы құтты болған үлкен ұлын 
Қорамса беттен қақпай еркін, ерке етіп өсіреді. Балаларға қара танытып, хат білгізу 
үшін ауылда арнайы ұстаған Күнту молдадан Ақан да алғаш қадимша сабақ алады. 
Ұстазының айтқанын қағып алып, табанда қайталап беретін зерек бала молданың 
бірсарынды дəрісінен зеріге бастайды. Өзінше ойлап, көрген – білгенін өзінше 
бағалай бастаған ол бірде ұстазымен бір шариғатқа таласып қап, таяқ жейді де: 
«Шыбыққа сүйенген шариғатыңды ұрайын», – деп тайып тұрады.

Бір саудагерге еріп Қызылжар кетіп қалады да, онда барып Уəли ахун 
медресесіне түсіп, екі – үш жыл білімін байытады».

Азды-көпті дəулеті бар Қорамса мұсылманша сауат алған Ақанды ауыл мол-
дасы етпек болады. Бірақ бала кезінен домбыра тартып, əнге, өлеңге құмар болып 
өскен Ақан, басына сəлде орап, мешіт ұстаудың орнына қайда жиынтой, шілдехана, 
алтыбақаны бар жерге аңсары ауа береді. Бойшаң, келбетті, əдемі ашық үні бар 
жігітті қай жерге барса да құрметпен қарсы алатын болған.

Сонымен, Ақан 16–17 жасында өнер жолына түседі. Тарихтың алтын парағына 
анасы Жаңыл еркелетіп қойған Ақан есімін мəңгі өшпестей етіп қалдырады. Осы-
дан былай Ақанның жалпақ жұртқа жат көрінген серілік өмірі басталады.

Сұлу киім, жүйрік ат, құмай тазы, алғыр бүркіт Ақанда болады. Қалың 
Қарауылдың ойын – тойының көркі Ақан болады. Біріне бедеу мінгізіп, біріне 
бүлде кигізіп дегендей, 15–20 жігітті өзі тəрбиелеп, нөкер қылып алады. Жүргенде 
сол жігіттердің алдында қолбасыдай оқшау отырады. Біресе боз атқа мініп, ақ ки-
ген. Біресе қара атқа мініп, ақ киген. Біресе қара атқа мініп, қара киген. 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ

«Ақанның əні-ай!» – деп күрсінеді. Сүймесе сері дер ме еді, қалың Қарауыл 
Ақанға «Сері» деп лақап есім береді. Солай жүргенде Ақан бұрын атастырып 
қойған қалыңдығы Жұмат қожаның қызы Бəтиманы алады. Онымен он жылға 
жақын отасып тұрады. Бəтимадан бір ұл, екі қызы болады.

Бірақ ұлы тілсіз болады. Он жыл шамасында Бəтима өледі. Серіліктің соңында 
жүрген Акан Бəтиманың өлімін елемейді. Серілікті бұрынғыдан да үдетеді. Құлақ 
естір жерден алғыр қыран, құмай тазы, жүйрік жияды. Зілғараның баласы Əлібек 
батырдан бір жылда алпыс түлкі алған Қараторғай деген бүркітті, Сайрат төреден 
бір жылда тоғыз қасқыр алған Базаралы деген итті алады. Қалың Қарауылға аты 
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шыққан Ақтоқты деген арумен көңіл қосады. Тап сол кезде Ақанның қолына алты 
Алашқа аты шыққан Құлагер түседі.

Сол кездегі дала өмірінің аса қызық түрі: жүйрік ат, қыран құс, алғыр тазы 
ұстау еді. «Сері» деген атаққа осы шарттар лайық-тұғын.

Серегелдеңге салғандай азапты, лəззатты, шытырман оқиғаға толы осы бір 
деректі хикаятты оқып отырып Ақан серімен бірге тозақтың отына түскендей, 
бірге жұмақтың бағын кешкендей, бірге ғажайып ертегінің ішінде жүргендей 
боласың. Бастан-аяқ сиқыршыдай арбайды да отырады.

Бүгінде елде кітап аз шығып жатқан жоқ, бірақ оның бəрі оқыла бермейді. 
Қазақ мəдениеті тарихының айрықша саласын құрайтын сал-серілер, олардың 
ешкімге ұқсамайтын өмір салты, өнері, салтанаты – біздің таңдай қағып тамсана 
беретін кенішіміз, ұлттық байлық қазынамыз. Өкініші – қазақ топырағындағы осы 
бір асыл өнердің табиғаты толық ашылмай келеді.

Кейбір кісілердің тиіп-қашып жазғаны болмаса, сал-серілер өмірін академик 
Əлкей Марғұланға дейін арнайы зерттеген ғалым кездеспейді. «Күйді ерттеп, əнді 
мінген кемеңгерлер» дейтін еңбегінде Əлекең қазақтың сал-серілік өнерінің та-
рихына, табиғатына, ерекшелігіне кең талдау жасайды: «Сал мен сері – екеуі екі 
алуан, екі дəстүр өрнектері, өте ескі дəуірден сақталып, халықтың тіршілігіне көп 
жаңалық кіргізіп, əдебиетке, ой-санаға игі əсер еткен қазақ мəдениетінің бір жарқын 
белгілері. Сал-серілер қазақ тіршілігінде ерекше жаралған, дарындылық дарыған, 
ақындық, шешендік, күйшілік сүйегіне біткен; махаббатқа бас иген, бүкіл өмірін 
сұлу қыз іздеуге арнаған, мал-мүлкін аямай соның жолына құрбан еткен; ерек-
ше киінген, жүйрік мініп, сұңқар ұшырған ерекше жандар, өмірі аңызға айналған 
адамдар. Сондықтан олар ел ішінде сыйлы болған» дей келе, Түрік қағанаты, 
Қыпшақ заманы, Қазақ хандығы дəуірінен бергі жердегі сал-серілерге тоқталады.

Шынында да сал-серілер – тұла бойы тұнып тұрған махаббат; бір жанып, 
бір тұтанған, өле-өлгенше еш сөнбеген махаббаттың оты мен дертінен жарал-
ған, ғашықтық үшін жаралған адамдар. Өзге жұртта көп кездесе бермейтін; мінген 
аты, киген киімі, жүріс-тұрысы, өнері де, өмірі де ешкімге ұқсамайтын; махаббат-
тың отына өртенген, дертіне шалдыққан; ғашықтықтың азабы мен тозағын тарт-
қандар; салдықтың салтанатын құрып, серіліктің сергелдеңіне түскен; қоғамынан, 
өмір сүрген ортасынан қорғаныш таппай, баяны, тұрлауы жоқ, бейопа ғұмыр 
кешкен; сұқтың көзіне, елдің қаңқу сөзіне ұшырай беретін; үнемі сұлу құшқан, 
қыз біткенді өзіне ынтық қылған ақын, əнші, композитор, аңшы əрі құсбегі; 
ортаның сəні, ұлы даланың өмір салтын қалыптастырған, Алла ерекше сұлу ғып 
жаратқан ғажайып құбылыс. Ел жақсылары оларды еркелеткен, үкілеп ат мінгізіп, 
төріне шығарған; төрелеп төбесіне тұтқан, аялап алақанына салған, аяғын жерге 
тигізбеген.
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Салдық та, серілік те қонған, сүйекке біткен. Сал мен серіні халық 
шатастырмаған, екеуінің екі түрлі құдірет екенін жақсы білген. Серіні – сері, сал-
ды сал деп атаған. Мəселен, Біржан сал, Дəурен сал немесе Ақан сері, Сегіз сері 
дейтіні содан. Бір жанды – сері, Ақанды – сал деп айтпаған.

Өнеріміздегі осы бір ғажайып құбылысты, ерекше өнерді қырық жылдан бері 
ерінбей-жалықпай, жан-жақты, терең зерттеп келе жатқан, сал-серілердің жарқын 
бейнесін атқан таңдай жарқыратып аша бастаған кісі – Илья Жақанов. Сал-серілер 
өнеріне, олардың өмір тіршілігіне, сəн-салтанатына, асыл мұрасына, тағдырына, 
ұлт тарихындағы құбылыс ретінде ерекше мəн беріп, арнайы терең зерттеген 
Ильядай зерттеуші болған жоқ. Ильяның көптен бері айызымызды қандырып, та-
мылжытып жазып келе жатқан эсселері, ертегідей етіп жүргізген талай теле-радио 
хабарлары көпшіліктің жадында.

Автор шығармашылығының ең биік белесі де, айтулы табысы да «Фолиант» 
баспасынан таяуда ғана жарық көрген «Бір кезде Ақан едім аспандағы» деп ата-
латын хикаяты. Хикаятта Ақан сері Қорамса ұлындай ел еркесінің шырмауықтай 
шырмалған, төрт аяқтан күрмелген өмірінің ертегіге бергісіз шындығы; сүйініші-
күйініші, ғажап пен азапқа, лəззат пен тозаққа толы таңғажайып тауқыметті 
тағдыры; қасіретті, шиеленісті ғұмыры əсерлі əрі нанымды баяндалады; бұланадай 
биік тұлғасы шебер сомдалады. Ұлт тарихындағы қазақ сал-серілерінің өмір та-
рихы құштарлықпен, ыждағаттылықпен талданады; бұрын белгісіз болып кел-
ген көптеген жаңалықтармен, деректі, дəлелді айғақтармен, парасатты пайымдар-
мен зерделенеді. Құлагерді өлтірген Батыраш емес, Барақбай екендігіне мүлтіксіз 
дəйектер табады; Барақбайдай, Жүсіп төредей, Бегалыдай қызғаншақтардың іс-
əрекеті əшкереленеді; осы күнге дейін жұрттың жадында жағымсыз образ бо-
лып қалыптасып қалған Жанбота болыстың, Жалмұқанның, Хазірет Науанның 
қоғамдағы орны, өмірдегі жарқын бейнесі қалпына келеді. Ақан серінің 
Құлагерден басқа да Қоңырат, Көкбесті, Қарабедеу, Біржан сал мінгізген Ақбоз 
секілді тұлпарлары болғанының шындығына; Ақан серінің ақын жүрегіне от 
қойып, дертіне айналған қос Бəтима, Үш тоты (Ұрқия, Үрімі, Жəмила), Ақшабақ, 
Жамал, Ақтоқты мен Балқадиша жайындағы ғажайып баянға қанығамыз. Түптеп 
келгенде мұның бəрі қазақ арасында аңыз боп аты қалған Ақан серінің, оның 
«Əуеде ұшып жүрген бейнебір ғайып», «Баспа-бас қызға бермес» Құлагерінің, 
баянсыз махаббатының, бүкіл өмірінің осы күнге дейін беймəлім болып келген 
аса құнды дерегі, тарихы еді. Жүйелі зерттеу, ойлау, жазу мəдениеті жоғары ав-
тор бұл деректерді қырық жылдан бері ерінбей, жалықпай ел ішінен, архивтер-
ден, əсіресе, Ақан өмір сүрген Көкше, Сырымбет өңірлерінен, Қасым қарияның 
қоңыр дəтерінен, Мағжан Жұмабаевтың зерттеуінен, Батыраштың, Ақтоқтының, 
Балқадишаның ұрпақтарынан, өзге де көз көргендерден, анығын естіп білгендер-
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ден алады. Сөйтіп, сол дəуірдің шындығын, Ақан өмірінің ақиқатын алдыңызға 
жайып салады.

Кітаптағы Батыраштың – қарақшы емес, Орта жүздегі текті, дəулетті, аса 
сыйлы кісі болғандығы; Ақтоқты мен Балқади¬шаның ажарлы отбасы; олардың 
ұрпақтары жайлы жазылған тың əңгімелер оқушысын тебірентпей қоймайды.

Ақан əндерін жаладан, жамаудан тазартып, қалпына келтірген де, Біржан 
салдың «Айбозымын», Ақан серінің «Шырмауығын» қайта тірілткен де, өзге де 
асылдарымыздың сөнген шырағын қайта жаққан да – Илья Жақанов.

Илья 1985 жылы Еңбек Ері, совхоз директоры Ұлтай Нұрсейітовтің үйінде 
Ақан серімен аталас, Қасым қарияның баласы Ербаһрам Жандосовпен кездеседі. 
Ербаһрам – Ақан серінің жақын туысы. Ербаһрамның əкесі Қасым қария Ақан сері 
жайында өмір бойы жазған дəптерін Ильяға бір көрсетсем деп армандап жүреді. 
Ақан сері өмірінің бар шындығы, елеулі кезеңдері, айтулы оқиғалары осы дəптерде 
қамтылған.

Дəптерді сұраушылар көп болған, бірақ Қасым қария ешкімге бермеген:
– Ақан сері əулетімізге ғана емес, халқымызға иіп бере салған Тəңірдің сыйы 

еді, ол жайында мына дəптерде жазылған дəйекті сөз, ауызша айтқан қыруар 
əңгімем – саған, сенің балаңа, балаңның баласына жете берсін.

Ақан сері дүниеден қайтқанда мен он жеті жаста едім. Түр-түсі, іс-əрекеті, 
мінезі, елде жоқ кірпияз қасиеті, домбыра шертісі, əндеткен үні, бар тірлігі көз ал-
дымда. Басынан кешкен бағы мен сырын, кімді сүйді, кімге налыды, əр əнінің та-
рихы. Қоңыр аты мен Құлагерінің баянын,бəрін Ақан серінің өз аузынан естідім. 
Өзіме беймəлім көп жайды аталарымыз бен əжелеріміз, əкелеріміз бен аналары-
мыз, елдің есті кісілері айтушы еді. Маған отбасыдағы азын-аулақ мал-мүлік, 
дүние-жиһаздан гөрі əулетіміздің шежіресі дерлік осы дəптер қымбат. Менің 
саған қалдырар дүнием де, аманатым да – осы дəптер, – деп баласы Ербаһрамға 
тапсырған. Илья құнды деректердің негізін осы дəптерден алған.

ҚОРЫТЫНДЫ

Ақан сері – Қарауыл ішінде Малтабар. Арғы атасы Құдайқұл жүйрік ат 
мініп, ит жүгіртіп, құс салған даланың еркесі екен. Бозбала кезінде серіліктің 
əуресімен ауылға сыймай, думандатып ел кезіп, əндетіп ел аралап кетеді екен. 
Сөйтіп жүріп бір жылы Қанжығалы елінде қызойнақта көкірегі əнге, арманға то-
лы Кенжебикеш деген қызды ұнатып, алып қашады. Құдайқұл мен сол Кенжеби-
кештен – Сапақ, Бекназар, Жаназар туады. Бекназардан – Жарқын, одан – Қорамса, 
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Қорамсадан – Ақжігіт (Ақан сері); ал Жаназардан – Ибраһим, одан – Жандос, Жан-
достан – Қасым, Қасымнан – Ербаһрам туады.

Қорамса інісі Жандоспен ғұмыр бойы іргесі бөлінбей, ата қоныстары – 
Қоскөлдің жағасында, Кеңащы, Көлденең, Қараталдың бойында бірге көшіп-
қонып жүрген. Жаз жайлауы, қыс қыстауы да бір болған. Сондықтан да олар іргесі 
бөлінбеген Қорамса əулеті аталып кеткен.

Қоңыр ат жəне Құлагер трагедиясы
Алты жасқа дейін Ақан серінің тілі шықпаған екен.
Бір жылдары салдықтың салтымен Біржан сал Қорамсаның қонысы Қоскөл-

дің жағасына қызыл, сары, көк шатыр тіктіріп, аспандата шырқатып əнге сала-
ды. Ауыл балалары да сол маңға жиналады. Бала Ақан таң-тамаша қалып, аузын 
ашып, Біржанның əнін ұйып тыңдайды.

«Баласы Қожағұлдың Біржан салмын,
Адамға зияным жоқ, жүрген жанмын.
Байлығы, мансабының керегі жоқ.
Өзім сал, өзім сері, кімге зармын» – деген сөзді Ақан ап-анық естиді.

Дəл осы сəтте кішкентай ғана Ақанның балапан жүрегін қандай сезім 
билегені белгісіз, кенет «Алақай!.. Алақай!» деп шатыр жаққа қарай тұра жүгіреді. 
Сол күні Ақанның тілі шығып, Қорамсаның үйінде ақ түйенің қарны жарылған 
қуаныш, дуылдасқан той болады.

Алла тағала сездірді ме, кім білсін, Біржан сал өз əніне елден ерек елтіген, 
қоңыр қозыдай момақан, кіп-кішкентай Ақанды бауырына басып, мейірлене 
тебіренеді, үкілі домбырасын береді. Біржан салдың Ақан серіге ұстаздығы осы-
лай басталады.

Ақан серінің əкесі Қорамса – құрығы ұзын, кімнің кім екенін тани білетін, 
ортасына сыйлы кісі болған. Саудасы жүріп тұрған күндердің бірінде əдеттегіше 
Атбасар жəрмеңкесіне барыпты. Тобыл жақтағы Қыпшақтың дəулеті шалқыған 
бір ырысты мырзасымен алыс-беріс жасап, сыйласып жүреді екен. Сол досы 
жəрмеңкеге келіп жылқы сатыпты. Жылқыларының ішіндегі басымен алысқан, би-
леп, ойнақшып, шиыршық атқан, ерке қарагер құнанға жұрттың бəрі қызығыпты. 
Таласып, бірінен бірі саудасын асырыпты. Солардың ішінде алпауыт Көкжал 
Барақбай да болыпты. Қарагердің бағасын түсірмек болып: «Ұршықша иірілген 
не бұл өзі? Қостанайдың сығандары сататын атының аузына арақ құйып, өстіп 
еліртіп, есіртіп қоюшы еді, оны Баттал да үйренген екен ғой», деп даурығыпты.
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Аннотация
В статье Автор сформулировал жанровые особенности стихотворений Акан сери, худо-

жественные склонности, приметы, влияние на исторические пути становления, общественно-
социальную значимость. Выявление самобытных духовных стихов акана серэ непосредственно 
процессом в смежных свойств населения, историко-художественных принципов социальной біте 
ислам-поэтический шалымына, воспитанию эстетического вкуса и черный варианты и остановился 
на стихи много образцов, их причинно-проанализировала последствия.

Ключевые слова: Акана сери стихов, духовного процесса, подлинные свойства, поэтика, ху-
дожественный, эстетический вкус, вывод, мысль, бытие социального, образец, вариант.. 

Summary
In the article the Author has formulated the genre peculiarities of poems of the akan Seri, artistic 

inclination, the signs, the impact on the historical path of formation, public and social importance. The 
identification of distinctive spiritual poetry akan sere directly process related properties of the population, 
art-historical principles of social BTE Islam poetry Salamina, education of aesthetic taste and black options 
and decided on poems are a lot of samples, their cause and analyzed the consequences.

Keywords: Akana Seri poems, spiritual process, authentic properties, poetics, artistic, aesthetic 
taste, conclusion, thought, being social, sample, option.
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ СӨЗДІК ҚОРЫН 
МНЕМОТЕХНИКА АРҚЫЛЫ ДАМЫТУ ЖƏНЕ АУЫЗЕКІ СӨЙЛЕУ 

ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Аңдатпа
Мақала тақырыбы мектеп жасына дейінгі балалардың сөздік қорын мнемотехника 

арқылы дамыту жəне ауызекі сөйлеу дағдыларын қалыптастыру өзекті мəселеге арналған. 
Мектепке дейінгі балалардың байланыстырып сөйлеу тілін дамыту əдістемесі əлі де те-
орияда жетілдіріліп, мектепке дейінгі мекемелерде тəжірибе жүзінде жаңа бағдарлама 
талаптары негізінде жүзеге асырылуда. Мақалада авторлар ғылыми-теориялық зерт-
теулер негізінде баланың ауызекі сөйлеу дағдыларына сипаттама берген. Баланың білуге 
ерекше тырысатын осы кезеңінде сөйлеу ортасының оңтайлы ұйымдастырылуы ба-
сты шарт екендігіне тоқталған. Қазіргі қоғамда жүріп жатқан өзгерістер жаңару, мек-
теп жасына дейінгі балалардың білім сапасын, сөздік қорын молайтуды жақсарту та-
лап етілуде. Білімділік пен тəрбиенің нəрі мектепке дейінгі ұйымнан басталады.Үздіксіз 
білім берудің алғашқы сатысы мектепке дейінгі білім беру мəселесіне бүгінгі таңда жан-
жақты көңіл бөлінуде. Қазақстандағы көптілділік жағдайында балабақшада жəне от-
басында үлкендер дұрыс басшылық жасап, баланы ана тілінде дұрыс сөйлеуге бағыттау. 

Кілттік сөздер: мектеп жасына дейінгі балалардың, сөздік қорын, мнемотехника 
арқылы, дамыту, жəне ауызекі сөйлеу дағдыларын қалыптастыру .

КІРІСПЕ

Бала тəрбиесінде ана тілін дамытуға шетелдік, ресейлік жəне отандық 
ғалымдар ерекше назар аударып келді. Тілдің тəрбиемен байланыстылығына ерек-
ше көңіл бөлген ұлы чех педагогы Я.А. Коменский: «Бала тілін мектепке дейінгі 
сəттен бастап дамытпай, жеке адам тəрбиелей алмаймыз» деген тұжырым жасаған. 
Оның өзінің баршаға танымал «Аналар мектебі» деген еңбегінде: «Сөз əр заттың 
мəнін бейнелейді, сөзді түсінбес бұрын заттың мəнін түсінуі керек, сөз заттардың 
жеке белгілерін түсінуі барысында сыртқа шығады» деген ойы бүгінгі таңда бала 
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тілін дамыту теориясының негізгі қағидасы болып отыр. Ғалымның дəлелдеуінше: 
«Балаларды оқыту қажет, біртіндеп қарапайым, элементарлық ұғымдардан 
күрделіге көшіп отыру педагогикалық талаптардың негізі» деген тұжырымы да 
өзінің маңызын жойған емес [1,25]. Мнемотехникалық əдіс балалардың сөз ма-
териалын есте сақтауда қалдыру үшін қолайлы. Сонымен қатар дыбыстық жəне 
көру қабілеттері де дамиды. Мектепке дейіңгілердің жас ерекшеліктеріне қараса, 
осындай қорытындыға келуге болады, сөйлейтін суреттерді пайдалану əңгіме 
құрастырғанда, өлең, логоритмикалық жаттауда жеңілдетеді жəне есте сақтау 
процесін тездетеді. Өйткені мектепке дейінгі мекемелерде ұйымдыстырылатын 
оқу іс-əрекеті тəрбиемен ұштастырыла үздіксіз жүргізіліп келеді.

НЕГІЗГІ БӨЛІМ

Мектепке дейінгі педагогиканың теориялық жəне практикалық мақсаты – 
жас ұрпақтың ой-өрісін, сана-сезімін кеңейте отырып, өмірге қажетті білім-
дағдыларға үйрету. Сол себепті мектепке дейінгі педагогика мен психология 
ілімдерінде, жылдар бойы шығарылып келе жатқан «Балалар бақшасындағы тəрбие 
бағдарламаларында» сəбидің тілін дамыту, ауызекі сөйлеуге үйрету, үйренгенін 
күнделікті өмірде пайдалана білуге жаттықтырып отыру ісіне басты назар ауда-
рылады. Өйткені, баланың айналадағы өмірді танып, білудегі басты жəрдемшісі – 
тіл болып табылады. Ал тілдің дамуы оның сана-сезімін, ой-өрісін жетіле түсуіне 
негіз болады.

 Мнемоника (гр. mnematik – есте сақтау өнері) – табиғи ассоциациялар жасау 
көмегімен есте сақтауды қамтамасыз ететін, жасанды түсініктер арқылы қажетті 
мəліметтерді еске сақтауды жеңілдететін ережелер мен тəсілдер жиынтығы. 
Баланың өмірлік тəжірибесін дамыту, айналадағы дүниеден алған əсерін əрі қарай 
кеңейте отырып, бір арнаға түсіру балабақшадағы оқу қызметін дұрыс ұйымдас-
тыру арқылы жүзеге асады. Бағдарламалық материалдар жылдар бойы жетілдіруде, 
ал қазіргі жаңартылған оқу-тəрбиеге қатысты мемлекеттік құжаттар негізінде 
балаға берілетін білім интегративті, яғни түрлі салаларды кіріктіру əдісіне 
көшіріліп отыр. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» (2009 жылғы 27 шілдедегі 
№319-ІІІ ҚР Заңы мен ҚР Білім жəне ғылым министрінің 2008 жылғы 23 
қаңтардағы №26 бұйрығымен бекітілген, ҚР МЖМБС 5.04.019 – 2008 «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Жоғары 
білім. Бакалавриат. Негізгі ережелерінде» баланы болашаққа қызмет ететін тұлға 
ретінде тəрбиелеу міндеті тұр [3]. Бұл құжаттарда білім беру деңгейлерінің 
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əрбірінде жеке тұлғаға тəн құзыреттіліктері мен жан-жақты жетілісін 
қалыптастыруға негіз болатын білімдік жүйе жасалуы керек екендігі талап 
етілді. Қазақстанның азаматының сөйлеу тілі жетілген, интелектуалды қабілет-
дағдыларға ие ұрпақ болып тəрбиеленуі үшін бүгінгі таңда жаңа бағдарламалар, 
оқу-əдістемелік жинақтар шығарылып, практикаға енгізілуде.

Талап бар жерде жұмыс формалары жетілдіріліп, тəрбиешілер оқу-тəрбие 
қызметін дұрыс ұйымдастыру үшін бұрынғы теориялық біліміне жаңа технология 
жаңалықтарын енгізу көзделуде. 

Жұмысты сөйлеу дағдыларына нелер жатады, ол дағдыларды қалыптас-
тырудың жолдары қандай деген мəселе төңірегінде қарастырғанымызда, түрлі 
тұжырымды ойларды жинақтадық. 

Мысалы, əрі ертегіші, əрі лингвист, балалардың сүйікті жазушысы К. Чуков-
ский балаларды «кішкентай лингвистер» деп атаған. Осы жастың өзінде үлкендер 
балаларға мазмұнды, əсерлі ынтымақтастық құра алса, баланың əңгімелеп сөйлеу 
тілі бірден қалыптасады деп ескертіп, бұл жетістік баланың 5 жасындағы монологті 
сөйлеуін, 6 жаста кез келген тақырыпқа əңгіме құрастыра алуын еркін қамтамасыз 
ететінін айтқан [9].

Мектепке дейінгі мекеме – бала тілінің даму үрдісін мақсатты, жүйелі 
жүргізудің ортасы. Бала алғаш келген күннен бастап оны міндетті түрде 
жүйелі сөйлеуге үйрету əрекеті жалғасады. Мнемотехникалық əдіс – өлеңдерді, 
алогоритмикалық жаттығуларды жаттаудың, əңгімелерді сипаттаудың əдістемесі. 
Осы жастағы балаларға өлеңдер жаттауда сөйлейтін суреттерді қолданған 
қолайлы. Өлең жаттауда əр сөзді рəміздермен алмастыруға болады. Кейбір 
жағдайда сөйлемді бір сызбада көрсетуге болады. Заттардың сынын, күйін, 
əрекетін білдіретін суреттерді құрастырғанда толық түсіну үшін балалармен 
бірге ойнау қажет жəне эмоциялы деңгейде əрекетті көрсетуге болады. Мектеп-
ке дейінгілерді өлеңдерді мəнерлеп жаттауға, шығармаға сай ырғақты сақтауды 
үйретеді. Жоғарыда айтылған тұжырымдарға сүйенсек, баланың сөйлеу тілін 
дамыту үшін ең алдымен жас ерекшелігіне байланыста балабақша топтарында 
ұйымдастырылатын оқыту-тəрбиелеу қызметінде сөйлеу дағдыларын белсендіру 
қажет. Өйткені қатарластарымен, жанындағы үлкендермен тілдік қарым-қатынас 
жасауға дағдыланған бала ертеңгі күні мектепте еркін сөйлейтін болады.

Сөйлеу əрекеті дағдысын қалыптастыру дегеніміз – баланың түрлі жағдаят-
тарда сөйлеу икемділігін жетілдіру деген сөз. Бұрынғы еңбектерде «Тіл дамыту» деп 
аталып келген сабақ, кейін ұйымдастырылған оқу іс-əрекеті бүгіндері «Сөйлеуді 
дамыту» деп аударылып, жаңа термин ретінде енгізіліп отыр. Қазақстандық 
əдіскер ғалымдар Н. Нұғманова, С. Рахметовалар бала тілін дамытуда бала тілді 
қарым-қатынас құралына айналдыра алуында сөз қорын байыта отырып, сөздерді 
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өзара дұрыс байланыстырып, өз ойларын, пікірлерін екінші біреуге сөйлемдер 
арқылы ауызша, жазбаша дұрыс білдіруге үйрету жүйесін ұсынған.

Сөйлеуге үйретудің басты шарты – сөйлеу ортасын ұйымдастыру, яғни 
балалардың үлкендермен, өз қатарластарымен қарым-қатынасқа түсу жəне 
балабақша қызметкерлерінің тілдік ортасының таза ана тілінде болуы. Ол ортада 
мынандай жұмыс түрлері мынандай формаларда: тұрмыстық қажеттіліктерге қарай 
күнделікті сөйлесулер, нысандарға күнделікті бақылаулар өткізу, кіріктірілген ар-
найы оқу қызметі, басқа да түрлі əрекеттер (ойын, саяхат, кітап қарастыру, т.б.) 
өтеді.

Тəрбиеші топқа бірінші келген күннен бастап баланың сөйлеуіне назар ауда-
рып, оның қандай сөздердің мəнін түсінбейтінін, нені білгісі келетінін сөйлесе от-
ырып анықтайды. Бұл үшін тартымды, ашық түсті ойыншықтарды пайдаланады, 
бөлмедегі жанды бұрыштардағы жануарлар дүниесімен таныстыруды ойластыра-
ды. Баланы ұжымға тарта отырып, үлкендердің сөзін тыңдай білуге, қандай сұраққа 
болсын, ойланып жауап беруге ынталандырады. Балабақшадағы əр баланың 
ойыншықты қарастыру кезінде сөйлей отырып қарастыруына жағдаяттар тудыра-
ды. Қарым-қатынасты қандай затпен болсын, үнсіз атқаруды əдетке айналдыруға 
қарсы тұрады.

Сөйлесу тақырыптары балаларға жақын жəне тəрбиелік мəнде болуы керек. 
Бала тіліне тəрбиеші өзінің даусымен, сөзімен баланы тəрбиелей алады. К.Д. Ушин-
ский: «Тəрбиешінің сенімді үнімен бедерленбеген сөзінде ешқандай күш болмай-
ды» деген [8]. Тағы бір ескеретін жайт тəрбиешіге ешуақытта жалынышты үнмен 
сөйлеуге болмайды.Оның сөзінде «қарағым», «айналайын», «Əселжан, Асқартай» 
деген еркелету мəнді сөздер болмауы керек. Тəрбиеші сөзі бейнелі, мəдениетті жəне 
эмоционалды реңкті келуі керек. Ара-тұра мақал-мəтел, жұмбақ-жаңылтпаштар 
қолданып отырса, тартымды бола түспек. 

Баланың сөйлеу дағдылары түрлі дағдылардың жиынтығы десек болады. Ал-
дымен баланың өз ойын жеткізе білуі ойлай білу дағдысына байланысты. Орыс-
ша ойлайтын бала ойын дұрыс жеткізуге қиналатыны осыған дəлел. Өз ойын 
дəлелдеп айта білуге үйретуде баланың ой тізбегін дұрыс, логикалық жолмен 
құрылуын қадағалау, сабақ үстінде белсенді ақыл-ой жұмысын ұйымдастырып, 
тапқырлығына жол ашып отыруды қажет етеді. Бұл үшін бір нəрсені екінші зат-
пен салыстыру дағдысы, талдау, жинақтау, қорытындылау, жүйелеу, белгіліні 
белгісізбен салыстыру дағдылары қалыптасуы керек Баланың ойлау жүйесіне 
сүйену сөйлеудің мазмұнды болуына, сөйлеудің нақты материалдық қорын жа-
сап, бақылау, салыстыру арқылы өмір тəжірбиесін арттыруға, бақылау, байқау 
құбылыстарын талдауға, қорытындылауға дағдылануын жүзеге асырады. Осы 
дағдыларының барлығы тілдік құралдар арқылы қалыптасады. Сөйлеуге қажетті 
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тілдік құралдар игерту дағдылары – баланың тілдік таңбаларды игере білу 
қабілеттеріне байланысты. 

Жинақтап айтар болсақ, сөйлеу ортасы толыққанды ортада, яғни таза ана 
тілінде сөйлейтін ортада болса, бала сол ортаға еліктей отыра еш қиындықсыз 5 
жасында еркін сөйлейді, ойын мəнерлі, байланысты жеткізеді. Ал, аралас тілді 
ортадағы балалар сөз үлгілеріне қарай сөйлейді. Сөздері жаттанды, ойлары байла-
нысты жеткізілмейді.

Сөйлеуді, яғни тілді дамытуда маңызды теория «тілдік əрекет теориясы» 
Л.С. Выготский мектебінде өткен ғасырдың 80-жылдары пайда болды. Ол отандық 
ғылымда «қатысым теориясы» деп жаңғыртылып, қолданылуда (Ф. Оразбаева, 
А. Сергеева т.б.) [7,42 ].

Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя т.б. Ресей ғалымдары мектепке 
дейінгі кезеңде балалардың сөйлеу дағдыларын жетілдіретін тілдік əрекет теория-
сында мынандай шарттардың болуын ескертеді:

1) сөйлеуге қажеттілік болуы; яғни балаларға тапсырмалар беруде олардың 
балаларды өзара сөйлететіндей қажеттілік тудырылуы; 

2) тіл мазмұны (не туралы сөйлейтіні), яғни бала тілін дамытуға арналған 
тілдік жаттығулар, тапсырмалар, əңгіме тақырыптары, т.б. айқындалуы;

3) тілдік құралдарды игерту (тіл таңбаларын: сөздерді, сөз тіркестерін, т.б. 
балаларға толық меңгертетін жағдайлар тудыру; балаларға сөз үлгісін дұрыс бе-
ру (қазақ тілінде таза сөйлеу), сөйлеу ортасын дұрыстау, анық, таза тілдік орта-
дан балаға анық естілетіндей, естігендері арқылы бала ана тілін сезіммен 
қабылдайтындай шаралар ұйымдастыру [4]. 

Сөйлеуді дамытуда басты əдіс – баламен жеке жəне арнайы жағдаяттарда 
сөйлесу, əңгімелесу. Ол 5 жасарлардың диалогіне де, монологіне де қажетті 
дағдыларды тиімді қалыпастырады. Сұрақ түрлерін қоя білу, тез жауап беру 
дағдысы, сөйлемді дұрыс құру, əңгімеге араласып,өздігінен əңгімелеп беру қабілеті 
сұхбатқа белсенді қатысқан балада анық көрінеді. Мұндай нəтижеге тəрбиеші ана 
тілін сезіммен қабылдайтындай шаралар ұйымдастыру арқылы жетеді.

Қазіргі бақылау, зерттеу экспериментінің нəтижелері суретті кітаптар 
қарастыру, аудио, бейнетаспалар арқылы сөйлету əдістерінің артықшылығын 
аңғартып отыр. Құрғақ сөзбен түсіндіріп, сұрақтармен жалықтырғанша бала-
ларды өзара білім салыстыру үшін бейнені көрсетіп, сөйлеуді тыңдатып: «Тағы 
басқаша қалай айтуға болады?» деген сөздік жарысын өткізгенде, балалардың 
сөйлеу белсенділігі тиімді дамитыны дəлелденіп отыр.

Көрнекіліктер 5 жасар баланың қызығушылығын арттыратыны, олардың 
осыған дейін «Неге бұлай?», «Неліктен?» деген сұрақтарға жауап алуымен 
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қанағаттанбай, логикалық жаттығулар түрінде тапсырмалар жүктеліп, өздерін ой-
ландыратындай етіліп ұсынылуы жаңа оқу құралдарында жақсы берілген. 

Тəрбие шаралары, арнайы сабақтар сөйлесу жолымен болмай, бала тілін 
ұштауда тиісті нəтижеге қол жеткізе алмаймыз. Қай жастағы баламен де сөйлесудің 
бірден- бір амалдарын, жолдарын ұстануда суретті кітапшаларды, мазмұнды 
картиналарды қолдану абзал. Сол сияқты 5 жасар баланы да бірден-бір сөзге ара-
ластыратын сүйікті нысаны – оның ойыншықтары, олармен жасалатын қимыл-
əрекеттері, өзіне жақын тартып дос ететін аппақ ұлпа жүнді мысық, лақ, кішкентай 
балапан т.б., осыларды тосыннан көрген сəбидің қай-қайсысы да тіл қатып қалуға 
тырмысады.

Біз іс-тəжірибемізде бір суреттің əртүрлі тілдік деңгейдегі балаларға бір 
тақырыптағы суретті əртүрлі тəсілмен қарастырғанымызды айтқымыз келеді. 
Ана тілін аралас тілді ортада игеріп жатқан төмен тілдік деңгейдегі балаларға 
тəрбиеші тарапынан «Бұл сурет (ертегі) не жайында?», «Қыз бала қалай киінген?», 
«Қыздың жанында не тұр?» деген сұрақтар, ал жоғарылау деңгейдегі балаларға 
«Суреттен қай ертегідегі кейіпкерді көріп тұрсыңдар? Қаңбақ шалдың көңіл-күйі 
қандай? Ертегідегі негізгі оқиғаны жəне осы жағдайдан кейінгі шалдың өмірін си-
паттап беріңдер» деген талаптар қойылады. Өнердің қай түрі болсын, əсіресе сурет 
өнері бар болмысты, өмірді шынайы бейнелейді. Осыдан барып тəрбиешінің ал-
дында қажетті міндет туындайды. Ол міндет: балаға айналасындағы дүниені жіті 
бақылата отырып суреттегіні тануға үйрету. Өмірді, айналаны танып қана қоймай, 
сол көрген-білгендерін ауызша сипаттап, суреттеп жеткізіп беруге үйретуде де 
тəрбиеші жетекшілік атқарады. «Баланы жанды, образды тілмен сөйлеуге үйрету 
үшін, ең қажеттісі оларды бақылауға үйрету... тіл адамдармен қарым-қатынаста 
дамиды»дей тұра, Е.И. Тихеева кезінде бала тілін дамытуда əлеуметтік ортаның 
маңызын көрсеткен болатын [5, 102]. Бұдан шығатын қорытынды: тіл дамытудың, 
сөйлеуді дамытудың алғы шарттарының бірі – баланың көркем өнерді жəне айна-
ланы бақылап тани алуы болып шығады. Мнемотехникалық əдістің міндеті: қазақ 
тіліне тəн дыбыстардың дұрыс айтылуын жаттықтыруы, сөз қорының байытуы, 
белсенуі мен бекітуі, сөйлеудің грамматикалық дұрыстығын жүзеге асыруы жəне 
тілдің дамуы. 

ҚОРЫТЫНДЫ

Сөздік жұмысын жүргізуде түр-түс, жыл мезгілдері, тұрмыстық заттар мен 
құрал-жабдықтар, адамдардың дене мүшелері, көлік түрлері т.б. жеке мүліктерді, 
заттарды бейнелеген суреттерді қолдану тиімді шығып жатады. Ал əдемілікке, 
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сезімге, адамгершілік жақсы қасиеттерге баулитын туындыларды дəл тауып, 
баланың жасына сай қолдану қиынның қиыны. Қазіргі таңда мектеп жасына 
дейінгі балалардың тілін дамытуда мнемотехниканы қолдану өзекті мəселесі бо-
лып отыр. Бұл мақсатты іске асыру үшін, баланың тілін дамытуға əртүрлі тəсілдер 
мен əдістерді қолдану қажет. Қойылған мақсатты нəтижелі етуге қолданылатын 
тəсілдер: көрнекіліктер, дидактикалық ойындар; суреттер; буындық кестелер; 
тірек-сызба; жаңылтпаштар, тақпақтар, жұмбақтар, саусақ гимнастикасы, тыныс 
алу жаттығулары, алгоритмдік жаттығулар т.б. Балабақша жасында көрнекілік-
бейнелік есте сақтау жəне есту , суретін көру арқылы баланың есінде тез сақталады. 
Соның бірі мнемотехника. Мнемотехника – балалардың қоршаған орта, табиғат 
туралы білімін кеңейтуге, əнгіменің барысын тиімді есте сақтауға, əнгімені неме-
се ертегінің мазмұнын айтып беруге жəне тіл дамытудағы іс-əрекеттерінің жүйесі. 
Мнемотехника – оңай жолдан қиынына қарай құрылады. Жұмысты ең оңай мне-
моквадраттан бастап, жай ғана мнеможолдарға өтіп, сосын мнемокестеге өту қажет. 
Мнемотехниканы өлең жаттаған кезде қолданған нəтижелі болады. Оның мəні мы-
налардан тұрады: əр сөзге немесе кішкентай сөзқұрамына бейне ойланып табыла-
ды, сөйтіп бүкіл өлең жолдарына сызба құрылады. Кейіннен балалар графикалық 
сызбаны қолдана отырып, өлең жолдарын толығымен оқуға тырысады. Алдынғы 
кезде тəрбиеші балаларға дайын сызбаны ұсынады, кейінінен сызбаны балалар-
мен бірге дайындауға болады. Қорытындылай келгенде, кез келген мнемотехника-
мен жұмыс баланың қызығушылығын оятады. Бұл оқыту процесін түрлендіруге, 
тұрақты қызығушылыққа жетуге, баланың потенциалды мүмкіндіктерін макси-
малды іске асыруға мүмкіндік туғызады. Мектепке дейінгі жастағы балалармен 
жұмыс істейтін тəрбиешілерге мнемотехника элементтерін оқу іс-əрекеттеріне 
енгізу маңызды болып келеді. Бұл балалардың тілі мен ойын дамытып, сөздерді 
есте сақтауды қамтамасыз етеді. Мнемокестелердің шартты белгілері арқылы ой 
белсенділігін, байқағыштығын, салыстыра білу қабілетін дамытады. Халық ауыз 
əдебиетіне балалардың сүйіспеншілігін тəрбиелейді.

Жасқа байланысты тілдік құралдарды игерту үшін тіл дамыту сабағының 
тақырыбына орай сурет қарастырғанда, алдымен ескерілетін талап-суреттің 
сюжетті – мазмұнды болуы. Суретте мазмұн айқын көрініп тұру өз алдына, 
екіншіден сол сюжеттің мəнерлі берілу құралдары бірден бір басты рөл атқарады. 
Бейнелеу өнері – өнер туындысы. Ал бейнелеу өнерінің тіліне жататындар: сурет, 
түсі, ритмі, айқындылығы, құрылысы-композициясы. Тəрбиеші баланың суретті 
тура түсінуіне тікелей басшылық жасайды. Сурет өнеріне бала тəнті болуы үшін 
бала оны стихиялы түрде емес, іштей сезіне қабылдауы керек. Тəрбиешінің сурет 
мазмұнына қарай мақсат қоя басшылық жасауы балаға өнер тілін жақсы сезінуіне, 
баланың əрі тілдік, əрі эстетикалық талғамының артуына негіз болады. Орта жəне 
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ересек топтағы балалармен картинка – иллюстрацияларды қарап алып, мəтін 
сөздерінің суретпен қатыстылығын айыру тəсілін де пайдалануға болады.

Қазіргі мнемотехнология əдістемесінің практикаға жақын қабылдануы 
ондағы əрбір тапсырманың көрнекілікке негізделуінен деп білеміз. Кітапшалардағы 
мнемосуреттер, мнемокемстелер, сызба-криптограммалар, т.б. барлығы сөйлеу тілі 
қалыптаспаған балаларды көрнекілік əдісі арқылы сөйлеу дағдыларына баулиды. 
Десек тағы, ана тілінің иірімдерін ана тілді табиғи ортада игерген жұлдыз балаларға 
жаңа технологиялар ішінен деңгейлік тапсырмаларды орындауға, шығармашылық 
ойлауға жеткізетін əдіс-тəсілдерді беріп отырсақ, ұлы дала баласына шебер сөйлеу 
дағдыларын да игертуге болады деп ойлаймыз.
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Развитие словарного запаса через мнемотехнику 
и формирование навыков устной речи у дошкольников
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Аннотация
Статья посвящена актуальной теме развития словарного запаса детей дошкольного возрас-

та посредством мнемотехники и развитие навыков устной речи. Методика развития связанной речи 
детей дошкольного возраста в современный период теоретически совершенствуется, также в до-
школьных учреждениях находят свой практический выход по обновленной программе. Авторы ста-
тьи, ссылаясь на научно-теоретические исследования, дают описание устной разговорной речи пя-
тилетних детей. Отмечая о том, что в этом возрасте дети отличаются особенным стремлением к зна-
ний, также интелектуальным развитием, авторы делают вывод о создании соответствующей языко-
вой среды. Так как в Казахстане действует полингвальная среда, авторы утверждают, что в детском 
саду и семье воспитатели несут большую ответственность в обучении связанной речи детей на род-
ном языке.

Ключевые слова: развитие дошкольников, словарный запас, мнемотехника, развитие и разго-
ворные навыки.

Summary
The topic of the article is the development of the vocabulary of preschool children through 

mnemonics and the development of oral speech skills. The problem of the development of the language 
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of preschool children is still being improved in the theory and practice in preschool institutions on the 
basis of new program requirements. In the article, the authors described the five-year-old child's speaking 
skills on the basis of theoretical research. Effective organization of speech environment at this stage is 
especially important for the child to learn. Under the conditions of multilingualism in Kazakhstan, the 
adults and adults in the family are guided by the right guidelines, directing the child to correct speech in 
their mother tongue.

Keywords: developing pre-school children, vocabulary, mnemonics, development, and speaking 
skills.
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ СӨЗДІК ҚОРЫН 
МНЕМОТЕХНИКА АРҚЫЛЫ ДАМЫТУ ЖƏНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ 
ҮДЕРІСІНЕ БЕЙІМДЕУ

Аңдатпа
Бұл мақалада мектеп жасына дейінгі балалардың сөздік қорын мнемотехника 

арқылы дамыту жəне иноовациялық технологияларды қолдану арқылы жаңартылған 
білім беру үдерісіне бейімдеудің жолдары қарастырылған. Инновациялық технология-
ларды балабақшаның оқыту іс-əрекетін жаңартылған білім беру үдерісіне бейімдеуде 
қолданудың тиімділігі дəлелденді. Инновациялық технологиялардың мазмұны мен 
құрылымы жағынан оқу іс-əрекетінде қолданылуы жіктелді. Жаңартылған білім беру 
үдерісіне балабақшаның оқыту іс-əрекетін инновациялық технологияларды қолдану 
арқылы бейімдеудегі негізгі құрылымдық байланыстар, басты модульдер жəне білім 
беру үдерісінің өтілу кезеңдері көрсетілген. Топтың ұйымдастырылған оқу қызметін 
жүргізуде қолданылатын мультимедиялық технологиялар, интерактивті тақталардың 
пайдасы анықталды. Инновациялық технологияларды қолданудың əкелетін пайда-
сы мен нəтижеге қосар үлесі айқындалды. Жаңартылған білім беру үдерісі бойынша 
балабақшаның ұйымдастырылған оқу қызметі түрлі стратегияларды қолдану арқылы 
күтілетін нəтижеге қол жеткізуге болады. 
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Тірек сөздер: мектеп жасына дейінгі балалардың, сөздік қорын, мнемотехни-
ка арқылы дамыту, иноовациялық технологияларды қолдану, жаңартылған білім беру 
үдерісіне бейімдеу.

КІРІСПЕ

Еліміздің білім беру жүйесін болашақтың талабына сай жаңарту ең негізгі 
міндеттердің бірі болып отыр. Осыған орай Қазақстан Республикасында білім 
беруді жəне ғылымды дамытудың 2016–2019 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 
1 наурыздағы №205 Жарлығы шықты [1].Жаңартылған оқу бағдарламасының 
басымдықтары жайлы Елбасы Н.Ə. Назарбаев 2017 жылы 31 қаңтардағы 
Қазақстан Халқына жолдауында былай деп айтқан: «Біздің міндетіміз – білім 
беруді экономикалық өсудің жаңа моделінің орталық буынына айналдыру. 
Оқыту бағдарламаларын сын тұрғысынан ойлау қабілетін жəне өз бетімен іздену 
дағдыларын дамытуға бағыттау қажет» [2]. Қазіргі кезде егемен елімізде білім 
берудің жаңа жүйесі жасалып, əлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт алу-
да. Қазір білім мен ғылым саласында инновациялық педагогикалық технологи-
ялар қаншалықты маңызды болса, мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен 
тəрбиелеуде де педагогикалық технологиялар ұғымы кеңінен қолданылатын 
ұғымдардың біріне айналды. Білім беру саласы қызметкерлерінің алдына 
қойылып отырған міндеттердің бірі – оқытудың əдіс-тəсілдерін үнемі жетілдіріп 
отыру жəне қазіргі заманғы жаңартылған білім беру үдерісіне бейімдеу. Бұл 
жаңартылған білім беру үдерісіне бейімдеу арқылы – білімденушінің тілдік 
құзыреттілігінің жоғары деңгейде болуы. Тілдік ресурстың төрт түрін меңгеру: 
тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым, тілдік дағдыларын жетілдіруге 
бағытталған. Мнемотехникалық əдіс балалардың сөз материалын есте сақтауда 
қалдыру үшін қолайлы. Сонымен қатар дыбыстық жəне көру қабілеттері де дами-
ды. Мектепке дейіңгілердің жас ерекшеліктеріне қараса, осындай қорытындыға 
келуге болады, сөйлейтін суреттерді пайдалану əңгіме құрастырғанда, өлең, 
логоритмикалық жаттауда жеңілдетеді жəне есте сақтау процесін тездетеді. 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ

Оқу мақсаттары балалардың зерттеу дағдыларын, қарапайым бақылауға 
тəжірибе арқылы білімі қалыптасуына, алған білімін қайта өмірде қолдана 
білуіне бағытталған. Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында балалардың же-
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ке басының қалыптасуы мен дамуында педагогикалық технологияларды қолдана 
білу сауаттылығына да байланысты. Білім беру саласындағы оқытудың озық тех-
нологияларын меңгермейінше, сауатты, жан-жақты маман болу мүмкін емес. 
Бəсекеге қабілетті білім кеңістігін құруға бағытталған қазақстандық білім бе-
ру реформасының басты мақсаттарының бірі – инновациялық технологияларға 
сүйене отырып, баланың бойында шығармашылық ойлауды, бастамашылдықты 
дамытуға мүмкіндік жасау, тұлғаның үйлесімді дамуына қолайлы жағдай 
туғызу – ең негізгі міндеттер деп айқындалған. Мнемоника (гр. mnematik – есте 
сақтау өнері) – табиғи ассоциациялар жасау көмегімен есте сақтауды қамтамасыз 
ететін, жасанды түсініктер арқылы қажетті мəліметтерді еске сақтауды 
жеңілдететін ережелер мен тəсілдер жиынтығы. Баланың өмірлік тəжірибесін да-
мыту, айналадағы дүниеден алған əсерін əрі қарай кеңейте отырып, бір арнаға 
түсіру балабақшадағы оқу қызметін дұрыс ұйымдастыру арқылы жүзеге асады. 
Бағдарламалық материалдар жылдар бойы жетілдіруде, ал қазіргі жаңартылған 
оқу-тəрбиеге қатысты мемлекеттік құжаттар негізінде балаға берілетін білім 
интегративті, яғни түрлі салаларды кіріктіру əдісіне көшіріліп отыр. Осы мақсатқа 
сəйкес білім беруден күтілетін нəтижелер білім алушының бойында негізгі 
құзіреттеліктерді дамытуға бағытталады:

– бағаға бағдарланған құзыреттілік – білім алушының түрлі өмірлік жағдай-
ларда шешімдер қабылдау қабілеті. Ең бастысы – өз Отанының патриоты болу;

– мəдениеттану құзыреті – жалпы адамзат мəдениетінің жəне ұлттық 
сипаттамаларының жетістіктері, өз халқының мəдениетін жəне əлемнің мəдени 
алуан түрлілігін бағалауға негізделген білім мен тəжірибеге ие болу; рухани 
үйлесімділік пен толеранттылық идеяларын ұстану;

– оқу жəне когнитивтік құзыреттілік – білім алушының өзіндік оқуын, 
танымдық жəне зерттеу жұмыстарын қамтамасыз ету;

– коммуникативті құзыреттілік – отандық жəне басқа тілдерді білуді, қазақ 
тілін мемлекеттік тіл ретінде, этносаралық қарым-қатынас тілінде, шет тілдерінде 
қарым-қатынас дағдысын игеруді қамтамасыз ету;

– ақпараттық жəне технологиялық құзыреттілік нақты техникалық ны-
сандар мен ақпараттық технологиялардың көмегімен жұмыс жасау мүмкіндігін 
қамтамасыз ету; 

– əлеуметтік жəне еңбек құзыреті отбасылық, еңбек, экономикалық жəне сая-
си қоғамдық қатынастар саласында белсенді азаматтық жəне қоғамдық қызметтің 
білімі мен тəжірибесін білуді қамтамасыз ету;

– жеке өзін-өзі дамытудың құзыреттілігі – психологиялық сауаттылықтың, 
ішкі экологиялық мəдениеттің қалыптасуын, өз денсаулығын сақтауды жəне 
қауіпсіз өмір сүру негіздерін иеленуді көздейді [3–15].
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Білім берудің алғашқы деңгейлері балабақшадан басталмақ. Мақсаты – мек-
тепке дейінгі білім балалардың білім алуына бірдей бастапқы мүмкіндіктерді 
қамтамасыз ету. Кез келген оқыту технологиясы тəрбиешіден терең теориялық, 
психологиялық, педагогикалық əдістемелік білімді, педагогикалық шеберлікті, 
балалардың жан дүниесіне терең үңіліп оны ұғына білуді талап етеді. Жаңартылған 
бағдарлама бойынша жасалған оқулықтарда берілген тапсырмалар мəтінді оқып, 
оның мазмұнын айтумен ғана шектелмей, мəтінге қатысты оқушының өзі сұрақтар 
құрастыруына, себебін анықтауына, болжам жасау мен өзіндік бағалауына, 
сұраққа жауап болатын ақпаратты дереккөздерден табу ретін білуіне, жаман мен 
жақсыны айыра білуіне жетелейді. Ертегіні сахналау барысында кейіпкерлердің 
көңіл-күйін анықтау, рөлге бөліп оқу оқушылардың қызығушылығын туды-
рады. Қазіргі таңда мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде қолданылатын 
инновациялық технологиялардың жаңартылған білім беру үдерісіне бейімдеудің 
бірнеше түріне тоқталайық. Инновациялық білім беру құралдарына: аудио, ви-
део құралдар, компьютер, интерактивті тақта, интернет, мультимедиялық құрал, 
электрондық оқулықтар, мен оқу əдістемелік кешендер, инновациялық ақпарат-
тық банк, инновациялық сайт жəне тағы басқалары жатады. Осы техноло-
гиялар арқылы балабақшада жаңа бағдарламаға баса наза аудара отырып, 
жаңартылған білім беру үдерісіне бейімдеу. Қазіргі таңда көптеген интерактивтік 
бағдарламалық бөлімдер, қозғалмалы объектілер құруға мүмкіндік беретін 
векторлық жəне графикалық жабдықтар көптеп шығып, қолданыс табуда. Осын-
дай құралдардың бірі-мультимедиялық оқулықтарды балабақшаларда кеңінен 
пайдалану. Бұл жағдайда тəрбиеші əр оқу іс-əрекеттерін бастар алдында жиі 
көрнекіліктер ауыстырмаған болар еді. Ал, мультимедиялық оқулықтар арқылы 
тəрбиеші уақытты тиімді жəне ұтымды пайдаланар еді. Балабақша баласына 
мультимедиялық оқулықтар біріншіден, балалардың қызығушылығын арттыра-
ды, екіншіден, зейін қойып көрумен қатар түсінбеген жерлерін қайта көруге 
мүмкіндік алады. Ойын арқылы оқыту технологиясының мақсаты дидактикалық, 
тəрбиелік, дамытушылық, əлеуметтендірушілік мақсатқа жету. Ойын технология-
сының ерекшелігі ойындық іс-əрекеттің психологиялық механизмі жеке бастың 
өзіндік талап-талғамдарына сүйенеді. Баланың бойындағы білімділік, танымдық, 
шығармашылық қасиеттерін аша түсуді көздейді. Ойын – балалар үшін оқу да, 
еңбек те. Ойын айналадағы дүниені танудың тəсілі. Сонымен қатар, ойын балаларға 
өмірде кездескен қиыншылықтарды жеңу жолын үйретіп қана қоймайды, олардың 
ұйымдастырушылық қабілеттерін де қалыптастырады.

Мультимедиялық оқулықтар балабақшада балаларға арналған таптыр-
мас құрал болып табылады. Өйткені, балалардың зейіні əр түрлі əдемі түстерге, 
ойыншықтарға, əдемі суреттерге, əсемдікке əуес болады. Мультимедиялық элек-
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тронды оқулықтар бала үшін де, тəрбиеші үшін де күнде дамытылып отыратын 
анық түрдегі əдістемелік жүйе болып табылады. Мектепке дейінгі мекемелерде 
ақпараттық қатынастық технология құралдарын қолданудағы мақсаты – баланың 
танымдық қызығушылығын қалыптастыру. Балада танымдық қызығушылықтың 
болуы олардың оқу іс-əрекеттерге белсенді, білімінің сапалы болуына, жағымды 
мінез құлықтарын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Заман талаптарына сай 
мектепке дейінгі мекемелерде АКТ оқыту процесінде кенінен пайдаланады. 
Түрлі танымдық салаларына арнаулы компьютерлік бағдарламалар құрылуда. 
Баланың жас ерекшелігіне жəне пайдаланатын компьютерлік бағдарламаларға 
сай интерактивті тақта ойындағы баланың оппоненті, бағдарлаушы (əңгімелеуші), 
жаттықтырушы, емтихан қабылдаушы болуы мүмкін. Оқытуда балалардың түрлі 
психикалық функцияларын дамытуға араналған пайдаланатын компьютерлік 
құралдар бар: олар қөру, есту арқылы қабылдау, зейін, есте сақтау, логикалық ой-
лау, т.б. Интерактивті тақтаның жетістіктерінің кіші жастағы балаларда оқуға, 
жаңа білім алуға деген құштарлық туғызады. Интерактивті тақта ақпаратты 
кеңінен ұсыну құралы болып келеді жəне баланың мотивациясын күшейтеді. 
Мультимедиалық технологияларды пайдалану арқылы (түс, графика, дыбыс, зама-
нуи видеотехникалық құралдар) түрлі жағдайлар мен ортаны моделдеуге болады. 
Мультимедиалық бағдарламаларға еңгізілген ойын компоненттері үйренушінің 
таңымдық əрекетін белсендіреді жəне материалды ұғынуды күшейтеді. Оқытуда 
пайдаланатын интерактивті құралдар: тақта, компьютерлер балаларды диагности-
калауда жақсы көмекші болып келеді. Осылайша жаңартылған білім беру үдерісіне 
бейімдеудің негізгі көздері болып саналады. Осылайша қортынды кезеңінде 
жаңартылған бағдарлама бойынша бағалау жүйесі де түбегейлі өзгеріске ұшырап, 
критериалдық бағалау жүйесі енді. Критериалды бағалау кезінде балалардың 
үлгерімі алдын ала белгіленген критерийлердің нақты жиынтығымен өлшенеді. 
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында инновациялық технологиялар сабақ 
бойынша үлгерімі екі тəсілмен бағаланады: қалыптастырушы бағалау жəне 
жиынтық бағаланады. 

Қалыптастырушы бағалау күнделікті оқыту мен оқу үдерісінде тоқсан 
бойы жүйелі түрде өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау оқушылар мен мұғалім 
арасындағы кері байланыс жүргізуге мүмкіндік береді. Жиынтық бағалау ортақ 
тақырыптарды жəне белгілі бір оқу кезеңінаяқтаған оқушының үлгерімін анықтау  
үшін балл жəне баға қою арқылы өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау жəне 
жиынтық бағалау барлық пəндер бойынша қолданылады [4–11]. Критериалды 
бағалау моделі балалардың оқу мақсаттарына жетудегі ілгерілеуін анықтау үшін 
қосымша тəсілдерді пайдаланады. Олар: белсенді оқу; тілдесу арқылы қарым-
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қатынас жасау дағдылары; мұғалімнің жетекшілігімен жүретін оқылым жəне жа-
зылым; дəлелдеу; оқушыларды уəждеу.

Жаңартылған оқу бағдарламаларының ерекшеліктері:
• Пəн мазмұнының спиралді қағидатпен берілуі 
• Оқытудың тəрбиелік əлеуетін арттыру, оқушының адамгершілік-рухани 

қасиеттерін қалыптастыру; 
• Блум таксономиясы бойынша оқу мақсаттарының иерархиясы; 
• Білім беру деңгейлері аралығында пəн бойынша сабақтастықты ескеруге 

мүмкіндік беретін толық оқу курсы бойынша педагогикалық мақсат қою; 
• Бір білім беру аясындағы жəне пəнаралық байланыстарды жүзеге асыру 

мақсатында «ортақ тақырыптардың» берілуі 
• Бөлімдердің мазмұны мен ұсынылған тақырыптардың уақыт талабына 

сəйкес келуі, əлеуметтік дағдыларды қалыптастыруға назар аударылуы; 
• Оқу үдерісін ұзақ мерзімді, орта мерзімді жəне қысқа мерзімді жоспарлар 

арқылы ұйымдастыру; 
• Оқытудағы жүйелі-əрекеттік ұстанымы [5-13].
Жаңартылған оқу бағдарламаларында оқушылардың бойында қалыптастыру 

ғақажетті құндылықтар мен дағдылар анықталған. Құндылықтар: шығармашылық 
жəне сын тұрғысынан ойлау; қарым-қатынас жасай алу қабілеті; өзге тұлғалардың 
мəдениетіне жəне көзқарастарына құрметпен қарау; жауапкершілік; денсаулық, 
достық жəне айналадағыларға қамқорлық көрсету; өмір бойы білім дайын болу. Ар-
найы дағдылар: сын тұрғысынан ойлау; білімді шығармашылық тұрғыда қолдана 
білу қабілеті; проблемаларды шешу қабілеті; ғылыми-зерттеу дағдылары; қарым-
қатынас дағдылары; жеке жəне топпен жұмыс істей білу қабілеті; акт саласындағы 
дағдылар [6,14б.]. Мектепке дейінгі мекеме – бала тілінің даму үрдісін мақсатты, 
жүйелі жүргізудің ортасы. Бала алғаш келген күннен бастап оны міндетті түрде 
жүйелі сөйлеуге үйрету əрекеті жалғасады. Мнемотехникалық əдіс – өлеңдерді, 
алогоритмикалық жаттығуларды жаттаудың, əңгімелерді сипаттаудың əдістемесі. 
Осы жастағы балаларға өлеңдер жаттауда сөйлейтін суреттерді қолданған қолайлы. 
Өлең жаттауда əр сөзді рəміздермен алмастыруға болады. Кейбір жағдайда сөйлемді 
бір сызбада көрсетуге болады. Заттардың сынын, күйін, əрекетін білдіретін сурет-
терді құрастырғанда толық түсіну үшін балалармен бірге ойнау қажет жəне эмо-
циялы деңгейде əрекетті көрсетуге болады. Мектепке дейінгілерді өлеңдерді 
мəнерлеп жаттауға, шығармаға сай ырғақты сақтауды үйретеді. Жоғарыда 
айтылған тұжырымдарға сүйенсек, баланың сөйлеу тілін дамыту үшін ең алдымен 
жас ерекшелігіне байланыста балабақша топтарында ұйымдастырылатын оқыту-
тəрбиелеу қызметінде сөйлеу дағдыларын белсендіру қажет. Мнемотехникалық 
əдістің міндеті: қазақ тіліне тəн дыбыстардың дұрыс айтылуын жаттықтыруы, сөз 



3, 2019                                                ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК КАЗАХСТАНА

181

қорының байытуы, белсенуі мен бекітуі, сөйлеудің грамматикалық дұрыстығын 
жүзеге асыруы жəне тілдің дамуы. Өйткені қатарластарымен, жанындағы 
үлкендермен тілдік қарым-қатынас жасауға дағдыланған бала ертеңгі күні мектеп-
те еркін сөйлейтін болады.

ҚОРЫТЫНДЫ

Мнемотехника – балалардың қоршаған орта, табиғат туралы білімін 
кеңейтуге, əнгіменің барысын тиімді есте сақтауға, əнгімені немесе ертегінің 
мазмұнын айтып беруге жəне тіл дамытудағы іс-əрекеттерінің жүйесі. Мнемотех-
ника – оңай жолдан қиынына қарай құрылады. Жұмысты ең оңай мнемоквадрат-
тан бастап, жай ғана мнеможолдарға өтіп, сосын мнемокестеге өту қажет. Мне-
мотехниканы өлең жаттаған кезде қолданған нəтижелі болады. Оның мəні мына-
лардан тұрады: əр сөзге немесе кішкентай сөзқұрамына бейне ойланып табыла-
ды, сөйтіп бүкіл өлең жолдарына сызба құрылады. Кейіннен балалар графикалық 
сызбаны қолдана отырып, өлең жолдарын толығымен оқуға тырысады. Алдынғы 
кезде тəрбиеші балаларға дайын сызбаны ұсынады, кейінінен сызбаны балалар-
мен бірге дайындауға болады. Қорытындылай келгенде, кез келген мнемотехника-
мен жұмыс баланың қызығушылығын оятады. Бұл оқыту процесін түрлендіруге, 
тұрақты қызығушылыққа жетуге, баланың потенциалды мүмкіндіктерін макси-
малды іске асыруға мүмкіндік туғызады. Мектепке дейінгі жастағы балалармен 
жұмыс істейтін тəрбиешілерге мнемотехника элементтерін оқу іс-əрекеттеріне 
енгізу маңызды болып келеді. Бұл балалардың тілі мен ойын дамытып, сөздерді 
есте сақтауды қамтамасыз етеді. Мнемокестелердің шартты белгілері арқылы ой 
белсенділігін, байқағыштығын, салыстыра білу қабілетін дамытады. Халық ауыз 
əдебиетіне балалардың сүйіспеншілігін тəрбиелейді.

Тəрбиеші төменде аталған бірқатар маңызды мəселелерді ескерсе, балалардың 
уəжін арттыруда тиімділікке қол жеткізеді:

– белсенді оқу арқылы балалардың қарым-қатынас дағдыларын жақсарту 
үшін сабақтарды қызықты əрі тартымды етіп өткізу;

– əртүрлі белсенді оқу тəсілдерін қолдана отырып, сабақтардың мазмұнын 
түрлендіру;

– балаларды жаңа оқу мен оқыту əдістерімен тəжірибе жасауға тарту. Бұл 
тəсіл тəрбиешілер мен балалар арасындағы өзара байланысты жақсартады, 
нəтижелі кері байланыс орнатып, жағымды оқу ортасын құруға мүмкіндік береді.

Қорыта айтқанда,жаңартылған оқу бағдарламаның мақсаты білім алушының 
функционалды сауаттылығын қалыптастыру, қарыштап дамып келе жатқан за-
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манда сын тұрғысынан ойлай алатын, толерантты, жан-жақты, бəсекеге қабілетті 
тұлғаны өмірге даярлау. Қазіргі мнемотехнология əдістемесінің практикаға жақын 
қабылдануы ондағы əрбір тапсырманың көрнекілікке негізделуінен деп білеміз. 
Кітапшалардағы мнемосуреттер, мнемокемстелер, сызба-криптограммалар, т.б. 
барлығы сөйлеу тілі қалыптаспаған балаларды көрнекілік əдісі арқылы сөйлеу 
дағдыларына баулиды. 
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Ж.Б. Алькенова1

Развитие словарного запаса детей дошкольного возраста 
посредством мнемотехники и адаптации к современному 
учебному процессу с использованием инновационных технологий

1№36 экологический ориентированный МЦ «Карлыгаш»,
Павлодар, Павлодарская область, Республика Казахстан 

Zh.B. Alkenova1

The development of vocabulary for preschool children 
through mnemonics and adaptation to the modern 
educational process using innovative technologies

1No. 36 ecological oriented MC «Karlygash»,
Pavlodar, Pavlodar region, Republic of Kazakhstan

Аннотация
В этой статье обсуждаются способы развития словарного запаса детей дошкольного возрас-

та посредством мнемотехники и адаптации к современному учебному процессу с использовани-
ем инновационных технологий. Доказана эффективность использования инновационных техноло-
гий в адаптации учебной деятельности детских садов к обновленному учебному процессу. Было 
классифицировано использование инновационных технологий в содержании и структуре учебной 
программы. Основной акцент процесса модернизации – ключевые структурные отношения, основ-
ные модули и этапы образовательного процесса адаптации методов обучения в детских садах с ис-
пользованием инновационных технологий. Были определены преимущества интерактивных досок, 
мультимедийных технологии, используемые при организации учебных мероприятий группы. Выяв-
лены преимущества и преимущества инновационных технологий. На протяжении всего современ-
ного учебного процесса организованная образовательная деятельность детского сада может достичь 
ожидаемых результатов, применяя различные стратегии инновационных технологий. 

Ключевые слова: развитие дошкольников, словарный запас, мнемотехника, использование 
технологических технологий, адаптация к современному учебному процессу

Summary
This article discusses ways to develop the vocabulary of preschool children through mnemonics and 

adaptation to the modern educational process using innovative technologies. The effectiveness of using 
innovative technologies in adapting the educational activity of kindergartens to the updated educational 
process is proved. The use of innovative technologies in the content and structure of the curriculum 
was classified. The main emphasis of the modernization process is the key structural relationships, the 
main modules and stages of the educational process of adaptation of teaching methods in kindergartens 
using innovative technologies. The advantages of interactive whiteboards, multimedia technologies 
used in organizing group training events were identified. The advantages and advantages of innovative 
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technologies are revealed. Throughout the modern educational process, the organized educational activity 
of the kindergarten can achieve the expected results by applying various strategies.

Keywords: development of pre-school children, vocabulary, mnemonics, use of in-tech technologies, 
adaptation to the up-to-date educational process
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Аннотация
В статье продолжено дальнейшее исследование краеведческих оснований здоровья 

населения региона. Проведен широкий краеведческий анализ различных периодов развития 
Павлодарской железнодорожной больницы. В статье широко обоснована история разви-
тия Павлодарской железнодорожной больницы. В статье развернуто обоснована совре-
менное состояние Павлодарской железнодорожной больницы. На субстрате краеведения 
обоснована здоровьесберегающая концепция врачей железнодорожной больницы. Содер-
жание и принципы здоровьесбережения. Пути и методы здоровьесбережения. Здоровье 
и здоровьесбережение. Современное здоровьесбережение. В статье исследована значи-
мость лечебной деятельности железнодорожной больницы для общества и государства. 
В статье анализируется деятельность ведущих врачей Павлодарской железнодорожной 
больницы. В статье раскрыты новые грани и направления развития Павлодарской желез-
нодорожной больницы.

Ключевые слова: бриллиант, здоровье, здоровьесбережение,врач, перспектива, Пав-
лодарская железнодорожная больница.
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ВВЕДЕНИЕ

Продолжая исследовать и анализировать историю ТОО «Павлодарская же-
лезнодорожная больница» с позиции здоровьесбережения, отметим, что она начи-
нается с 1929 года, когда была создана станция Павлодар Омской железной доро-
ги. Как мы отмечали, в самом начале ТОО «Павлодарская железнодорожная боль-
ница» располагались в бараке в районе старого лесозавода, назывались тогда УЧ-
МЕД-14, здесь же в районе строящегося железнодорожного моста была амбула-
тория УЧМЕД-8, а в 1949 году они объединились в железнодорожную больницу 
станции Павлодар и расположились в здании по улице Сормова. Там было неболь-
шое деревянное строение, в котором располагалось терапевтическое, хирургиче-
ское отделения и роддом всего на 10 коек. Когда в этом здании стало тесно, осво-
бодили общежитие расположенное рядом. Здесь стал функционировать стационар, 
а поликлиника располагалась в здании нынешней СЭС-4. Затем в 1967 году сдает-
ся в эксплуатацию здание, в котором ТОО «Павлодарская железнодорожная боль-
ница» располагается и сейчас. В 2000г, в связи с реорганизацией железнодорожно-
го транспорта и образованием акционерного общества, больница приобрела ста-
тус Павлодарского филиала ОАО «Мед.служба транспорта» [1]. Рос не только про-
фессионализм работы, но и материальная база ТОО «Павлодарская железнодорож-
ная больница», начинавшейся когда-то с одного фонендоскопа и гужевой транс-
портной единицей. Больница постепенно приобрела современную лечебную и ди-
агностическую аппаратуру: бронхоскоп, колоноскоп, переносной датский УЗИ ап-
парат «Мерлин-1101» с дополнительным датчиком, фиброгастроскоп, аппарат для 
проведения лазерной терапии, кардиоманитор, лабораторный биохимический ана-
лизатор «Скрин Мастер», «Небулайзеры», эндовидеориносинусоскопическое обо-
рудование фирмы «Карл Шторц» для оперативного лечения лор пациентов, хирур-
гическаю эндовидеостойку для оперативного лечения заболеваний органов брюш-
ной полости, гинекологических заболеваний,операционный гистерорезектоскоп, 
имунноферментный анализатор, «Ангиодин-Эхо»,нейроскоп-400, «Ангиодин», 
физиоаппарат «Миоритм», «Мустанг», галокамера влажного типа, аппарат ударно-
волновой терапии, прессотерапия «Лимфостим», магнитотерапия постоянного и 
переменного характера на аппаратах «АЛМА» и «АЛМАГ», озонотерапия на ап-
парате «Орион-СИ», внутривенное лазерное облучение крови, аппарат дозирован-
ного сухого вытяжения позвоночника «Ормед» другие [2]. Необходимо отметить, 
что в ТОО «Павлодарская железнодорожная больница» созданы широкие условия 
для качественного обследования и лечения пациентов.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Как мы ранее отмечали, наличие такого технического оснащения больницы 
не является пределом, коллектив ТОО «Павлодарская железнодорожная больница» 
стремиться и дальше улучшать обеспечение новейшей медицинской аппаратурой. 
Сегодня многое зависит от коллектива, их профессионализма, интеллекта, интуи-
ции и внимания. Сегодня врачи и персонал ТОО «Павлодарская железнодорожная 
больница» во главе ведущих врачей и специалистов: Е.Е. Кучукова, Г.К. Батырха-
новой, Г.Т. Алихановой, А.К. Дакеновой, Т.В. Зиновьевой, Л.В. Глухова, М.А. Аб-
дурзакова, Е.И. Орсагош, А.К. Кенжебекова, П.А. Павленко, Е.Н. Гаупт, И.Ю. За-
йцева, Н.Г. Кожевниковой, О.И. Чусовой, У.М. Ибраевой, З.А. Кузнецовой, Л.К. Ба-
башаиковой, О.В. Ганюповой, А.Ж. Кыстаубаевой и другими, являются активны-
ми пропагандистами здорового образа жизни, не только пропагандируя, но и дока-
зывая своим примером [1;2]. Врачи ТОО «Павлодарская железнодорожная больни-
ца» рассуждают, что быть здоровым – замечательно, но непросто. Здоровье – клю-
чевая ценность для любого человека независимо от его местожительства. Здоро-
вьесбережение – это активность людей, направленная на улучшение и сохране-
ние здоровья, а также согласованность и единство всех уровней жизнедеятельно-
сти человека. Во все времена ценилась гармония духа и тела. Жизнь коротка, путь 
искусства долог, удобный случай скоропреходящ, опыт обманчив, суждение труд-
но [3-7]. Поэтому не только сам врач должен употреблять в дело все, что необходи-
мо, но и больной, и окружающие, и все внешние обстоятельства должны способ-
ствовать врачу в его деятельности (Гиппократ). Несомненно, состояние здоровья в 
большей степени зависит от самого человека. Здоровьесбережение – основа про-
филактики заболеваний. Человек, определяя для себя образ жизни, сам регулирует 
уровень вероятности любого заболевания. Здоровьесбережение на уровне лично-
сти предполагает выбор таких форм активности, которые способствуют сохране-
нию и укреплению здоровья человека. Выбор определяется уровнем культуры че-
ловека, освоенных знаний и жизненных установок, определенный комплекс норм 
поведения, которое предусматривает здоровьесбережение. 

Профессия врача – одна из древнейших. В первобытном обществе врачева-
ние приравнивалось к магии, из века в век профессия помогать людям высоко це-
нилась, и при этом была доступна не каждому. Современная медицина уже ма-
ло напоминает мистические ритуалы древнего мира, но роль врача осталась неиз-
менной [4]. В первобытном обществе практически каждый опытный член общины 
мог выполнять обязанности врача. Эти умения были необходимы на охоте и в бы-
ту. Первобытный человек быстро научился пользоваться дарами природы и делать 
медицинские инструмент. Есть сведения, что в эпоху неандертальцев, древние лю-
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ди уже могли справиться с абсцессами, пытались лечить зубы и накладывали швы 
на рану. Позже, врачей стали заменять шаманы и знахари, которые были наблюда-
тельны и знали свойства различных растений. А уже в IV ст. до н.э. появился сам 
«отец медицины» – Гиппократ и понеслось: началось становление медицины как 
науки и развитие профессии врача. Задача врача – не только получить истинную 
картину болезни пациента, но и сделать так, чтобы сама беседа с больным оказа-
ла на последнего терапевтическое, лечебное воздействие. Здесь понадобятся значи-
тельные запасы человеколюбия и терпения: без них успехи на медицинском попри-
ще немыслимы. Каждый день нужно помнить, что придется постоянно принимать 
решения, от которых будет зависеть судьба других людей [5-7]. А это невозможно 
без профессионализма. 

Профессионализм на медицинском поприще также не дается легко. Сегодня 
ведущие врачи и специалисты ТОО «Павлодарская железнодорожная больница» та-
кие как Г.К. Батырханова, Г.Т. Алиханова, О.И. Чусова, П.А. Терновой, У.М. Ибра-
ева, А.Б. Абдуалиева, С.И. Кирилюс, О.В. Ганюкова, З.А. Кузнецова, В.В. Сарсем-
баева, Т.В. Зиновьева, А.Ж. Кыстаубаева, Г. Шаймарданова и другие, считают, что 
врачу важно быть компетентным, понимающим, терпеливым, милосердным. Обо-
ятельная и красивая, солнечная Т.В. Зиновьева утверждает, что каждый пациент 
уникален, и к каждому придется найти индивидуальный подход. У больных неред-
ко бывает искаженное представление о болезни, и уж тем более им сложно объек-
тивно оценивать свое состояние. 
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Дружный и сплоченный коллектив Дневного стационара ТОО «Павлодар-
ская железнодорожная больница» бриллианты своей профессии, Г.Т. Алиханова, 
У.М. Ибраева считают, что целью создания дневного стационара в ТОО «Павлодар-
ская железнодорожная больница» является совершенствование организации и по-
вышение качества оказания медицинской помощи, а также повышение экономиче-
ской эффективности деятельности больничных учреждений на основе внедрения и 
широкого использования современных ресурсосберегающих медицинских техно-
логий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. 

Компетентный коллектив Дневного стационара ТОО «Павлодарская желез-
нодорожная больница» Г.Т. Алиханова, У.М. Ибраева, Б.А. Сельтекеева и другие, 
легко переносят свой тяжелый ежедневный труд; днем и ночью, в обычные рабо-
чие дни и в праздники они идут к больному, чтобы оказать ему помощь. На высо-
ком уровне они проводят сложные и комплексные диагностические исследования, 
связанные с необходимостью специальной подготовки больных и краткосрочно-
го медицинского наблюдения после проведения указанных диагностических ме-
роприятий. Проводят подбор адекватной терапии больным с впервые установлен-
ным диагнозом заболевания или хроническим больным при изменении степени тя-
жести заболевания.

От всей души хотим поблагодарить Вас, дорогие и замечательные врачи и 
медсестры, мед.персонал, специалисты, бриллианты Гиппократа за профессиона-
лизм и доброту. Мы искренне желаем Вам успешно продолжать лечить своих паци-
ентов от любых болезней, всегда оправдывать все добрые надежды и непременно 
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находить выход из любой ситуации. Здоровья Вам и Вашим семьям, созидательной 
деятельности и счастливой долгой жизни. Спасибо за Ваш труд, за Ваш професси-
онализм, за Вашу самоотверженность и талант.

Несмотря на то, что работа в медицинской сфере сложная, она имеет и свои 
плюсы, такие как, отношение к интеллектуальной профессии, которая позволяет 
изучать, исследовать и делать открытия. Для людей с живым, пытливым умом это 
интересно; Спасение жизней и излечение больных – от этого человек чувствует 
моральное удовлетворение, осознание ценности своего существования; благодар-
ность пациентов. При этом труд врача не всегда вызывает благодарность и призна-
тельность пациентов. И это не зависит от профессии врачей: и педиатр, и стома-
толог, и хирург каждый день встречаются с десятками абсолютно разных людей, 
подбирают к каждому из них свой ключ, иногда принимают решения на свой страх 
и риск. Стресс всегда рядом с врачом: это ненормированный рабочий день, необ-
ходимость всегда говорить с пациентом на его языке – форма беседы должна со-
ответствовать интеллекту пациента, иначе невозможно получить информацию о 
симптомах заболевания, составить полную картину болезни. У каждого врача есть 
свои методики построения беседы, ведь очень часто пациенты неохотно делятся 
симптомами своего заболевания, полагая почему-то, что врач сам должен догадать-
ся о причинах болезни и способах ее лечения. Принять все это может не каждый. 
Поэтому справедливо говорят, что врач – это не столько набор профессиональных 
навыков. Врач – это призвание [7]. Таких людей не так много, и не каждый выпуск-
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ник медицинского ВУЗа станет врачом. Искреннее желание помогать людям, еже-
дневно облегчать их страдания – удел далеко не каждого. В ФАО «ЖГМК» – «Пав-
лодарская железнодорожная больница» ультразвуковую диагностику проводят вы-
сококвалифицированные врачи с большим стажем работы П.А. Павленко, Е.Н. Га-
упт и другие специалисты. Благодаря использованию современного оборудования 
можно выявить отклонения в работе Ваших органов, что позволит своевременно 
принять необходимые меры! Все это плюс феноменальная работоспособность и 
создают настоящего врача ФАО «ЖГМК» – «Павлодарская железнодорожная боль-
ница», Врача с большой буквы. Большое спасибо за Ваши старания и знания, за Ва-
ши усилия и советы, за Вашу доброту и понимание, за Ваш профессионализм и ма-
стерство. Вы – замечательные врачи и мы желаем Вам продолжать помогать ещё 
многим людям, каждый день отмечая победой над болезнями и получая в качестве 
награды улыбки близких и уважение окружающих. Выражаем благодарность вра-
чам Павлодарской железнодорожной больницы: Е.Е. Кучукову, Г.К. Батырхановой, 
А.К. Дакеновой, Т.В. Зиновьевой, Г.Т. Алихановой, У.М. Ибраевой, Л.В. Глухову, 
М.А. Абдурзакову, Е.И. Орсагош, А.К. Кенжебекову, А.А. Перерва, П.А. Павлен-
ко, Е.Н. Гаупт, И.Ю. Зайцеву, Т.О. Отарбекову, О.В. Ганюковой, П.А. Катеринину, 
И.С. Шевченко, Н.Г. Кожевниковой, Б.А. Сельтекеевой, А.К. Омаровой, А.Г. Ефи-
мовой, Г.Т. Алихановой, Б.О. Абышеву, Т.В. Токаревой, Е.Н. Поповой, Д.Р. Мын-
гышеву, Н.К. Сагынаевой, П.О. Терновому, М.А. Мукпеновой, Е.И. Бундуки, 
Н.В. Хабаровой, Ж.С. Шамановой, Т.Л. Николовской, Т.И. Акиншиной, Т.В. Ци-
венко, Ж.К. Каркеновой, Н.А. Ермуракий, В.В. Сарсембаевой, Г. Шаймардановой, 
О.И. Чусовой, Г.К. Субыхановой, А.Ж. Кыстаубаевой, А.Б. Абдуалиевой, С.А. Ко-
солаповой, Л.К. Бабашаиковой, Б.Ж. Узыхановой, А.Т. Омиржановой, З.А. Кузне-
цовой, Т.В. Кнауб, Н.М. Никитиной, С.И. Кирилюс, Н.В. Самохваловой и многим 
другим, всему коллективу Павлодарской железнодорожной больницы.

    Слава, слава докторам,
    Санитаркам, фельдшерам,
    Всем медсестрам, окулистам,
    Акушерам, терапевтам,
    Стоматологам и лорам,
    Славу мы поем всем хором.
    Даже если кто здоров,
    Жизнь ведь начал с докторов!

    Их заботливые руки
    Облегчали мамам муки,
    Чтобы мы могли родиться.
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    Не дай Бог нам простудиться,
    Подхватить бронхит иль грипп –
    Сразу вспомним мы о них!

    Вам про них расскажет каждый,
    Как умелы и отважны;
    Как окутают вниманьем,
    Чтоб улучшить состоянье;
    Как борясь за жизнь людей,
    Забывают о своей.
    Бриллианты Гиппократа
    Дали клятву Гиппократа,
    Ей верны в работе свято.
    Слава, слава докторам!
    Низко кланяемся вам! [8]

ВЫВОДЫ

На современном этапе развития ТОО «Павлодарская железнодорожная боль-
ница» достигла крупных достижений в медицине, создает условия для обеспече-
ния населения доступной, своевременной и качественной медицинской помощью, 
снижения ущерба от медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; расширяет доступ населения труднодоступ-
ных сельских регионов к услугам квалифицированной, специализированной ме-
дицинской помощи [9-20]; создает медицинское обеспечение безопасности движе-
ния на железнодорожном транспорте, сохранение и укрепление здоровья работни-
ков железнодорожной отрасли; формирует конкурентоспособную базу для оказа-
ния населению эффективных медицинских услуг сверх гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи.
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Аңдатпа
Мақалада аймақтағы тұрғын халық денсаулығын сақтауда өлкетану негіздері зерттелуде. 

Павлодар теміржол ауруханасының түрлі кезеңдерінде дамуы өлкетанулық талданған. Мақалада 
Павлодар теміржол ауруханасының даму тарихы бейнеленген. Мақалада Павлодар теміржол 
ауруханасының қазіргі жағдайы айқындалған. Мақалада Павлодар теміржол ауруханасының 
дамуының жаңа қырлары мен бағыттары көрсетілген. Өлкетану негіздерінде Павлодар теміржол 
ауруханасы дəрігерлерінің денсаулық сақтау концепциясы айқындалған. Денсаулық сақтаудың 
мазмұны мен принциптері. Денсаулық сақтаудың тəсілдері мен əдістері. Денсаулық сақтау жəне 
денсаулық сақтау. Қазіргі денсаулық сақтау. Қоғам мен мемлекет үшін теміржол ауруханасының 
теміржол маңындағы елді-мекендердің жұртшылығымен жұмыс істеуінің ерекшеліктері зерттелді. 
Павлодар теміржол ауруханадағы бас дəрігерлері жұмысына талдау жасалды. Мақалада Павлодар 
теміржол ауруханасының жаңа даму бағыттары анықталды.

Тірек сөздер: гауһартас,денсаулық, денсаулық сақтау, дəрігер, перспектива, Павлодар 
теміржол ауруханасы

Summary
The article studies local history grounds of health of the population of the region. Local history 

analysis of different periods of development of the Pavlodar railway hospital is carried out. The article 
substantiates the history of development of the Pavlodar railway hospital. The modern state of the Pavlodar 
railway hospital is grounded in the article. On the substratum of regional studies, the health-saving concept 
of the doctors of the railway hospital is justified. The article studies the importance of the curative activity 
of the railway hospital for society and the state. The article analyzes the activities of the leading physicians 
of the Pavlodar railway hospital. The article reveals new directions of development of the Pavlodar railway 
hospital.

Keywords: diamonds, health, health care, doctor, prospect, Pavlodar railway hospital. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫ ҰЖЫМДЫҚ 
ІС-ƏРЕКЕТКЕ ТƏРБИЕЛЕУ

Аңдатпа
Мақалада оқушыларды ұжымдық іс-əрекетке тəрбиелеудің ғылыми негіздері 

айқындалған. Ұжымдық іс-əрекет – əлеуметтік тəжірибені игерудегі, өз мүмкіндіктерін 
жүзеге асырудағы, өзіндік танымдық қажеттіліктерін іске асырудағы қиындықтарды 
жеңе отырып тəжірибе жинақтау, бірлесе еңбек ету, қарым-қатынас жасау біліктеріне 
ие болу сияқты субъект позицияларьн қалыптастыру мүмкіндігімен əрбір оқушыны 
қамтамасыз ететіндей мұғалім ұйымдастырған білімдік диалогтың барысындағы 
оқушылардың қазақ тілі сабақтарында біріккен іс-əрекеті. Оқушылардың ұжымдық 
танымдық іс-əрекеттерінің тұлғалық қасиеттерін дамьпуға жетелейтін оқу процесінің 
қарама-қайшылықтарын шешу үшін мүмкіндіктері мол. Бірақ, бұл жөніңде мектепте 
жүргізілген зерттеу жұмыстарының нəтижелерінде бұл көрініс тапқан жоқ. Мақалада 
қазақ тілі сабақ барысында оқушылардың тұлғалық қасиеттерін дамытуға көмектесетін 
ұжымдық іс-əрекеттердің мол мүмкіндіктері айқындалған. 

Тірек сөздер: мектеп, оқушы, ұжымдық, іс-əрекет, қазақ тілі сабақтары, тəрбиелеу, 
ғылыми негіздері.

КІРІСПЕ

Жақсы ұйымдасқан ұжымның маңызды белгісі – дені таза қоғамдық пікір, 
сенім мен жоғары талап болуы. Сондай-ақ, топтасқан оқушылар коллективі үшін 
онда игі дəстүр, алға тартымды перспектива қою, сергек, көңілді күй, жоғары тəртіп 
орнату, сын мен өзара сынды дамыту тəн. Оқушылардың ұжымы – бұл өзіндік 
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əрекетке ие ұйым, ол оның барлық мүшелері əр түрлі іс-əрекет ұйымдастыруда 
дербестік жəне инициатива көрсеткен жағдайда өсіп, дамиды.

Оқушылар ұжымының тəрбиелік ролін көтеру – мектептің даму тен-
денциясының бірі. Жақсы ұйымдастырылған ұжымда үш негізгі қызмет: 
ұйымдастырушылық, идеялық-тəрбиелік жəне əр алуан іс-əрекетті ынталандыру 
қызметі ойдағыдай орындалып отырады.

Тəрбие процесін ұйымдастыру жайында сөз қозғалғанда, оны жарақтауды 
есте тұтудың маңызы үлкен. Тəрбиеші оқушыға тікелей əсер жасай алады, бірақ 
оған жолдастары арқылы, оқушылар коллективі арқылы да əсер жасай алады. 
Жеке адамға тəрбиелік ықпал жасаудың негізгі формасы, негізгі құрал-жарағы 
оқушылар коллективі болады.

НЕГІЗГІ БӨЛІМ

Жеке адамның жан-жақты дамуы үшін қажетті жағдай ұжымда ғана жасала-
ды. Ішкі ұжымдық қарым-қатынастарды дұрыс ұйымдастырудың маңызы үлкен. 
Басқарудың жəне өзін-өзі дамытудың субьектісі ретінде қазіргі педагогикалық 
ұжым туралы Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, Н.И. Пироговтардың 
оқыту мен тəрбиелеудің өзара байланыстылығы, оқушылар мен педагогтардың 
бірлесе жұмыс істеуі, педагогтардың өзін-өзі дамытуға ұмтылуы сияқты 
идеяларының ықпалымен қалыптасты [1; 2; 3; 4; 5]. Педагогикалық ұжымның 
топтасуы жəне дамуы идеясы В.А. Сухомлинскийдің педагогикалық жүйесінде 
практикалық көрініс тапты. Ол əрбір педагогикалық ұжымның өзіндік ерекшелігі 
болатындығын атап көрсетті [4; 6; 7]. Педагогикалық ұжым адамдардың əлеуметтік 
жəне кəсіптік бірлестігі ретінде ұжымға тəн барлық белгілерді біріктіреді. Ерекше 
адамдар тобы ретінде мектеп педагогикалық ұжымына жинақылық, басшының бо-
луы, топтасу, салыстырмалы түрде тұрақты жəне ұзақ мерзімде əрекет ету сияқты 
қоғамдық жəне кəсіптік сипаттар тəн. Өткiзген қолайлы, қандай iстер атқару 
керектiгi жайлы да оқушылармен ақылдаса келе жоспар жасалады. Əр оқушы өз 
ойын ашық айтып үлесiн қосады. Содан соң ғана жоспар бойынша дайындық ба-
сталады. Əр топ микро топтарға бөлiнiп дайындалады, əр топтың өз жетекшiсi сай-
ланып, жетекшiлер тəлiмгермен қажет кезiнде ақылдасып отырады. Мұғалім тек 
ақыл қосушы, əр топтың құпиясын сақтаушы бiр-бiрiн қайталамас үшiн бiлдiрмей 
бағыт берушi ғана болады. Тақырып өткеннен кейiн талдау жасалады. Оқушылар 
сабақта кеткен кемшiлiктермен жетiстiктердi өздерi талдайды. Яғни қандай ша-
ра өткiзсе де ұжым болып iзденедi, жоспарлайды, даярлайды, бiр-бiрiмен тығыз 
қарым-қатынаста болады, бiрге өткiзедi, талдайды. 
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Оқушылардың белсендiлiгiн арттыру, қарым-қатынасын қалыптастыру, 
қоғам алдындағы жауапкершiлiк пен парызды, ұжымдылық пен жолдастықты, 
мейiрбандылық пен қайырымдылықты, қарапайымдылық пен сыпайылықты, 
өзiн-өзi қадiрлеу, өзiне талап қоя бiлуi, алдына қойған мақсатқа жету үшiн 
еңбекқор бола алатындай жеке тұлғаны ұжымда тəрбиелеу қажет. Ұжыммен 
орындалатын жұмысты ұйымдастыру үшін топтарды орналастыру да маңызды 
мəселелердің бірі. Тіпті қарапайым кеңістікке орналастыру да оқушылардың өзін-
өзі танытуларына, олардың өзіндік қасиеттерін жəне осы кезеңдегі өзіндік мəнін 
қалыптастыруға əсер етеді. Осы ұжымдық іс-əрекет негізінде оқушылардың ара-
сында барынша белсенді байланыс орнайды, қарым-қатынас жақарады, алға де-
ген ұмтылушылық, қызығушылық пайда болады [8-13; 14; 15; 16]. Ұжымдық 
іс-əрекеттерді ұйымдастыруда кеңесшіні сайлау мəселесі де маңызды, яғни 
оқушылардың іс-əрекетін ұйымдастыруда өзін-өзі басқарудың психологиялық 
құралдарын пайдалана алу қажет. Арнайы жүргізілген эксперименттер ғалымдарға 
мынадай қорытынды жасауға мүмкіндік береді: кеңесшіні ұжымның өзі мұғалімнің 
жəне жоғары социометрилық статусы бар кеңесшінің келісімдерін ескере оты-
рып таңдауы керек; жағдайға байланысты кеңесшілер жиі ауыстрылып отырғаны 
дұрыс [17; 18; 19; 20; 21].

Осылайша қазақ тілі сабақтарында танымдық мəселелерді шешуде негізінен 
оқушылардың өзара ықпалдастығы, қарым-қатынасы, ынтымақтастығы, танымдық 
қызығушылық ерекшеліктері, танымдық белсенділігі, алынатын ұжымдық 
танымдық іс-əрекет мына түрде көрініс табуы мүмкін: 

1. Ұжымдық жұмыс принциптерін ұйымдастыратын фронтальды жұмыс. 
Мұндай жұмыстарды ұйымдастырудың тапсырмалар түріне проблемалық 
жағдаяттарды талқылауда, теоремаларды бірігіп отырып дəлелдеуді, орындалатын 
жұмыстардың жоспарын бірігіп талқылауды, біріге отырып əңгіме құрастыруды, 
картина бойынша бірігп жұмыстар жасауды, психотренингтер өткізуді т.б. 
жатқызуға болады. 

2. Ұйымшылдық принципі бойынша ұйымдастырылған топтық жұмыс. 
Оның түрлері: жұптық жұмыс, топтық сауалда, топтық жұмыстарда əңгімелесу, 
дөңгелек үстел, пікірталас, дебат элементтері бар топтық жұмыстар (форум, сарап-
тау, талқылау топтарының отырыс, сиптозицм, жобаларды ұсыну, ойындық мо-
дельдеу бойынша проблемалық пікірталастар, диалогтар т.б.).

3. Топ жұмыстарының бейнесі ретіндегі топтардағы өзара тексерулер: 
орындалған жұмыс бойынша толық немесе жекелей түсінік беру, өзара пікір алма-
су (ауызша, жазбаша, практикалық жұмыстарды өзара тексеру т.б.).

4. Ассистенттердің, кеңесшілердің жəне белсенді оқу топтарының басқа да 
мүшелерінің жұмысы.
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5. Оқушылар кездесуі.
Міне осылардың негізінде оқушылардың ұжымдық таным іс-əрекетінің 

толық ұйымдастырылуын көрсетуге болады. Ұжымдық танымдық іс-əрекет 
қажеттілік арқылы көрініс тауып отырады. Жаңа бір нəрсені білу үшін əрбір ба-
ла өзінің тіршілік жəне рухани қажеттігін өтеп отырады. Міне, осының əсерінен 
оқушыда бір нəрсеге қызығу пайда болады. Ұжымда мұғалім оқушыларға ойла-
уды қажет ететін əр түрлі əдістерді қолдануды түсіндіріп көрсетеді, оларға қазақ 
тілінен түрлі жаттығулар мен тапсырмалар бере отырып шеберлікті, дағдыны 
бекітіп, шығармашылық қолдануды үйретеді. Міне, мұғалім мен оқушының 
осындай іс-əрекеттері ұжымдық іс-əрекетке айналады. Ұжымдық іс-əрекеттің 
ұйымдастырылуының тағы бір көрінісі – қызығушылық, яғни танымдық қызығу. 
Оқушылардың ұжымдық іс-əрекеттері оқу үрдісінде жүзеге асады. Ұжымдық 
іс-əрекетті ұйымдастырудың психологиялық-педагогикалық мағынасы əрбір 
оқушының іс-əрекет субъектісі тəртібімен қамтамасыз етуде, оның өзін-өзі 
көрсетуіне көмектесуде. Орынды əдістемелік тұрғыда дұрыс ұйымдастырылған 
ұжымдық сипаттағы іс-əрекеттері арқылы психологиялық-педагогикалық қарама-
қайшылықтарын шешуге, яғни əрбір оқушыны тұлға ретінде қалыптастырып 
дамытуға мүмкіндік жасайды. 

ҚОРЫТЫНДЫ

Қазақ тілі сабақтарында оқушылардың ұжымдық іс-əрекеттері мына 
ғылыми əдістемелік түрде көрініс табуы мүмкін. Ұжымдық жұмыс принциптерін 
ұйымдастыратын фронтальды жұмыс. Мұндай жұмыстарды ұйымдастырудың 
тапсырмалар түріне проблемалық жағдаяттарды талқылауда, теоремаларды бірігіп 
отырып дəлелдеуді, орындалатын жұмыстардың жоспарын бірігіп талқылауды, 
біріге отырып əңгіме құрастыруды, картина бойынша бірігп жұмыстар жасауды, 
психотренингтер өткізуді т.б. жатқызуға болады. Ұйымшылдық принципі бойын-
ша ұйымдастырылған топтық жұмыс. Оның түрлері: жұптық жұмыс, топтық сау-
алда, топтық жұмыстарда əңгімелесу, дөңгелек үстел, пікірталас, дебат элементтері 
бар топтық жұмыстар (форум, сараптау, талқылау топтарының отырыс, сиптозицм, 
жобаларды ұсыну, ойындық модельдеу бойынша проблемалық пікірталастар, ди-
алогтар т.б.).Топ жұмыстарының бейнесі ретіндегі топтардағы өзара тексерулер: 
орындалған жұмыс бойынша толық немесе жекелей түсінік беру, өзара пікір алмасу 
(ауызша, жазбаша, практикалық жұмыстарды өзара тексеру т.б.). Ассистенттердің, 
кеңесшілердің жəне белсенді оқу топтарының басқа да мүшелерінің жұмысы.
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Аннотация
В статье определены научные основы воспитания у школьников склонности к коллективной 

деятельности. Налаженная учителем коллективная деятельность школьникоа на уроках казахского 
языка должна быть достаточно длительной, стабильной и однообразной, чтобы заложенные в ней 
субъектные отношения стали привычными, и в то же время меняющейся, разнообразной и развива-
ющей, чтобы поддержать интерес школьников к общественной жизни. Коллективная деятельность 
школьников должна быть доступной для учащихся школы, в плане решений противоречий учебного 
процесса казахского языка, развития их личностных качеств, чтобы занятия ею доставляло познава-
тельный интерес, и, в то же время, она характеризоваться ростом трудности. Однако, данный подход 
не нашел подтверджения в исследованиях в школе. В статье раскрыты уникальные учебные возмож-
ности коллективной деятельности школьников в развитии их личностных качеств.

Ключевые слова: школа, коллектив, деятельность, уроки казахского языка, воспитание, науч-
ные основы.

Summary
The article defines the scientific basis for the education of schoolchildren inclined to collective 

activity. The collective activity of the schoolchildren organized by the teacher in the Kazakh language 
lessons should be sufficiently long, stable and monotonous so that the subjective relationships laid down 
in it become familiar, and at the same time changing, diverse and developing, in order to maintain the 
interest of students in public life. The collective activity of schoolchildren should be accessible to students 
of the school, in terms of resolving the contradictions in the educational process of the Kazakh language, 
developing their personal qualities, so that classes would be of cognitive interest, and at the same time, 
it would be characterized by an increase in difficulty. However, this approach has not been confirmed in 
research at school. The article reveals the unique educational opportunities of the collective activity of 
schoolchildren in the development of their personal qualities.

Key words: school, collective, activity, Kazakh language lessons, upbringing, scientific bases.
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МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
КЛЮЧЕВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Аннотация
В статье разработана модель деятельности по формированию ключевых профес-

сиональных компетенций студентов при изучении элективных дисциплин. Доказана эф-
фективность модели деятельности по формированию ключевых профессиональных ком-
петенций студентов при изучении элективных дисциплин. Раскрыто содержание и струк-
тура модели деятельности по формированию ключевых профессиональных компетенций 
студентов при изучении элективных дисциплин. В модели деятельности по формирова-
нию ключевых профессиональных компетенций студентов при изучении элективных дис-
циплин показаны структурные связи, основные модули и условия процесса по формирова-
нию ключевых профессиональных компетенций студентов при изучении элективных дис-
циплин. В модели деятельности по формированию ключевых профессиональных компетен-
ций студентов при изучении элективных дисциплин заложены перспективы по формирова-
нию ключевых профессиональных компетенций студентов при изучении элективных дис-
циплин. Модель деятельности по формированию ключевых профессиональных компетен-
ций студентов при изучении элективных дисциплин рекомендуется для университетов. 

Ключевые слова: модель, деятельность, формирование, профессиональные компе-
тенции, студент, элективный, дисциплина. 

ВВЕДЕНИЕ

Широкий спектр ключевых профессиональных компетенций: информацион-
ной, деятельностной – позволяет формировать их... 

Продолжение текста 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Профессиональная компетенция включает совокупность взаимосвязанных 
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качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых 
по отношению к... 

Продолжение текста публикуемого материала

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного исследования нами обосновано... 
Продолжение текста 
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Элективті пəндерді оқып үйренуге студенттердің негізгі 
кəсіби құзыретін қалыптастыру бойынша іс-əрекет моделі
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The model of the activity on forming the key professional 
competencies of students in the study of elective subjects
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Аңдатпа
Мақалада элективті пəндерді оқып үйренуге студенттердің негізгі кəсіби құзыретін 

қалыптастыру бойынша іс-əрекет үлгісі əзірленді. Элективті пəндерді оқып үйренуге студенттердің 
негізгі кəсіби құзыретін қалыптастыру бойынша іс-əрекет үлгісінің тиімділігі дəлелденген. Элективті 
пəндерді оқып-үйренуге студенттердің негізгі кəсіби құзыретін қалыптастыру бойынша іс-əрекет 
үлгісінің мазмұны мен құрылымы анықталды. Элективті пəндерді оқып-үйренуге студенттердің 
негізгі кəсіби құзыретін қалыптастыру бойынша іс-əрекет үлгісінде құрылымдық байланыстар, 
негізгі модульдер жəне Элективті пəндерді оқып-үйренуге студенттердің негізгі кəсіби құзыретін 
қалыптастыру үдерісінің шарттары көрсетіледі. Элективті пəндерді оқып-үйренуге студенттердің 
негізгі кəсіби құзыретін қалыптастыру бойынша іс-əрекет үлгісінде Элективті пəндерді оқып-
үйренуге студенттердің негізгі кəсіби құзыретін қалыптастыру зор келешегі қаланды. Элективті 
пəндерді оқып үйренуге студенттердің негізгі кəсіби құзыретін қалыптастыру бойынша іс-əрекет 
үлгісі университеттер үшін ұсынылады.

Тірек сөздер: модель, белсенділік, білім, кəсіби құзыреттілік, студент, элективтік, пəн.

Summary
In the article the Model of activity on formation of key professional competences of students in 

the study of elective subjects is developed. The effectiveness of the Model of activity on forming the 
key professional competencies of students in the study of elective subjects is proved. The content and 
structure of the Model of activity on forming the key professional competencies of students in the study of 
elective disciplines is disclosed. In the Model of activity on formation of key professional competencies of 
students in the study of elective disciplines, structural connections, main modules and process conditions 
for forming key professional competencies of students in the study of elective disciplines are shown. In the 
Model of activity on the formation of key professional competencies of students in the study of elective 
disciplines, the prospects for the formation of key professional competencies of students in the study of 
elective disciplines are laid. The model of activities for the formation of key professional competencies of 
students in the study of elective subjects is recommended for universities.

Keywords: model, activity, formation, professional competence, student, elective, discipline encies 
of students in the study of elective subjects is recommended for universities.
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