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БАЛА ДАМУЫНДАҒЫ ТІЛДІ МЕҢГЕРУДІҢ КЕЙБІР МƏСЕЛЕЛЕРІ

А.Е. Ахметова 

анатомия, физиология жəне дефектология кафедрасының оқытушысы, 
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, Павлодар қаласы, Қазақстан

Б.А. Байдалинова 

биология ғылымдарының кандидаты, анатомия, 
физиология жəне дефектология кафедрасының доценті, 

Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, Павлодар қаласы, Қазақстан

А.Ш. Тоқтарбаева

анатомия, физиология жəне дефектология кафедрасының аға оқытушысы, 
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, Павлодар қаласы, Қазақстан

Аңдатпа 
Бұл мақалада бала дамуындағы тілді меңгерудің кейбір мəселелері қарастырылған. 

Қостілді баланы қалай тəрбиелеуге болады? Ол үшін қостілді тəрбиенің ұстанымдары 
мен əдістерін, сондай-ақ қос тілді бірдей меңгерудегі тілдік əрекеттің – өзіндік ерекшелігін 
білу қажет. Тілді меңгеру барысында туындайтын мəселелерден қорықпау керек, себебі 
олар жоюға келеді, бұл жерде ескерілетін жайт, баланың жеке-дара ерекшеліктері.

Тірек сөздер: билингвизм, коммуникация.

Билингвизм (қостілділік) – бір немесе бірнеше халық топтарының екі тілде 
түсінісу қабілеттілігі. Екі тілді меңгерген адамдарды билингва, екі тілден көп тіл 
білетіндерді – полилингва, алты тілден көп тіл білетіндерді – полиглот деп атайды. 
«Қос тілді меңгеру бала зиятын төмендетеді, себебі ол жаңа білім алудың орны-
на тілді қабылдауда қиындықтарға жолығады». Бұл мифтің пайда болуына жиыр-
масыншы ғасырдың 70-жылдарында АҚШ-та онша сауатты жоспарланбаған, со-
лай бола тұра жүргізілген мифтің ықпалы мол. Содан бері елу жыл өткеннен кейін 
осы салада үздік мамандармен жүргізілген жаңа зерттеулер қостілді балалардың 
зиятының төмендеуін толығымен жоққа шығарады. Сондай-ақ бұл зерттеулердің 
нəтижесінде қостілді балалар керісінше, монотілді құрдастарына қарағанда, 
интеллекттің жоғарғы көрсеткішін беріп отыр. Мұндай балалардың есте сақтауы, 
зейіні, ойлауы күшті дамыған, олар математикалық қабілеттерге ие. Сонымен 

ПЕДАГОГИКА ЖƏНЕ БІЛІМ  ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
БЕРУДІҢ ЖАЛПЫ МƏСЕЛЕЛЕРІ  ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
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қатар, бұл зерттеулерден мынаны байқауға болады. Бұрынғы зерттеулер жаппай 
иммиграция кезінде жүргізілді жəне қостілді балалардың зият қабілеттері тілді 
үйренуден емес, қиын, əрі күрделі өмір, иммигрант отбасындағы күйзеліс, қиын 
əлеуметтік жəне тұрмыстық жағдайы нəтижесінен жапа шекті. Тəжірибеден өткен 
балалар екінші тілді дұрыс білген жоқ, қарым-қатынас жасауда қиындыққа душар 
болды. 

Қостілді баланы қалай тəрбиелеуге болады? Ол үшін қостілді тəрбиенің 
ұстанымдары мен əдістерін, сондай-ақ қос тілді бірдей меңгерудегі тілдік əрекеттің 
спецификасын білу қажет. Тілді меңгеру барысында туындайтын мəселелерден 
қорықпау керек, себебі олар жоюға келеді, бұл жерде ескерілетін жайт, баланың 
жеке-дара ерекшеліктері ескерілуі керек [1].

Балаға екі тілді меңгертудің алғышарттарын құру үшін екі тілдің 
əрқайсысымен тілдесудің көлемін теңестіру қажет. Баланың бір күн ішіндегі сер-
гек жүретін уақытын есептеп, оның жартысына орыс тілін меңгеруді, екінші жар-
тысына ағылшын тілін меңгеруді бөліп қою қажет. Бұл ара қатынас ең болмағанда, 
бала өмірінің алғашқы үш жылында сақталуы керек. Егер бұл тек бір тілдің пайда-
сына шешілетін болса, онда бұл жағдайды қалай түзетуге болатынын ойластырған 
дұрыс. Мысалы, ағылшын тілінде баламен тілдесу аз болатын болса, онда оған 
ағылшын тіліндегі кітаптарды оқып беру керек, ертегілерді, əндерді, жазбалар-
ды, өлеңдерді, мультфильмдерді ағылшын тілінде көріп тыңдауына жағдай туғызу 
қажет. Барлық ағылшын тілін білетін жора-жолдастарға, туысқандарға баланың 
көзінше жəне баламен тек ағылшын тілінде сөйлесуді өтінген дұрыс, өйткені бала 
түрлі адамдармен осы тілде сөйлесуге болатынын сезінуі керек. 

 Бірдей билингвизмді идеалды қалыптастыру үшін баламен екі тілдегі 
коммуникация бастауының уақыты оның өмірінің алғашқы айлары болып 
табылатындығы сөзсіз. Екінші тіл қарым-қатынас барысына неғұрлым кеш енсе, 
алғашқы тіл екінші тілден басым түседі. Егер бірінші мен екінші тілде қарым-
қатынас жасаудың ара қатынасы аса алшақ болса (10 айға дейін), бұл тілдерді 
меңгерудегі айырмашылықтар үш жасқа дейін болса да, билингвальды тəрбиенің 
ұстанымдары сақталатын болса қалпына келуі мүмкін [2]. 

Билингвизм бір жастан асқан балаларда екі тілді бірдей меңгерген 
жағдайдағыға қарағанда, біршама басқаша қалыптасады. Алайда, бұл баламен 
екінші тілде кеш сөйлеу керек дегенді білдірмейді, егер екінші тілде бала үшін 
жаңа адам онымен сөйлессе, сол дұрысырақ болады. Баламен бір тілде сөйлеген 
адам кенеттен екінші тілде сөйлессе, олардың жатырқайтындықтарын тəжірибеден 
көруге болады. Үш жасқа дейін жаңа тілге арнайы үйрету мақсат емес, сондықтан 
бұл ситуациядан шығуда екінші тілде бала күтушінің сөйлескені абзал. 
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Балаға үш жастан кейін жаңа тілді ойын түрінде кітаптардың, аудио-
жазбалардың жəне бейнефильмдердің көмегімен үйретуге əбден болады. Бұл 
кезеңде жаңа ойыншықтардың пайда болуын жаңа тілмен байланыстыруға бола-
ды. Мысалы, баланы «бұл қуыршақ орыс тілінде сөйлей алмайды, өйткені ол Ан-
глиядан келді, аты да ағылшынша жəне оған көмектеспесе, басқа қуыршақтармен 
ойнай алмайды» деп сендіру қажет. Сондай-ақ үйде пайда болған жаңа жануар-
лар туралы да осылай айтуға болады. Егер ата-аналары ағылшынша сөйлей алса, 
олардың да жаңа ойыншықтармен ағылшынша сөйлесуіне болады. Кейде балалар 
ата-аналарының басқа адамдармен жəне ойыншықтармен жаңа тілде сөйлескенін 
көріп, олар да сол тілде сөйлей бастайды.

 Көбінесе едəуір ересек жастағы балалар жаңа тілде сөйлегілері келеді, 
сондықтан оларға арнайы сабақтарды ұйымдастыруға болады. Ойын түріндегі 
сабақтарда тіл жақсы меңгеріледі [3]. 

Егер екі тіл де арнайы оқытусыз коммуникация барысында меңгерілсе, он-
да билингвизм табиғи болып қалыптасады. Бала екі тілдің əрқайсысына комму-
никация құралы ретінде қарайды, ол сол тілдердің əрқайсысында сөйлесуге, өз 
ойы мен сезімдерін білдіруге құлықты. Ол баяулап тілдердің бірі өзінің жəне ата-
анасының туған тілі емес екенін біліп, соған бойы үйренеді. Балаға əкесінің бұған 
дейін өзімен ағылшын тілінде сөйлесіп, кенеттен орыс тілінде сөйлей бастағаны 
табиғи болып көрінбейді. Бұл тұрақты əлеуметтік рөлдердің бірі «əке – бала» 
жұбының ағылшынша жүзеге асатындығымен түсіндіріледі. Бала бұл тілдің 
əкесімен жақындататындығын сезінеді, бұл «олардың айрықша» тілі. Егер əкесі 
бір жаққа кетер болса, бала əкесін жəне өздері тілдесетін тілді сағынады. Осындай 
жағдайларда ағылшын тілі əкесін еске салады жəне онымен ассоциацияланады. 
Мұндай ситуацияларды кейбір ата-аналар айтып бере алады жəне жанұялардан да 
байқауға болады. 

Балаға жаңа тілді арнайы үйреткен жағдайда, ол тілге коммуникация құралы 
ретінде емес, зерттеу пəні, жаңа ойын, жаңа əрекет түрі ретінде қарайды. Бұл жа-
санды билингвизмнің белгісі. Қарым-қатынастың ерекше жағдайларында бала 
жаңа тіл тасымалдаушыларымен ұзақ уақыт шамасында қарым-қатынас жасағанда 
(достарымен, таныстарымен, бала күтушісімен) жаңа тіл бала үшін коммуникация 
құралының біріне айналады. 

 Егер ата-аналары тілдерді баламен қарым-қатынас жасауға жоспарламаса, 
өздері араластырса, бала тілін бақыламаса, оның кемшіліктеріне назар аударма-
са билингвизм стихиялы түрде дамиды. Кейде стихиялы билингвизм егер бала-
лар үйдегіге қарағанда көшеде басқа тілде сөйлессе немесе ата-аналар тарапы-
нан тілдің бұлай дамуына назар аударылмай «үйдегі» жəне «көшедегі» тілдермен 
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араластырылған жағдайда дамиды. Егер билингвизм стихиялы түрде дамыса, онда 
бала тілінде екі тілді араластыру мен қателердің өте көп болғандығы. 

Егер бала билингвизміне ата-аналары саналы тұрғыда қарайтын болса, олар 
нəтижесі ретінде ауызша жəне жазбаша түрдегі билингвизмнің қалыптасуын əр 
тілдегі қарым-қатынастың қандай ұстанымы бойынша, қандай көлемде жəне қанша 
уақытта жүргізілетіндігін ерте ойластыруы керек. Өкінішке орай, кейде отбасы 
жағдайындағы бала қостілділігі жайындағы білімнің жеткіліксіздігі ата-аналарда 
баланың тіл жəне ақыл-ой дамуы туралы қауіпті тудырады. Мұндай жағдайларда 
ата-аналар билингвальды тəрбиеден бас тартады, себебі олардан қостілділікті шы-
найы сезінудің жоқтығын көруге болады жəне бала өзінің игерген дағдыларын қос 
тілде қарым-қатынас жасауға жұмсайды. 

 Ата-аналар мəселеге саналы тұрғыда қарайтын болса, онда олар билингвизмді 
қалай бастауды ғана емес, сонымен қатар билингвизмнің қалыптасуын 
жалғастырады, билингвальды даму барысындағы үрдістердің ерекшеліктері, олар-
ды жоюдың қиындықтары мен амалдары жөнінде түсініктері болады, отбасылық 
қостілділік тəрбиенің тиімді коммуникативтік стратегиясы мен əдістемесін 
таңдап алады. Осылайша, табиғи бірдей билингвизмді дұрыс қалыптастырудағы 
ата-аналардың саналылығының маңызы зор, осының нəтижесінде балалардың 
қостілділігі тиімді жағдайларда дамиды.
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Аннотация
В настоящей статье говорится о некоторых проблемах овладения языком в развитии детей. 

Как можно воспитывать ребенка? Какие принципы и методы воспитания используются при деятель-
ности одинакового овладевания языком? Не нужно бояться проблем, которые возникают при овла-
дении языком, потому что их можно устранить, здесь лишь нужно обращать внимание на индиви-
дульные особенности детей. 

Ключевые слова: билингвизм, коммуникация.
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Summary
In the present article describes some of the problems of language acquisition in children's development 

. How can you raise a child ? What are the principles and methods of education are used in the activity of 
the same mastering the language . Do not be afraid of problems that arise in language acquisition , because 
they can be eliminated , there is a need to pay attention to individulnye especially children.

Keywords: bilingualism, communication.
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Аннотация
В настоящей статье рассматриваются особенности подготовки будущих логопе-

дов в системе дуального образования. Дуальная система предполагает прямое участие ор-
ганизации образования в профессиональном образовании обучаемых. Организация образо-
вания предоставляет условия для практического обучения. Учебные заведения на равно-
правной основе сотрудничают с учебными организациями, на базе которых осуществля-
ется производственная или профессиональная практика.

Ключевые слова: дуальное образование, подготовка студентов, нарушения речи, 
профессиональная подготовка.

В настоящее время в республике наблюдается существенная нехватка квали-
фицированных рабочих кадров. В этом отношении важное место в настоящее вре-
мя уделяется системе дуального образования. Благодаря увеличению роли прак-
тической подготовки будущие специалисты осваивают производственные навыки 
уже на стадии обучения. Достигается это путем увеличения практической состав-
ляющей учебного процесса и проведения занятий непосредственно на рабочем ме-
сте. Система успешно функционирует во многих европейских и азиатских странах 
(Германия, Франция, Китай и др.) [1].

Дуальная система образования – система образования, предусматривающая 
сочетание обучения в учебном заведении с периодами производственной деятель-
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ности. Данная система предусматривает сочетание обучения в учебном заведении с 
периодами производственной деятельности. Учебный процесс организуется следу-
ющим образом: параллельно с обычными занятиями в вузе учащиеся ходят в опре-
деленные организации образования, где приобретают практический опыт (профес-
сиональная подготовка). По системе дуального образования обучение может про-
изводиться в рамках краткосрочных курсов в объеме до 700 часов.

Дуальная система предполагает прямое участие организации образования в 
профессиональном образовании обучаемых. Организация образования предостав-
ляет условия для практического обучения. Учебные заведения на равноправной 
основе сотрудничают с учебными организациями, на базе которых осуществляет-
ся производственная или профессиональная практика [2].

Основными целями системы дуального образования является развитие тех-
нического и профессионального образования путем создания высокоэффективной 
конкурентоспособной системы подготовки и переподготовки кадров рабочих и 
технических специалистов; внедрение в учебный процесс организаций профессио-
нального образования новых технологий обучения; дальнейшее развитие системы 
непрерывного профессионального образования. 

Переориентация на рыночные отношения потребовала серьезных изменений 
в системе профессионального образования. При приеме на работу представителей 
организаций образования интересует не столько формат «знаний» выпускников 
учебных заведений, сколько их готовность к осуществлению профессиональной 
деятельности. 

Сложившийся в Казахстане инновационный рынок труда диктует необходи-
мость пересмотра традиционных подходов в системе профессионального образо-
вания. Однако образовательные учреждения пока еще не в состоянии переориен-
тироваться на новые цели подготовки специалистов. Действующие государствен-
ные образовательные стандарты предполагают в лучшем случае равное соотноше-
ние теоретического и практического обучения, хотя актуализация профессиональ-
ных компетенций требует превалирования практико-ориентированных форм. 

Реакцией на вызовы современного рынка системы образования является про-
цесс модернизации системы образования в Казахстане. Реализуемые меры, как ис-
пользование зарубежного опыта организации учебного процесса, внедрение инно-
вационных технологий, компьютеризация обучающих процессов, должны повы-
сить квалификационный уровень выпускников учебных заведений. 

В определенной степени решению обозначенной проблемы способствует реа-
лизация в обучающем процессе принципов дуальной технологии. 

«Дуальность» означает «двуединство, двойственность». Дуальное обучение, 
как показывает практика европейской системы образования, является продуктом 



ҚАЗАҚСТАН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ХАБАРШЫСЫ                                                       2, 2015

12

тесного взаимодействия образовательных организаций и работодателей по успеш-
ной профессиональной и социальной адаптации будущего специалиста. Студен-
ты уже на ранних этапах процесса учебы включается в производственный процесс 
в качестве работника предприятия, который, согласно функциональным обязан-
ностям, распоряжается выделенными ресурсами, несет должностную ответствен-
ность, овладевает профессиональными навыками, в определенных случаях полу-
чает заработную плату.

Со второй половины XIX века с развитием индустриального производства 
подмастерья стали переходить на промышленные предприятия, где уже складыва-
лась система фабрично-заводского обучения. На предприятиях стали открывать-
ся учебные мастерские, в которых обучение технологии ремесла производилось на 
систематичной основе [3]. 

Дуальная форма профессионального образования рассматривается учеными 
как успешно адаптированный к условиям рыночной экономики образовательный 
феномен. Вместо традиции подготовки отдельным мастером ученика, подобного 
себе, экономика востребовала новую форму подготовки специалистов на основе 
социального партнерства предприятий и профессиональных школ. 

Анализ мирового опыта дуального обучения создает предпосылки для реа-
лизации наиболее эффективных ее сторон в систему профессионального образова-
ния стран с рыночной экономикой.

При дуальном обучении предполагается обеспечение на младших курсах об-
щетеоретической базы, а на втором-третьем курсе – работа по индивидуальному 
плану, содержащему практикоориентированные учебные задачи, требующие вы-
полнения в производственных условиях. К руководству данной работой могут при-
влекаться специалисты-практики.

Итоговая аттестация проводится в форме защиты курсового или дипломно-
го проекта по специализации, при этом большое внимание уделяется практической 
значимости работы.

При дуальной целевой подготовке студенты приобретают на ранних стадиях 
обучения определенные профессиональные компетенции, а также такие личност-
ные качества, как умение работать в команде, навыки оптимального выбора тех-
нологического решения, ответственность за порученный участок деятельности. В 
процессе работы он по-новому осмысливает будущую специальность и принима-
ет обоснованное решение о правильности выбора профессии. Помимо всего, буду-
щий специалист при добросовестном труде может обеспечить себе дополнитель-
ный доход и стаж работы, чрезвычайно необходимый для трудоустройства в совре-
менных условиях.
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Потенциальный работодатель, имеющий собственное представление о спе-
циалисте, имеет возможность «вмешаться» в процесс обучения, дополняя содержа-
ние обучения кругом специфичных проблем для данного производства. Партнер-
ство с учебным заведением дает возможность еще на ранних стадиях профессио-
нальной подготовки оценить потенциальные кадровые ресурсы и в случае явного 
несоответствия заблаговременно отказать выпускнику в работе или же зачислить 
его на должность с меньшей заработной платой.

Образовательная организация также заинтересована в деловом партнерстве с 
производством, так как получает доступ к оперативной информации о текущем со-
стоянии производственных процессов, а это позволяет внести коррективы в обуча-
ющие программы и актуализировать определенные дисциплины.

Казахстан имеет все условия для успешного развития дуального образова-
ния. Авторы статьи предлагают Проект Положения о дуальном образовании и при-
глашают всех заинтересованных лиц для его обсуждения [4].

Для реализации системы дуального образования необходимо создание бла-
гоприятных условий для кадрового, научно-методического и материально-техни-
ческого оснащения организаций образования профессиональной подготовки и пе-
реподготовки.

Дуальные образовательные программы открывают дополнительные возмож-
ности повышения эффективности подготовки рабочих высшей квалификации, обе-
спечивают диверсификацию профессионального образования, т.е. позволяют уве-
личить разнообразие предлагаемых профессиональных программ, способствуют 
более разностороннему профессиональному развитию учащихся, обеспечивают 
взаимосвязь, взаимопроникновение и взаимовлияние различных систем (наука и 
образование, наука и производство и т.п.), что приводит к качественным изменени-
ям в профессиональном образовании.

В процессе обучения на практических и семинарских занятиях обсуждаются 
конкретные практические ситуации и решаются производственные задачи, возни-
кающие на предприятиях, в которых стажируются студенты. Темы выпускных ра-
бот оговариваются с будущим работодателем.

Реализуя данную систему образования, студенты специальности «Дефекто-
логия» под руководством преподавателей проходят практические занятия на базе 
специализированных коррекционных организаций. 

Во время практических занятий по дисциплинам логопедическая ритмика, 
организация логопедической работы в различных организациях образования, ло-
гопедический практикум студенты знакомятся с работой логопеда, особенностями 
речевого развития детей, технологиями, применяемыми на логопедических заня-
тиях, оборудованием кабинета. Изучают документацию логопеда, помогают в сбо-
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ре наглядно-дидактического материала. При проведении индивидуальных и груп-
повых занятий с детьми с нарушениями речи студенты применяют приобретенные 
теоретические знания и навыки. 

Таким образом, студенты, которые прошли подготовку по данной системе об-
разования, будущие специалисты успешно трудоустраиваются и не испытывают 
трудности и в своей дальнейшей профессиональной деятельности. 
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Аңдатпа
Бұл мақалада дуальды білім беру жүйесі бойынша болашақ логопедтерді даярлаудың 

мəселелері қарастырылады. Дуальдық жүйе маман даярлауда білім беру мекемесінің, білім 
алушының жəне мемлекеттің мүдделерін біріктіруге бағытталған кəсіптік білім берудің түрі. Бұл 
жұмыспен қамту орны үшін педагогтердi даярлау үшін тиімді. Маманды қайта даярлауға, жұмыс ор-
нына бейімдеуге уақыт кетпейді. Білім алушы жастар үшін, өмірдегі өз орнын ерте табуға мүмкіндік 
туады, жұмысқа ерте араласып, бейімделеді.

Тірек сөздер: дуальды білім беру, студенттерді даярлау, кəсіби даярлау. 
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Summary
This article considers the peculiarities of training of future teachers in the system of dual education. 

The dual system involves the direct participation of the organization of education in vocational education 
trainees. Educational organization provides conditions for practical training. Educational institutions on 
an equal basis in cooperation with the educational institutions on the basis of which is the industrial or 
professional practice.

Keywords: dual education, training students, speech disorders, vocational training.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, связанные с переводом художественных тек-

стов, а также рассказывается о конкурсе переводов художественного и поэтического 
текста для учащихся города и студентов, который проводится ежегодно в Набережно-
челнинском институте КФУ кафедрой филологии.

Ключевые слова: перевод, художественный текст, переводчик, переводческие 
трансформации, опущения, добавления, замены.

В процессе переводческой деятельности постоянно встает проблема выбо-
ра слова при переводе с одного языка на другой. Основными причинами возник-
новения трудностей перевода являются: 1) отсутствие предмета, явления в жизни 
народа, с языка которого осуществляется перевод (вещественная безэквивалент-
ность); 2) отсутствие тождественного понятия (лексико-семантическая безэквива-
лентность); 3) различие лексико-стилистических характеристик (стилистическая 
безэквивалентность).

В процессе деятельности переводчик анализирует исходный текст и синтези-
рует целевой текст. С точки зрения перевода, гораздо более существенным явля-
ется достижение эквивалентности между языком оригинала и переводящим язы-
ком, так как читателя интересует не столько понятие, стоящее за словом, сколько 
его значение в данном контексте [1]. От переводчика требуется не только языковая 
компетенция и чутьё, не только значение исторического и социально-культурного 
фона оригинала, но и глубокое проникновение в исходный текст. Это особенно не-
обходимо при переводе стихотворных произведений, в частности, произведений 
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таких мастеров слова, как У. Шекспир, Дж. Г. Байрон, Р. Л. Стивенсон, Р. В. Шел-
ли, Р. Бернс, Р. Киплинг и Г. Лонгфелло. 

Между разными языками существуют объективные различия. Например, в 
английском языке чаще, чем в русском, употребляются односложные, полнознач-
ные слова. Английскому языку в целом также не свойственно использование слов 
с большим количеством согласных, из-за чего звуковое впечатление от разных тек-
стов часто бывает различным.

Помимо этих очевидных несовпадений между языками, имеются и другие, 
менее очевидные, но не менее значимые отличия – в первую очередь, по спосо-
бам сочетания слов друг с другом, по их стилистическим характеристикам. В си-
лу такого несходства, особенно при переводе стихов, полного соответствия перево-
да оригиналу не может быть в принципе. Гёте говорил: «Существует два принци-
па перевода: один из них требует переселения иностранного автора к нам; другой, 
напротив, предъявляет к нам требование – отправиться к чужеземцу и усвоить его 
условия жизни, склад его языка, его особенности».

Каждое поэтическое произведение – это комплекс взаимно связанных эле-
ментов: ритм, мелодия, стилистика, смысловое, образное, эмоциональное содер-
жание и их сочетание. «Перевод стихотворных произведений – это искусство, он 
всегда имеет элемент открытия, обаяние впервые сказанного...» [2]. Вот что гово-
рит о своей работе над переводами сонетов У. Шекспира известный переводчик 
С. Маршак:

   Я перевел Шекспировы сонеты. 
   Пускай поэт, покинув старый дом, 
   Заговорит на языке другом, 
   В другие дни, в другом краю планеты...

В сонете 116 У. Шекспира слова «Love’s not Time’s fool...» (буквальный пере-
вод «любовь – не шут времени...») С. Маршак переводит «Любовь – не кукла жал-
кая в руках у времени...», т. е. не является предметом развлечений, так как шуты 
в ту эпоху были предметом развлечения, часто будучи бесправными и жалкими. 

Произведения У. Шекспира переводили многие русские поэты и переводчи-
ки. Трагедия «Гамлет» насчитывает большое количество крылатых выражений. 
Эту трагедию переводили чаще другий произведений.

   Oh, That a rogue and peasant slave am I!
   О, что за дрянь я, что за жалкий раб.
       (М. Лозинский)
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   Sweets to the sweet
   Прекрасное прекрасной.
      (Б. Пастернак)

   I must be cruel only to be kind.
   Чтоб добрым быть, я должен быть жестоким.
        (Б. Пастернак)

Переводчик постоянно прибегает к различным трансформациям: лексиче-
ским, грамматическим, стилистическим. Например, R. Berns:

   Should auld acquaintance be forgot
   And never brought to mind….
   Не грустить о ней... 
      (С. Маршак)

Или G.G. Byron:

   My soul is dark. Oh! Quickly string
   The harp I yet can brook to hear…
   Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей.
   Вот арфа золотая…
      (М. Лермонтов)

   And in the heaven that clear obsure,
   So swiftly dark, and darkly pure
   Which follows the declare of day
   At twilight melts beneath the moon away

   И дня утраченного след, 
   Как светлый мрак, 
   Как темный свет, 
   Струится в бледной вышине и 
   Тени тают при луне. 
      (В. Левик)

Переводчики прибегают и к таким трансформациям, как опущения, добав-
ления, замены, перестановки, что крайне необходимо для сохранения и звучания 
стихотворного произведения. Переводчики должны сохранить общую стилисти-
ческую окрашенность стиха, подчас даже усиливая эмоциональную нагрузку. На-
пример, стихотворение W. Davis “Leisure”.
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    A poor life this is if, full of care,
    We have no time to stand and stare.
    Гроша не стоит жизнь, мой друг,
    Коль некогда взглянуть вокруг. 
        (C. Сухарев)

Интересно сопоставить переводы одного и того же стихотворного произведе-
ния, сделанные разными поэтами: 

The Arrow and the Song
(Henry W. Longfellow (1807–1882))

    I shot an arrow into the air,
    It fell to earth, I knew not where;
    For, so swiftly it flew, the sight
    Could not follow it in its flight.

    I breathed a song into the air,
    It fell to earth, I knew not where;
    For who has sight so keen and strong,
    That it can follow the flight of song?

    Long, long afterward, in an oak
    I found an arrow, still unbroke;
    And the song, from beginning to end,
    I found again in the heart of a friend.
          1845

Таблица 1. Переводы произведения Г. Лонгфеллоу «The Arrow and the Song» / «Стрела и песня»

Стрелу из лука я пустил
Не знал я, где она упала;
Напрасно взор за ней следил,
Она мелькнула и пропала.
На ветер песню бросил я:
Звук замер где-то в отдаленьи...
Куда упала песнь моя
Не мог сказать я в то мгновенье.
Немного лет спустя, потом
Стрела нашлась, в сосне у луга,
Свою же песню целиком
Нашел я в теплом сердце друга.

Перевод Д. Михаловского

Пустил стрелу свою в полёт.
Не знаю – где-то упадёт.
Так плавно в небесах летит, 
Что взгляд за ней не уследит.
Отправил песню в облака.
на плывёт, светла, легка.
И где же взор найти такой,
Чтоб уследил за песней той.
С тех пор немало лет прошло.
На дубе я стрелу нашёл.
А песня прежних юных дней
Живёт в сердцах моих друзей.

Перевод Ирины Крынецкой

Натягиваю тетиву...
И запускаю ввысь стрелу
Ее на небе не найдет
Мой взгляд. Стремителен полет...
Заброшу песню в небеса,
Не разглядят ее глаза.
Она летит стреле вослед...
Где упадет – ответа нет.
И только, много лет спустя,
Найдется крепкая стрела
У старого, большого дуба.
И песня слышится – от друга...

Перевод М. Антипиной
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Переводчику, работающему с исходным материалом, родной язык часто не 
позволяет пользоваться теми же приемами, что и автор. Тем не менее переводчик, 
воссоздавая произведения на своем языке, должен мобилизовать все средства для 
достижения того же эффекта.

В течение нескольких лет кафедра филологии Набережночелнинского инсти-
тута КФУ проводит конкурс переводов художественного и поэтического текста для 
учащихся города и студентов. Для перевода всегда предлагается одно стихотворе-
ние на английском языке, причем оно не повторилось ни разу. Подобрать стихотво-
рение, отвечающее соответствующим требованиям, непросто: оно должно быть не 
очень длинным, но и не коротким, содержать доступный для студентов и учащих-
ся грамматический и лексический материал, иметь понятную структуру, вызывать 
интерес и желание поработать над ним, с тем, чтобы получить литературный вари-
ант. Кроме того, при подборе стихотворения всегда желательно иметь литератур-
ный перевод профессионального переводчика, но так, чтобы у студентов не было 
возможности выдать его за свой. Поэтому, несмотря на огромный объем поэтиче-
ского творчества, возможности выбора подходящего стихотворения очень затруд-
нены. Приходится учитывать уровень подготовки студентов к данному виду рабо-
ты, внешнее оформление, тему и идею стихотворения, предложенного для перево-
да. Поэтому при поиске очередного стихотворения было решено предложить сти-
хотворение известного американского поэта XIX века Генри Лонгфелло «Стрела и 
песня» (The arrow and the song).

Английский вариант стихотворения был предложен для перевода всем жела-
ющим. Работа шла в течение месяца, переводы сдавались преподавателю, им при-
сваивался шифр, и затем все они, перепечатанные в одном формате, были разме-
щены на стенде для всеобщего ознакомления и оценки. Там же был помещен и 
литературный вариант (оригинал). На первом этапе работы оценивают студенты, 
на втором – жюри из преподавателей кафедры иностранных языков. Учитывалось 
множество критериев: сохранение формы и размера, ритма и рисунка фразы, наи-
более точное и близкое отношение к первоисточнику, грамотность построения, ло-
гика повествования, работа над словом, адекватность перевода с точки зрения со-
держания, соответствие переведенного текста стилистическим и грамматическим 
нормам русского языка и т.д.

Было очень сложно выделить лучшие работы. Каждая из них по-своему опи-
сывала ситуацию, говорила об отношении человека к дружбе. Вот один из перево-
дов, который стал призером конкурса:
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Стрела и Песня

   Из лука стрелу я отправил в полет
   Конечно, не знал где она упадет.
   И опытный глаз бы не смог уследить
   Где предстоит ей полет завершить.
   Я выдохнул песню, отправив в полет
   И тоже не знал, где она упадет.
   Во всем белом свете никто – вот печаль
   Не мог бы за песнею следовать вдаль.
   Длился мой поиск многие дни
   Куда же, куда улетели они?
   В лесу я, на дубе, стрелу отыскал,
   А песню ту друг иногда напевал.

       (Санникова Ольга, 4 курс) 

Принимались во внимание оригинальность и своеобразие стиля. Конкурс-
ной комиссией в составе председателя заведующего кафедрой, д.ф.н., профессора 
Л.Р. Сакаевой были отмечены особая лиричность, музыкальность и теплота целого 
ряда других работ. О каждой из них можно сказать только добрые слова. И пусть 
не всегда их можно назвать отвечающими всем вышеперечисленным требовани-
ям, в них вложена частичка души как студентов-переводчиков, так и всех учащих-
ся школ.

Подведя итог, хочется отметить, что, уходя на старшие курсы, студенты про-
должают откликаться на проведение очередного ежегодного конкурса поэтическо-
го перевода, находят для этого и время, и желание, их интерес к изучению англий-
ского языка не исчезает. Он продолжается и после окончания вуза. Пусть в иных 
формах и способах, но участие в различных видах деятельности на английском 
языке во время обучения в вузе помогает сохранить его в дальнейшем, использо-
вать в своей профессиональной деятельности.

Список литературы
1. Гак В.Г. Сопоставительные исследования и переводческий анализ / В.Г. Гак // 

Тетради переводчика. – М.: Междунар. отношения, 1979. – Вып.16. – С. 71–78.
2. Любимов Н.М. Перевод-исскуство / Н.М. Любимов // Перевод – средство взаимно-

го сближения народов. – М.: Прогресс, 1987. – С. 141–142.



ҚАЗАҚСТАН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ХАБАРШЫСЫ                                                       2, 2015

22

Көркем шығарма мəтіндерін аударудағы 
шығармашылық қызмет дағдыларын дамыту

М.С. Ильина 
педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы, 
Набережные Челны институттың (филиалы) ФГАОУ ВПО «Казан 
(Приволжск) федеральдық университеті», Набережные Челны қаласы, Ресей

О.М. Буренкова 
педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, шет тілдер кафедрасының меңгерушісі 
Набережные Челны институттың (филиалы) ЧОУ ВПО «Құқық жəне басқару 
экономика институты (Қазан қаласы)», Набережные Челны қаласы, Ресей

Аңдатпа
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қатар жыл сайын Набережные Челны институтының ҚФУ, филология кафедрасында қала оқушы-
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Аңдатпа
Бұл мақалада мектепке дейінгі ұйымдарда тəрбиелеу мен білім берудің негізгі 

бағыттары қарастырылған. Қазіргі кезде мектепке дейінгі орталықтарда білім берудің 
ерекшеліктері сипатталған. Балабақшадағы іс-əрекеттерді дамытудың жолдары 
көрсетілген.

Тірек сөздер: іс-əрекет, дамыту, білім, таным, қазіргі технология, жүйе.

Қазіргі таңда қоғамның саяси, əлеуметтік жəне экономикалық дамуындағы 
серпінді өзгерістер білім беруді əлемдік кеңістікпен ықпалдастыру талабын қойып 
отыр. Мұндағы жаңа білім мазмұны əлемдік білім кеңістігіндегі оқытудың озық 
технологияларын қамтиды.

Мектепке дейінгі балаларға тəрбие мен білім беру жұмыстарын ұйымдас-
тыру қазіргі кезде өзекті мəселердің бірі. Мектепке дейінгі ұйымдарда тəрбиелеу 
мен білім беруде заман талабына сайын əдіс-тəсілдер көбейіп, жаңарып, толығып 
жатыр.

Мектеп жасына дейінгі балаларды дамытудың ерекшеліктері:
– оқу-таным іс-əрекеті ойынмен тығыз байланысты;
– мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мектептегі сияқты сабақта емес, 

əртүрлі формада жүзеге асырылады (саяхаттарда, ойындарда, əртүрлі іс-əрекет ба-
рысы жəне т.с.с.);

– мектепке дейінгі мекемеде оқыту процесінде балалар ғылым негіздерін 
оқымайды, қоршаған орта жөнінде жүйеленген түсінік пен оқу туралы дағдылар 
алады (тəрбиешіні тыңдау, сұрақтарға жауап беру, сұрақ сұрау білу, нұсқау бой-
ынша əрекет жасау, ересек мектеп жасында-оқу-танымдық міндеттерді қою жəне 
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оларды шешу, оның жетістіктерін жоспарлау, өз нəтижелерін бағалау, оларды 
басқалармен салыстыру);

– оқыту іс-əрекеттің барлық формаларында жəне түрлерінде өзінің əлеуметтік 
тəжірибесін мақсатты түрде беретін үлкен адамдардың жетекшілігімен жүреді;

– мектепке дейінгі жаста балалар басты нəрсе мен қосалқы нəрсені ажырату-
да қиындық көреді;

– оқыту процесінде балалардың заттар мен өзінің айналасында болып жатқан 
құбылыстардың қасиеттерін дұрыс қабылдауын қамтамасыз етудің қажеттілігі;

– мектеп жасына дейінгі балаларды оқытқанда оқуға ынталылық, үлкен 
адамдардың мақұлдауы мен тілектестігі, процестің жоғары эмоционалдық 
толыққандылығы, жағымды эмоционалдық ахуал сияқты факторлар ерекше 
маңызды [1].

Белгілі психолог Л.С. Выготскийдің айтуынша, бала ойын үстінде даралық 
сипатқа ие болады.

Ал жоғары сатыда дамып жетілген сана-сезім мен ақыл-ой иесі – адам 
баласының ойын əрекет, бір жағынан, тіршілік етудің негізгі формасы болып, 
саналатын болса, екінші жағынан, ұрпақтан-ұрпаққа беріліп отыратын өмір 
тəжірибесінің нəтижесі болып табылады. Міне, осы тұрғыдан алғанда адам 
баласының ойын əрекеті негізінен, балдырған кезінен дамып, баланың өсіп-
жетілуіндегі басты жəне жеткші факторға айналады.

Тəлім-тəрбие ғылымы мен адамның жан дүниесінің сырын зерттейтін психо-
логия пəні ойын əрекетін адамның эволюциялық даму үрдісінің белгілі бір кездегі 
тіршілік қажеттігі ретінде қарастырады [2].

Мектеп жасына дейінгі баланы оқытудың жалпы мақсаты əр кезеңде əр 
түріне қарай нақтыланып отырады. 

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 [3].

Қазіргі таңда көптеген интерактивтік бағдарламалық бөлімдер, қозғалмалы 
объектілер құруға мүмкіндік əдістемелік құралдар 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.

Бала бақша баласына мультимедиялық оқулықтар біріншіден, балалардың 
қызығушылығын арттырады, екіншіден, зейін қойып көрумен қатар түсінбеген 
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жерлерін қайта көруге мүмкіндік алады. Мультимедиялық оқулықтар бала-
бақшада балаларға арналған таптырмас құрал болып табылады. Өйткені 
балалардың зейіні əр түрлі əдемі түстерге, ойыншықтарға, əдемі суреттерге, 
əсемдікке əуес болады.

Мультимедиялық электронды оқулықтар бала үшін де, тəрбиеші үшін де 
күнде дамытылып отыратын анық түрдегі əдістемелік жүйе болып табылады.

Мектепке дейінгі мекемелерде ақпараттық қатынастық технология құрал-
дарын қолданудағы мақсат-баланың танымдық қызығушылығын қалыптастыру. 
Балада танымдық қызығушылықтың болуы олардың оқу іс-əрекеттерге белсен-
ді, білімінің сапалы болуына, жағымды мінез құлықтарын қалыптастыруға 
мүмкіндік береді.

Мектепке дейінгі балалардың есте сақтау қабілеті əлсіз, қабылдау процестері 
тұрақсыз келеді. Сондықтан олар затты қолмен ұстап, көзімен көргенді ұнатады. 
Осыған сəйкес, мектепке дейінгі балалардың оқу іс-əрекеттеріне көрнекілік, ойын 
технологиясын кеңінен қолданған жөн.

Əр саланы, бөлімді оқыту кезінде қазақ халқының тұрмыс-салты, əдет-
ғұрпы, үлгілі дəстүрлермен шебер ұштастырып, бала бойына ұлттық мақтаныш, 
ұлттық патриоттық сезім қалыптастыру, оны бүгінгі күн талабына сай мазмұнды 
да пəрменді жүргізуге күш салу əр тəрбиешінің басты міндеті.

Ал, бүгінгі күні мен осы тапқырлық тапсырмаларды шешу теориясы арқылы 
мектепке дейінгі балалардың тілдік құзіреттіліктерін дамыту міндеті қойылып от-
ыр. Баланың ойлауын, шығармашылық қабілетін дамытуға ықпал етеді. Демек, 
мектепке дейінгі балаларға тəрбие мен білім беру жұмыстарын ұйымдастыру 
өзекті мəселелердің бірі.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы, связанные с изучением эмоции радости и ее 

коммуникативными функциями. На основе произведений А.П.Чехова были выявлены сино-
нимы рассматриваемой эмоции. Авторы статьи предприняли попытку сконструировать 
номинативно-семантическое поле эмоции радость.
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Радость входит в состав универсальных эмоций, испытываемых представи-
телями разных культур. Мимическое выражение эмоции выражается улыбкой, по-
этому ее идентификация не представляет большой сложности у партнеров по ком-
муникации. Причиной возникновения радости может быть достижение цели или 
получение личностно релевантного известия позитивного характера. Радость – это 
положительная эмоция, для которой специфично ощущение уверенности, удовлет-
воренности и личной значимости. Эмоция эта является спонтанной и относитель-
но кратковременной, подверженной смене другими эмоциональными состояния-
ми. Радость имеет большое значение в жизнедеятельности человека, облегчая и 
усиливая социальные связи, тем самым увеличивая адаптационные характеристи-
ки личности и обозначая освобождение от негативной стимуляции и напряжен-
ных состояний. Итак, радость мыслится носителями русского языка как позитив-
ное эмоциональное состояние, переживание которого психологически важно, жиз-
ненно необходимо человеку.

В лингвистике часто прибегают к полевым подходам при описании различ-
ных языковых явлений. Впервые теория поля появилась в немецкой лингвисти-
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ке (К. Хейзе и Й. Трир), в отечественной лингвистике у истоков стоял А.В. Бон-
дарко (функицонально-семантическое поле). Кроме того, подобными вопросами 
занимались Ю.Д. Караулов, З.Д. Попова, И.М. Кобозева, Г.С. Щур, З.Х. Ибадиль-
дина и др.

Для полноценного структурирования номинативно-семантического поля 
(НСП) радость, в первую очередь, необходимо обратиться к лексикографическим 
источникам, определяющим семантику изучаемой эмоции, установить ее пара-
дигматические отношения с синонимами и выявить специфику их употребления 
в речи.

По данным толковых словарей, рассматриваемая эмоция представляется в 
следующем виде: чувство удовольствия, ощущение большого душевного удовлет-
ворения, или то, что доставляет удовольствие, дает счастье [1, 662]. С.И. Ожегов да-
ет следующую дефиницию: веселое чувство, ощущение большого душевного удо-
влетворения [2]. Анализ значений дает основание заключить, что авторы лексико-
графических источников зачастую определяют радость через удовольствие, удо-
влетворение, счастье, усладу, наслаждение и веселье. Для выявления относитель-
но полного синонимического ряда обратимся к специализированным словарям.

Словарь синонимов русского языка под редакцией А.П. Евгеньевой представ-
ляет радость как отраду [3, 328]; к глаголу радовать добавляются лексемы весе-
лить и ликовать [3, 327]. По З.Е. Александровой, синонимический ряд составля-
ют глаголы: тешить, утешать, доставлять радость, ликовать, торжествовать, 
возвеселяться, быть на седьмом небе, смотреть именинником [4, 444].

В новом объяснительном словаре синонимов русского языка синонимиче-
ский ряд предстает в следующем виде: радоваться, ликовать, торжествовать, то 
есть «испытывать приятное чувство, какое бывает, когда то, что субъект оценива-
ет или ощущает как хорошее для себя, имеет место» [5, 912]. При более детальном 
рассмотрении предложенных Ю.Д. Апресяном синонимов он отмечает некоторую 
разницу в их семантике. Глагол радоваться является наиболее общим и универ-
сальным синонимом и обозначает одну из фундаментальных эмоций. Эту эмоцию 
способны вызывать любые положительно оцениваемые факторы. Радуются и то-
му, чего долго ждали, и случайному подарку судьбы, завершению своей работы и 
успехам другого человека. Радоваться, таким образом, можно вполне бескорыст-
но и простодушно. Синоним ликовать отличается тем, что обозначает радость, со-
единенную с восторгом и сопровождающуюся двигательной активностью. Торже-
ствуют, как правило, по случаю своих собственных успехов, правоты, победы и др. 
[5, 912-915].

Изучив материал толковых и синонимических словарей, дающих нам потен-
циальную картину вербальной представленности эмоции радости в речи, были вы-
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явлены нижеперечисленные синонимы: удовольствие, веселье, услада, наслажде-
ние, утеха, счастье, удовлетворение, отрада, утешение, ликование и торжество.

Следующим этапом конструирования НСП радость является выявление на-
званных синонимов, реально используемых в речи. Так, корпус фактического ма-
териала, вербализующего эмоцию радости в речи, составил 145 ситуаций, где пря-
мая номинация эксплицируемой эмоции была зафиксирована в 220 случаях. Далее 
приводим перечень синонимов, отмеченных в ситуациях (приведены в порядке ча-
стотности использования) радость, счастье, удовольствие, приятное чувство, на-
слаждение, веселье, утешение, восторг и благостное чувство. 

Судя по имеющимся данным, радость является не только доминирующим 
элементом, содержащим общую семантику, но и безусловным лидером среди сино-
нимов. Так, на основании, во-первых, базовости эмоции, а во-вторых, ее доминант-
ного значения и частотности употребления в речи говорящими, лексема радость 
и ее словоформы составляют ядерную часть номинативно-семантического поля.

Для представления общей картины частеречной представленности синони-
мов рассматриваемой эмоции предлагаем рассмотреть следующие данные. Судя 
по полученным результатам, эмоция радости реально эксплицируется девятью си-
нонимами, из которых наиболее продуктивным является ядерное понятие рассма-
триваемого поля – радость. Ее представленность выражается следующими частя-
ми речи: прилагательными, существительными, глаголами и реже – наречиями. 

Специфика употребления прилагательного для экспликации эмоции радости 
заключается в применении его краткой формы. Большей частью они употребляют-
ся в конвенциональном контексте, то есть в ситуациях, где нормы этикета требуют 
определенных клишированных ответов. Так, например, в ситуациях знакомства 
или встречи. Вне конвенционального контекста краткие прилагательные и другие 
их формы употребляются в единичных случаях, но подтверждают приведенное 
выше определение радости, предложенное Ю.Д. Апресяном. Так, семантика гла-
гола радоваться, соответственно, и однокоренного прилагательного имеет обоб-
щающий характер, указывая на позитивную оценку как собственных достижений, 
так и успехов других лиц.

Эмоция радости вызывается не только успехами своими или чужими, но и 
имеет более обобщенный характер. Радоваться можно красоте, покою или жиз-
ни вообще. Радость жизни обычно возникает при каких-либо критических ситуа-
циях.

Третье место по частотности экспликации эмоции радости через однокорен-
ные языковые единицы занимает глагол. Практически во всех имеющихся приме-
рах он используется в 1 лице, то есть говорящий обычно манифестирует свое соб-
ственное состояние; еще одной его специфической характеристикой является спо-
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собность сочетаться с наречиями и наречными оборотами (всем сердцем, от души, 
всегда), демонстрирующими глубину и искренность чувства. Будучи положитель-
ной эмоцией, радость вызывает позитивные чувства и располагает к сиюминут-
ной ее экспликации, что объясняет ее доминантное использование в настоящем 
времени.

Экспликация радости посредством наречия носит единичный характер и бы-
ла зафиксирована лишь в двух случаях.

Проанализировав имеющийся материал, нами было сконструировано ядро 
НСП радость, в состав которого входят следующие языковые средства: прилага-
тельные (рад, рада, рады), существительные (радость, радости, радостью), глаголы 
(радоваться, радуюсь, радуемся, обрадовалась, обрадовались, порадовало, радует-
ся, радовалась) и наречие (радостно). Несмотря на то, что экспликация радости ча-
ще происходит при помощи прилагательных и существительных, их установлен-
ные в речи парадигмы состоят лишь из трех номинаций. Количественная представ-
ленность глаголов, номинирующих рассматриваемую эмоцию, значительно ниже, 
однако необходимо обратить внимание на их более развернутую парадигму.

Ближняя периферия НСП эмоции радость включает в себя словоформы си-
нонимов счастье, удовольствие, приятное чувство, наслаждение, веселье, утеше-
ние, восторг и благостное чувство.

Наиболее интенсивно и полно выраженная радость манифестируется при по-
мощи лексемы счастье и ее словоформ. Удовольствие рассматривается нами как 
чувство радости от приятных ощущений, переживаний и мыслей. Приятное чув-
ство есть некоторое ощущение, доставляющее удовольствие, наслаждение явля-
ется высшей степенью удовольствия, граничащее по семантике со счастьем. Весе-
лье выступает в качестве беззаботно-радостного настроения. Синоним утешение 
выступает в значении кого, чего-либо доставляющего радость и успокоение. Вос-
торг – подъем радостных чувств, восхищение. Благостное чувство приносит при-
ятное, умиротворяющее ощущение. Далее рассмотрим функционирование выше-
названных синонимов в речи говорящих.

Вторым по частотности номинации среди синонимов, эксплицирующих ра-
дость, является счастье. Аналогично радости оно чаще эксплицируется посред-
ством прилагательных и существительных. Из 46 случаев экспликации счастья – 
31 единица приходится на прилагательные.

Реальное человеческое счастье может быть и простым, и высоким, и кратким, 
и длительным, и очевидным, и «зашифрованным», может удостоверяться на уров-
не и мировоззрения, и ситуативного настроения.

Необходимо отметить свойственное для эмоции радости употребление крат-
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ких форм прилагательных (рад, счастлив, доволен). Интенсивность переживаемого 
чувства говорящий может передавать через дублирование фраз.

Существительные также являются достаточно продуктивным языковым 
средством выражения эмоции радости, где был задействован практически весь си-
нонимический ряд (радость, счастье, удовольствие, наслаждение, утешение, вос-
торг и благостное чувство). Так, например, удовольствие можно иметь, доставлять 
или испытывать. Качество данного чувства также варьируется: оно может быть чу-
десным, просто большим, громадным или превеликим. Так, испытывая удоволь-
ствие, говорящие, вероятно, склонны к преувеличению его значения в виду его по-
ложительной коннотации.

Радость, удовольствие, счастье и т.п. могут сочетаться с другими эмоциями. 
В имеющихся примерах удовольствие соседствует со страхом, любовью, горестя-
ми и другими эмоциями.

Периферийная область НСП радость богата экспликацией рассматриваемой 
эмоции через прилагательные и существительные. Глаголы же и наречия представ-
лены очень скудно. Экспликация радости посредством наречий была обнаружена 
лишь в двух ситуациях, где использовались лексемы, передающие характер дей-
ствия приятно и весело. 

Так, глагольные структуры, выявленные среди ситуаций с экспликацией эмо-
ции радости, свойственны лишь синонимам радость (ядро поля), счастье и на-
слаждение.

Слова категории состояния потенциально могли бы использоваться в струк-
турах мне весело, радостно, приятно, однако реально в имеющихся ситуациях бы-
ли отмечены лишь конструкции, в состав которых входит синоним радости прият-
но. Подобные ситуации обычно связаны с конвенциональным употреблением эмо-
тивов в контексте знакомства или встречи.

Экспликации радости относительно момента речевого общения представля-
ется в следующем виде. По полученным данным, говорящий чаще всего экспли-
цирует собственную радость, что выражается при помощи глаголов 1 лица. Так, 
88,7% имеющихся примеров приходится именно на 1 лицо, из которых 65,4% – ма-
нифестация рассматриваемой эмоции в настоящем времени, 19,6% – в прошедшем 
и лишь 3,7% в будущем времени.

Указание на второе лицо при экспликации радости встречается лишь в еди-
ничных случаях – 6,5% примеров, где опять-таки прослеживается тенденция к бо-
лее частому упоминанию эмоции в настоящем времени, что составляет 3,7%, в 
прошедшем и будущем – по 1,8% и 0,9%, соответственно. Специфика употребле-
ния глаголов 2 лица при манифестации радости заключается в применении вопро-
сительных предложений. Данная закономерность прослеживалась и при эксплика-



ҚАЗАҚСТАН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ХАБАРШЫСЫ                                                       2, 2015

32

ции страха. Так, при помощи вопросов говорящий, вероятно, пытается выяснить, 
насколько верно была им идентифицирована эмоция партнера по коммуникации.

В примерах встречаются ситуации, когда некая причина логически должна 
каузировать эмоцию радости и партнер по коммуникации пытается уточнить соот-
ветствие действительно переживаемым эмоциям. Кроме того, идентифицируя эмо-
цию по визуальному признаку, например, по блеску глаз, собеседник может пред-
принять попытку установить причину радости.

Упоминание об эмоции радости третьего лица случается значительно реже. 
Из всего собранного материала по данному психическому состоянию их процент 
составляет около 4,7%, по 0,9% в прошедшем и будущем времени и 2,8% в насто-
ящем.

Состав ближней периферии НСП радость выражается через разные части ре-
чи, представленные словоформами указанного выше синонимического ряда. Сча-
стье – прилагательными (счастлив, счастлива, счастливы, счастливым, счастли-
вей, счастливой, счастливейших, счастливо), существительными (счастье, счастья, 
счастьем) и глаголом (осчастливил); удовольствие – существительными (удоволь-
ствие, удовольствия, удовольствием) и прилагательными (довольный, доволен, до-
вольна, довольны); приятное чувство – СКС (приятно), прилагательными (прият-
ного, приятнее, о приятном, приятное) и наречием (приятно); наслаждение – суще-
ствительным (наслаждение) и глаголом (наслаждаюсь); веселье – прилагательным 
(веселы), глаголом (повеселели) и наречием (весело); утешение – существительны-
ми (утешение, утешением); восторг – существительными (восторга) и благостное 
чувство – существительным (благости) и прилагательным (благодатное).

Крайнюю периферию поля радость составляют фразеологические обороты, в 
состав которых входят номинативные единицы, синонимичные по значению с на-
званием поля. Так, физическое проявление радости может выражаться головокру-
жением, дрожью, изменениями в дыхании или двигательной функции и др., что де-
монстрируется примерами: всякое дыхание радуется, опешил от радости, от сча-
стья кружилась голова, дрожать от восторга. Кроме того, если эмоция пережи-
вается слишком интенсивно, то под ее влиянием человек может безумствовать от 
восторга настолько, что есть вероятность даже не пережить этой радости. В ста-
дии возникновения эмоции радость может заволноваться в душе, а при искреннем 
переживании эмоции мы радуемся всем сердцем. Анализ фразеологических еди-
ниц показывает, что они могут передавать разную степень интенсивности состо-
яния радости, ее влияние на разные органы человека. Таким образом, собранный 
фактический материал обеспечил подтверждение использования восьми фразеоло-
гических оборотов с прямой номинацией рассматриваемой эмоции.
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Так, имеющиеся данные указывают на то, что говорящие для экспликации 
анализируемой эмоции чаще всего, а именно в 55%, прибегают к прилагательным 
и существительным (34%). Что касается глаголов, слов категории состояния и на-
речий, то их общее процентное соотношение не превышает 11%. Таким образом, 
при рассмотрении языковой манифестации радости была опровергнута общая за-
кономерность более частотной экспликации эмоций через глаголы. Отсюда следу-
ет, что для выражения эмоции радости применяются специфичные и нехарактер-
ные для всего массива эмоций языковые средства.

Интенсивность чувства может передаваться через дублирование (говорящий 
повторяет слово-эмотив или полностью структуру), перефразирование с исполь-
зованием слов-синонимов эмоции, а также посредством слов-интенсификаторов 
(чрезвычайно, так, как, очень, весьма, безумно).
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Аңдатпа
Мақалада қуаныш эмоцияларын жəне оның коммуникативтік функцияларын зерттеуіне бай-

ланысты мəселелер қарастырылады. Қарастыратын эмоция синонимдері А.П. Чехов шығармалары 
негізінде көрсетілген. Мақала авторлары қуаныш эмоцияның номинативтік-семантикалық өрісін 
құрастыруға талпыныс еткен.

Тірек сөздер: эмоциялар, синонимдер, номинативтік-семантикалық өріс, сөз таптары.
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Summary
The article deals with the problems connected with studying emotion of joy and its communicative 

functions. Based on A. Chekhov’s works we have found the synonyms of the studied emotion. The authors 
made an attempt to construct nominative semantic field of joy emotion.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема профессионального самоопределения лично-

сти в профильном образовании. Критерием продуктивности профессионального станов-
ления является способность человека находить личностный смысл в профессиональном 
труде. Процесс осмысления и решения этого комплекса проблем объясняется понятием 
профессионального самоопределения.

Ключевые слова: профильное обучение, самоопределение личности, профессиональ-
ное самоопределение, предпрофильная подготовка, выбор профессии.

Социально-экономические изменения, происходящие в обществе, обусловили 
повышенный интерес к развитию личности профессионала и возрастание числа ис-
следований, посвященных вопросу профессионального самоопределения. Пробле-
ма профессионального самоопределения представлена во многих отечественных и 
зарубежных исследованиях. Вопросами профессионального самоопределения за-
нимались такие ученые, как Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, Е.И. Голова-
ха, Е.М. Иванова, Т.В. Кудрявцев, В.Ф. Сафин, В.Д. Шадриков, А. Маслоу, Дж. Гол-
ланд, Э. Берн, Д. Сьюпер и другие. С другой стороны, внимание к проблеме про-
фессионального самоопределения вызвано не только актуальной необходимостью 
адаптации к современным социально-экономическим условиям, но и естественной 
для молодых людей потребностью найти свое место в жизни.

Основной задачей современного образования является полноценное психи-
ческое и личностное развитие каждого ребенка, раскрытие его интеллектуальных 
способностей и, наконец, подготовка учащихся к социальному и профессионально-
му становлению. Подобная педагогическая практика позволяет решить значитель-
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ное количество проблем: индивидуально подойти к развитию каждого ученика, «на 
деле» познакомить учащихся с профессиями разных профильных направлений, из-
бежать ошибок профессионального выбора, усилить учебную подготовку каждого 
при поступлении в вуз. Сегодня предложено достаточно много типов профилиро-
вания в средней школе – это классы математического, естественно-научного, гума-
нитарного и ряда других профилей. 

Одна из самых важных проблем выбора профессиональной направленно-
сти – это избежание ошибок выбора. И если ошибку выбора профильного направ-
ления можно еще исправить, то, учитывая современные условия получения высше-
го образования, можно предположить, насколько дорого могут сегодня обходить-
ся ошибки выбора профессии. Отрицательные последствия неправильно выбран-
ной профессии затрагивают как самого человека, так и все общество в целом. По 
подсчетам социологов, правильный выбор профессии в 3–3,5 раза уменьшает те-
кучесть кадров, на 20% увеличивает производительность труда и в 2,5 раза умень-
шает стоимость обучения кадров. Ребенок выбирает профильное обучение, что-
бы знания, полученные в школе, стали основой его успешного обучения в вузе или 
колледже, помогли ему в построении профессиональной карьеры. Вывод очеви-
ден, предпрофильное образование может стать основой правильного выбора про-
фессии. 

В качестве системообразующего фактора в профильном образовании выде-
ляется профессиональное самоопределение ученика. На основе концептуальных 
идей модернизации образования сформулирована стратегическая цель в решении 
задач самоопределения учащихся: создать оптимальные условия для самоопреде-
ления и социализации учащихся, предоставив широкий спектр образовательных и 
психолого-педагогических услуг.

Важнейшим критерием осознания этих проблем и продуктивности профес-
сионального становления является способность человека находить личностный 
смысл в профессиональном труде, а сам процесс осмысления и решения этого ком-
плекса проблем объясняется понятием профессионального самоопределения. Раз-
ные ученые по-разному определяют понятие профессионального самоопределе-
ния. Понятие это включает в себя целый комплекс проблем и единого правильно-
го определения не имеет. 

Большой вклад в исследование проблемы самоопределения личности внес-
ли зарубежные ученые психоаналитического направления (А. Адлер, Э. Эриксон, 
Э. Фромм), топологического (К. Левин), гуманистического (А. Маслоу, К. Роджерс) 
и др. Предлагая концепцию профессионального развития личности, А. Маслоу по-
нимал под самоопределением процесс ее самоактуализации, то есть стремление 
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человека проявить себя в значимом для него деле. Он считал, что самоактуализа-
ция проявляет себя «через увлеченность значимой работой» [1].

Самоопределение П.Г. Щедровицкий рассматривал, как умение челове-
ка строить самого себя, переосмысливать свою сущность [2]. По утверждению 
Е.А. Климова, профессиональное самоопределение понимается как «важное про-
явление психического развития, формирование себя как полноценного участни-
ка сообщества «делателей» чего-то полезного, сообщества профессионалов» [3]. 

Для многих ученых понятие профессионального самоопределения связано 
с самоактуализацией, самореализацией, самоосуществлением, самосознанием. В 
отличие от них Н.С. Пряжников считает, что профессиональное самоопределение 
предполагает не только самореализацию, но и расширение своих изначальных воз-
можностей. Именно смысл, считает Н.С. Пряжников, определяет сущность про-
фессионального самоопределения, самоосуществления и самотрансценденции [4]. 
Он пишет: Н.А. Бердяев еще в юности был потрясен однажды мыслью: «Пусть я не 
знаю смысла жизни, но искание смысла уже дает смысл жизни, и я посвящу жизнь 
этому исканию смысла» [4, с. 330]. Все это позволяет определить сущность про-
фессионального самоопределения как поиск и нахождение личностного смысла в 
выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности, а также на-
хождение смысла в самом процессе самоопределения. При этом сразу обнаружи-
вается парадокс самоопределения: найденный смысл тут же обесценивает жизнь, 
образуется как бы пустота. Поэтому в профессиональном самоопределении, как и 
в жизни, важен именно процесс поиска смысла. Жизнь – это тоже процесс, а не не-
кое достижение.

При творческом подходе человека к профессиональной деятельности и к жиз-
ни сам смысл всякий раз создается им заново. И только в этом случае человек пре-
вращается в подлинного субъекта профессионального самоопределения. 

Как отмечает В.Ф. Сафин, самоопределяющаяся личность – это субъект, осо-
знавший: чего он хочет (свои цели, жизненные планы, ценностные ориентации, 
идеалы, стремления); что он есть (его личностные и физические свойства); что он 
может (способности, психофизиологические возможности); чего от него ждут (ро-
дители, коллектив, друзья, общество) [5].

Определим основные моменты профессионального самоопределения.
1. Профессиональное самоопределение – это избирательное отношение инди-

вида к миру профессий в целом и к конкретной профессии в частности.
2. Ядром профессионального самоопределения является осознанный выбор 

профессии с учетом своих желаний, особенностей и возможностей, а также требо-
ваний профессиональной деятельности и социально-экономических условий.
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3. Профессиональное самоопределение осуществляется в течение всей про-
фессиональной жизни: личность постоянно рефлексирует, переосмысливает свое 
профессиональное бытие и самоутверждается в профессии.

4. Актуализация профессионального самоопределения личности иницииру-
ется такими событиями, как: окончание школы, колледжа, аттестация, повышение 
квалификации, смена профессии, смена постоянного места жительства, увольне-
ние и т.д.

5. Профессиональное самоопределение является важной характеристикой 
социально-психологической зрелости личности, ее потребности в самореализации 
и самоактуализации.

Другими словами, профессиональное самоопределение – это не просто вы-
бор профессии из альтернатив, а творческий процесс развития личности. Это само-
стоятельное осознанное согласование профессионально-психологических возмож-
ностей человека с содержанием и требованиями профессиональной деятельности, 
а также нахождение смысла своей трудовой деятельности в конкретной социально-
экономической ситуации.

Обобщенный смысл профессионального самоопределения можно сформули-
ровать и как поиск такой работы, которая давала бы получать заработок по спра-
ведливости (то есть чтобы общественная оценка труда соответствовала затрачен-
ным усилиям и реальному вкладу человека в общество). Следует иметь в виду, 
что профессиональное самоопределение отличается не только от выбора профес-
сии, но и от других, близких по смыслу и связанных с ним понятий: личностного 
самоопределения, подбора и отбора кадров, профессиональной карьеры, профес-
сионального ориентирования и консультирования, профессионального становле-
ния личности.

В исследованиях психолога Л.М. Митиной представлены две базовые модели 
самоопределения человека:

1. Модель адаптивного поведения, где доминирует тенденция к подчинению 
своего выбора внешним обстоятельствам, требованиям родителей, соблюдению 
предписываемых обществом правил и норм, при котором активизируются адап-
тационные механизмы, но нивелируются составляющие индивидуальность лич-
ностные качества, а резервы личностного развития практически не используются.

2. Модель профессионального развития, которая характеризуется способно-
стью человека стать хозяином положения, полноправным автором, конструктором 
своего настоящего и будущего. Главным критерием становится личность челове-
ка в совокупности качеств, способностей, ценностей и мотивов. Именно в соответ-
ствии с ними человек делает осознанный самостоятельный выбор своего жизнен-
ного пути, оценивает свои возможности, учится конструктивно решать проблемы 
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и преодолевать препятствия, рассматривая любую трудность как стимул для сво-
его дальнейшего развития и используя все возможности для реализации задуман-
ного [6].

Не вызывает сомнения, что для реализации целей Концепции развития об-
разования Республики Казахстан необходимо формировать вторую модель. В со-
временной школе модели личностно-ориентированного подхода выделены четы-
ре возрастных модуля. Каждый модуль имеет свои задачи, которые соответству-
ют трем критериям:

1. Когнитивный критерий, решающий задачи информирования школьников 
о мире профессий, рынке труда в регионе и в республике, содержании той или 
иной трудовой деятельности, о профессиональных образовательных программах 
и учреждениях.

2. Мотивационно-ценностный критерий, ставящий задачи формирования у 
школьников всей гаммы смыслообразующих, жизненных и профессиональных 
ценностей, среди которых приоритет отдается непрерывному образованию и здо-
ровому образу жизни. На основе ценностных ориентаций у школьников формиру-
ется иерархия мотивов на основе подчинения внешних мотивов (положительных 
или отрицательных) внутренним (социальным или индивидуальным).

3. Деятельностно-практический критерий, активизирующий планирующую 
и прогнозирующую функцию сознания для составления и реализации жизненных 
планов, в том числе и резервных, уточнения и коррекции профессиональных на-
мерений, запускающий волевые саморегулирующие механизмы личности школь-
ника для исполнения первого этапа профессионального плана во время обучения 
в средней школе.

Таким образом, профессиональное самоопределение личности означает со-
знательный акт выявления и утверждения собственной позиции личности в про-
фессиональной деятельности. Оно направлено на определение личностью своего 
места в жизни, в обществе, характера своей деятельности, осознание своих, об-
щественных, национальных интересов, осознание самого себя, определение свое-
го места в мире, обществе, самостоятельное распоряжение своей судьбой по соб-
ственному выбору. В самоопределении личности наиболее важным является «осо-
знание самого себя», что значит понимание своих возможностей, устремлений, де-
терминирующих индивидуальное своеобразие будущей жизнедеятельности, про-
екция будущей жизни, точнее поиск и обретение смысла жизни путем возвышения 
потребностей и восхождения к экзистенциальным ценностям. 
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Аңдатпа
Мақалада бейіндік білім беруде тұлғаның кəсіби өзіндік анықталуының мəселелері 

зерттеледі. Тұлғаның кəсіби өзіндік анықталуының критерийі ретінде кəсіби еңбекте адамның 
тұлғалық мəнін табу қабілеті қарастырылады. Осы мəселелерді түсіну жəне шешу үдерісі тұлғаның 
кəсіби өзіндік анықталуы болып түсіндіріледі.
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Summary
In the article the problem of professional self-determination of personality is examined in profile 

education. The criterion of the productivity of the professional becoming is ability of man to find personality 
sense in professional labour. The process of comprehension and decision of this complex of problems is 
explained by the concept of professional self-determination.

Keywords: profile educating, self-determination of personality, professional self-determination, pre-
profile preparation, choice of profession.
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АДАМГЕРШІЛІК ТƏРБИЕСІ

К.К. Нурсарина

Бастауыш сынып мұғалімі
Железин ауданы Еңбекші ЖОББ мектебі, Павлодар облысы, Қазақстан

Аңдатпа
Аталмыш мақалада адамгершілік тəрбиесі туралы айтылған. Адамгершік тəрбиенің 

ерекшеліктеріне жан-жақты талдау жасалған.
Тəрбие жұмыстары туралы жазылған. Сонымен қатар, ұлттық тəрбиенің 

маңыздылығы туралы айтылған.

Тірек сөздер: тəрбие, адамгершілік тəрбиесі, талдау, үлгі-өнегі, мəдениет, ұлттық 
тəрбие.

Заман талабына лайық тəрбие білім беру жұмысын кешенді ұйымдастыру 
жаңа технологияларды, идеялар мен шығармашылық, инновациялық жаңашыл-
дықты қажет етеді. Жас ұрпаққа білім беруді жетілдіру мəселесі толассыз күн 
сайын өзгеріп тұрған əлеммен бірге жүрері анық. Балабақшада берілетін тəрбие-
барлық тəрбиенің бастамасы, əрі жан-жақты тəбие мен дамыту ісінің түпкі негізін 
қалайтын орын. Бала бойындағы жақсы қасиеттер мен мүмкіндіктерді ашып 
олардың өнегелі, тəрбиелі болып өсуіне балабақша ошағының тигізер əсерінің 
маңызы зор. 

Біздің елдегі саяси-əлеуметтік, мəдени-этникалық жəне басқа да болып 
жатқан өзгерістер тəрбие үрдісінің мазмұны мен халыққа білім берудің жаңа 
сатыға көтерілуіне мүмкіндік туғызды. Білім берудің мақсаты рухани байлыққа 
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бағытталған, халықтың өнегелі дəстүрімен жан-жақты таныстыру, ұлы тұлға-
лардың мұраларын көркем шығарманы оқыту арқылы тəрбиелеу болып табы-
лады. Жас ұрпақтың рухани дамуы, білім мен тəрбиесіне байланысты. Қазіргі 
уақытта жас ұрпақты тəрбиелеу жүйесінде, қазақ халқының салт-дəстүрінің, ұлы 
адамдардың тəрбиелік мағынасы зор əдеби мұраларының орны ерекше. 

Ендігі жерде ұлттық қағидаларды оқу-тəрбие ісіне терең кіргізе отырып, 
тəрбиенің басты ұстамдары өз халқының мəдениетіне əдебиетіне құрметпен 
қарайтын адамды қалыптастыру. 

Адамгершілік тəрбиесі – халқымыздың ұлттық салт-дəстүрін өн бойында 
ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан ұлы мақсат болғандықтан оқушылардың 
бойына адамгершілік қасиетті дарыту көкейкесті мəселе болып отыр. Сондықтан 
да ата-бабаларымыздың ғасырлар сынынан өткен өмірлік тəжірибесін оқып-
үйреніп, бүгінгі күннің сұранысына қанағаттандыруға пайдаланбайынша, өзін-өзі 
дамытып, өзін адамгершілік тұрғыдан танып білмейінше өз бойына қасиеттерді 
дамыту мүмкін емес.

Халқымыздың баға жетпес асыл мұрасы, мəңгі өшпес салт-дəстүрі, өлең-
жыр, аңыз-ертегі, мақал-мəтелдердің тəрбиелік мəні ерекше орын алуда. 

Педагог Ж.Р. Бəшірова «Əрбір халық өзінің дəрежесін көтеріп, дамыту 
үшін ұрпағына өз дəстүрін, қадір-қасиетін ана тілімен, тарихымен, мəдениеті, 
əдебиетімен, əдет-ғұрпымен, сонымен бірге күнделікті ұлттық тəрбиесімен дары-
тады», – деп көрсетеді [2]. 

Ж. Аймауытов мұғалімге байланысты сабақты білмейтін мəліметтермен 
ұштастыру, сабақтың мазмұнына ынталандыру, түрлі əдіс-тəсілдерді қолдану 
қажеттігін көрсеткен. 

Осы орайда оқыту үрдісін ұйымдастыру дəстүрлі, дəстүрлі емес түрлерін 
қолдану, іс-шаралар жұмыстарының əсерлігін арттыру, баланың дүниетанымын 
қалыптастырудағы дарынын, қабілетін анықтауға негізделген маңызды əрекеттер 
екені сөзсіз [4].

Халқымыздың бай мұрасы ауыз əдебиеті түрлері оқушының дамуына зор 
ықпал жасайды. Балаға ұлттық дəстүрімізді терең танытып, меңгерту ұстаздың 
басты міндеті. 

Тəрбиенің қайнар көзі-ауыз əдебиеті. Балаларды ұлттық салт-дəстүрді, əдет-
ғұрыпты қастерлеп, құрметтеуге үйреткен, тəрбиелеген абзал. Өз жұртының мол 
мұрасын, əдебиеті мен тілін, ұлттық ерекшеліктерін білудің, бағалаудың азамат 
болып қалыптасуында берер пайдасы аса зор. 

Қазақ халқы осы бір педагогикалық қағиданы парасатты мақал-мəтелдер 
арқылы шебер бейнелеген. «Ұяда нені көрсең, ұшқанда соны ілерсің», «Өнеге күші 
өлшеусіз».
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Халықтың тағылымы кең өрісті, келісті көрініс табуы халық мақалдары мен 
мəтелдерінде, шешендік сөздерінде, халықтың даналықтарында. Мектепке дейінгі 
балаларда ізеттілікке, қайырымдылыққа тəрбиелеудің бір жолы мақал-мəтелдерде. 
Мектепке дейінгі мекемелерде тіл дамыту жұмыстары қолға алынуда. Тіл дамыту 
жұмыстарын дұрыс ұйымдастыру – балалардың ойлау қабілеті мен сауаттылығын 
арттырудың негізгі жолы. 

Қоғам қайраткерлерінің шынайы шығармаларындағы өмір соқпақтарын 
оқытып, үйрету арқылы ғана жүзеге асатыны белгілі. 

Өзіміздің бай əдеби мұрамыз туралы өткен ғасырдың өзіне өзге ұлттың ғұлама 
ғалымдарын тəнті еткен фольклордан бастап, былайғы рухани жетістіктерімізді, 
қазақ халқының адамгершілік қасиетінің ерекше екенін, т.б. жалпы əлемдік 
əдебиетке қосқан үлесіміз туралы түсінік беру арқылы өзге ұлт өкілдерінің 
қызығушылығын арттырып, ұлтымызды əлем халықтарына танытуға себепкер 
болатындай білім беру керек. 

Атап айтқанда, баланың жəне оның санасының қалыптасуы өзі өмір сүріп 
отырған ортасы мен табиғатқа қатысы арқылы пайда болады. Тəрбиеші бала бой-
ына адамгершілік қасиетті бойлатушы. Ол өз жұмысының шебері бола отырып, 
жоғары мəдениеттілігімен оқушы мен ата-анасының сезімтал досы болу керек. 
Ұрпақ тəрбиесі – үлкен іс. Ұстаз салмақты да сабырлы мінезі, өзіндік ерекшелігі, 
білімділігі жəне байыптылығымен оқушы есінде сақталу керек. 

Адамгершілік тəрбиесіндегі басты мəселе – баланы құрметтеу. Əрбір бала 
өзін-өзі рухани жетілдіру үшін, өзін тəрбиелеуге, өздігінен білім алуға ұмтылуы 
қажет екендігін түсінуі тиіс. Өз баласын дербес білім мен тəрбие алуға үйретпеген 
мұғалім игі нəтижеге қол жеткізе алмайтыны белгілі. 

Бала ықпал ету объектісі емес, бірлесе қызмет ететін тұлғаға айналу ке-
рек. Сондықтан мұғалімге мынадай қасиеттер қажет: мейірімділік, ұстамдылық 
сезімталдық, кең ойлай алу, шабыттандыра алу, шығармашылық ізденіс. Қоршаған 
ортада, өз тобында баланың мейірімділікке жəне зұлымдыққа, тəртіпке жəне руха-
ни құндылықтарға деген көзқарасы қалыптасады. Сонымен қатар махаббат сезімін, 
достықты, жауапкершілік пен шындықты түйсінеді, яғни балабақшадағы тəрбие 
өсіп келе жатқан балалардың барлық өмірлік іс-əрекетіне ықпалын тигізеді. 

Солардың кейбір көңіл бөліне бермейтін маңыздыларына тоқталатын болсақ, 
адамгершілік тəрбиесіндегі аса маңызды шарттардың бірі – мұғалім өзінің əрбір 
ісі, жүріс-тұрысы, мінез-құлқы, сөйлеген сөзінің басқаларға ықпалы мен əсері, 
одан келіп шығатын нəтижеге жауапкершілігі. Бұны іске асырудың негіздері мек-
тепте туындап отырған əртүрлі іс-əрекеттерді шешуге əділетті, дұрыс жөн табу. 
Өз ісіне жауапкершілікпен қарау өзін-өзі тексеруден басталады. Өйткені олар тез 
естіп, сезіп, біліп қояды.
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Оқу-тəрбиенің дұрыс іске асырылып жатқандығының басты шарттары: бала-
мен тəрбиешінің ашық əңгіме жүргізуі, еш нəрсені жасырмауы, оларға қарай үнемі 
ұмтылысы, жақын болуы. 

Мұнда тағы бір маңызды мəселе шешіледі, ол – баланың істеп жатқан 
еңбегіне қызығушылығын ояту, оның пайда-зиянын білу. Адамгершілікке 
тəрбиелеудің маңызды педагогикалық міндеттері – балалардың белсенді өмірлік 
ұстанымын, қоғамдық борышқа сапалық көзқарасын, сөз бен істің бірлігін, 
адамгершілік нормалардың ауытқуына жол бермеуді қалыптастыру. 

Тəрбиенің əдістері мен бабаларымыздан келе жатқан тəрбие құндылықтары 
мен өлшемдерін салыстырмалы түрде қарастырғанда балабақшадағы іс-шаралар 
жүргізу рухани адамгершілік тəрбиемен тығыз байланысты екендігі байқалады. 
Қазіргі кезде уақыттың талабына сəйкес оқу мен тəрбиенің тиімділігіне қойылатын 
міндеттер мен талаптар өзгеруде. 

Бұрынғы кездері үлкендер тəрбие жұмысының негізін білім, іскерлік, дағды 
жəне құндылықтарды балалардың бойына жинақтау деп түсінді. 

Жас ұрпақ үнемі өзгеру жағдайында болады, оның психикалық реакциясы да 
ауыспалы болып отырады.

Рухани-адамгершілік тəрбие барысында əрдайым осы мұраттарды басты ны-
сана етіп ұстау қажет. Себебі, баланың көзқарасы оның күнделікті іс-əрекетімен 
сəйкес келмесе, олар ойлауға шебер, бірақ іс-əрекетке, қарым-қатынасқа жоқ адам-
дар болып шығады. Адамгершілік тəрбиесі дұрыс бала əрқашан жақсы қасиеттерді 
бойына сіңіріп, өзі мақтан тұтатын адамына ұқсауға ұмтылады. Кейбір бала-
лар алғашқы кездескен қиындықта-ақ өз күшіне сенімсіздік тудырып, бастаған 
істі аяқсыз қалдырады. Баланың жақсы қасиетке ұмтылған ниетін мұғалімдер 
кезінде біліп, қиын психологиялық сəттерін байқап, оған қолдау көрсетіп отырған 
балабақшада қайшылық жағдайлар кездеспейді. 

Балалардың бойына адалдық, мейірімділік, қайырымдылық, кішіпейілділік, 
қамқорлық, ізгілік жəне адамгершілік сияқты қасиеттерді сіңіру – əрбір мұғалімнің, 
ата-ананың басты парызы.

Балалардың жеке басының адамгершілік даралық ерекшеліктеріне мінез-
құлық көрсеткіштері жатады. Ол – адамның өзіндік бағыт-бағдары, жан дүниесі 
ерекшеліктерінің тұрлаулы белгісі. Тəрбиелі мінез адам бойында адамгершілік 
қасиеттердің бар екендігін көрсетеді. Мінездің тұрақтылығы адамның адамгершілік 
түсініктерінен туындайды. 

Ж. Баласағұнның құнды мұраларының бірі «Құтты білікте» – адамның 
мінез-құлқы мен оның қоғамдағы орнына ерекше тоқталады. Адам дүниеге қонақ, 
сондықтан ол артына ылғи да жақсы сөз бен жақсы ісін қалдырып отыруы қажет. 
Ол үшін əр уақытта жаман қылықтан қашық жүруді, адал болуға тəрбиелеу – 
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біздің басты міндетіміз. Ата-ананы сыйлау, түсіну, бауырмал болу керек деген 
халықтық тəрбиені əрқашан бала зердесіне салып отыру əр мұғалімнің міндеті. 
Балаларды халық тəрбиесі үлгісімен адамгершілік дағдысына үйрету, бүгінгі 
уақыттың басты мəселесі болып отыр. 

Тəрбиелеу, білім беру жұмысының мазмұнымен формалары балалардың 
мүмкіндігін ескеру арқылы нақтыланады. Адамгершілікке, еңбекке тəрбиелеу 
күнделікті өмірде, үлкендердің қолдан келетін жұмысты ұйымдастыру процесінде, 
ойын жəне оқуісінде жоспарлы түрде іске асады.

Мұғалімнің ең бастапқы формалары педагогтың балалармен мазмұнды 
қатынасында, жан-жақты іс-əрекетінде, қоғамдық өмірдің құбылыстарымен таны-
су кезінде, балаларға арналған шығармаларымен, суретшілер туындыларымен та-
нысу негізінде іске асады.

Мұндай мақсатқа бағытталған педагогтық жұмыс еңбек сүйгіштікке, 
ізгілікке, ұжымдық пен патриотизм бастамасына тəрбиелеуге, көп дүнеині өз 
қолымен жасай алуды жəне жасалған дүниеге қуанабілуді дамытуға, үлкендер 
еңбегінің нəтижесін бағалауға тəрбиелеуге мүмкіндік жасайды.

Балаларда ортақ пайдалы жұмысты істеуге тырысу, бірге ойнау, бір нəрсемен 
шұғылдану, ортақ мақсат қою жəне оны жүзеге асыру ісіне өздері қатысуға тал-
пыныс пайда болады. Мұның бəрі де баланың жеке басының қоғамдық бағытын 
анықтайды, оның өмірге белсенді ұстанымын бірте-бірте қалыптастырады.

Əр баланың жеке басы – оның моральдық дамуы үшін қамқорлық жа-
сау – бүгінгі күннің жəн алдағы күндердің талабы, оған педагогтың күнделікті 
көңілбөлуі талап етіледі.

Мəселен, ойында ұнамды əдеттер, өзара қарым-қатынастар, адамгершілік 
сезімдер қалыптасады, еңбекте – еңбек сүйгіштік, үлкендер еңбегін құрметтеу, 
сондай-ақ ұйымшылдық, жауапкершілік, парыздың сезімі сияқты қасиеттер, 
патриоттық сезімдер жайлы мағлұматтар. т. б. қалыптасады.

Мектепке дейінгі жаста балаларды адамгершілікке тəрбиелеудің негізгі 
міндеттері мына жайлармен түйінделеді: ізгілік бастамасымен тəрбиелеу, ба-
лалар мен үлкендер арасындағы саналы қарым-қатынс тұрмыстың қарапайым 
ережелерін орындау кеңпейілдік, қайырымдылық, жақын адамдарға қамқорлықпен 
қарау жəне т. б. Ұжымға тəрбиелеу, балалардың өзара ұжымда қарым-қатынасын 
қалыптастыру, Отанға деген сүйіспеншілікке тəрбиелеу, əр түрлі ұлт өкілдеріне 
қадір тұту жəне сыйлау. 

Осылайша мейірімділіктің негізі қаланады, немқұрайдылықтың пайда болу-
ына, құрбыларына, төңіректегі үлкендерге қалай болса солай қарауға мүмкіндігі 
жасалмайды. Қарапайым əдеттерді тəрбиелей отырып педагог балдырғаннның 
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бар істі шын пейілмен əрі саналы атқаруына қолжеткізеді, яғни сыртқы ұнамды 
мінездері оның ішкі жан дүниесін, оның ережеге деген көзқарасын айқындайды.

Жазушы М. Əуезов: «Бала кезде үш жастан он екі жасқа дейінгі аралықта əр 
адам өзінің рухани дамуына қажетті нəрсенің бəрін де ертегіден алады», – деген.

Тəрбиенің негізгі мақсаты – дені сау, ұлттық сана сезімі оянған, рухани ой-
лау дəрежесі биік, мəдениетті, парасатты, ар-ожданы мол, еңбекқор, іскер, бойын-
да басқа да игі қасиеттер қалыптасқанұрпақ тəрбиелеу. Ертегінің рухани тəрбиелік 
мəні зор. Ол балаға рухани лəззат беріп, қиялға қанат бітіретін, жасбаланың 
рухының өсіп жетілуіне қажетті нəрсенің мол қоры бар рухани азық», – деп атап 
көрсеткен.

Руханилық жеке тұлғаның негізгі сапалық көрсеткші. Руханилықтың 
негізінде адамның мінез-құлқық қалыптасады, ар-ұят, өзін-өзі бағалау жəне 
адамгершілік сапалары дамиды.

Рухани-адамгершілік тəрбие – бұл дұрыс дағдылар мен өзін-өзі ұстау 
дағдыларының нормалары, ұйымдағы қарым-қатынас мəдениетінің тұрақтылығын 
қалыптастырады. Жеке адамның адамгершілік санасының дəрежесі оның мінез-
құлқы мен іс-əрекетін анықтайды.

Сананың қалыптасуы – ол баланың мектепке бармастан бұрын, қоғамтуралы 
алғашқы ұғымдарының қалыптасыуына, жақын адамдардың өзара қатынасынан 
басталады. 

Адамгершілік – адамның рухани байлығы, болашақ ұрпақты ізгілік бесігіне 
бөлейтін руханиет дəуіріне жаңа қадам болып табылады. Адамгершілік тəрбиенің 
нəтижесі адамдық тəрбие болып табылады.

Ол тұлғаның қоғамдық бағалы қасиеттерімен сапалары, қарым-
қатынастарында қалыптасады. Адамгершілік қоғамдық сананың ең басты 
белгілерінің бірі болғандықтан, адамдардың мінез-құлқы, іс-əрекеті, қарым-
қатынасы, көзқарасымен сипатталады.

Олар адамды құрметтеу, оған сену, əдептілік, кішіпейілдік, қайырымдылық, 
жанашарлық, ізеттілік, инабаттылық, қарапайымдылық т. б. Адамгершілік-ең 
жоғары құндылық деп қарайтын жеке адамның қасиеті, адамгершілік жəне психо-
логиялық қасиеттерінің жиынтығы.

Адамгершілік тақырыбы – мəңгілік. Ол ешқашан ескірмек емес. Жас 
ұрпақтың бойына адамгершілік қасиеттерді сіңіру – ата-ана мен ұстаздардың ба-
сты міндеті. Адамгершілік əрадамға тəн асыл қасиеттер. Адамгершіліктің қайнар 
бұлағы – халқында, отбасында, олардың өнерлерінде, əдет-ғұрпында. Əр адам 
адамгершілікті күнделікті тұрмыс-тіршілігінен, өзін қоршаған табиғаттан бойы-
на сіңіреді.
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М. Жұмабаев: «Егер балаға қуаныш пен бақыт бере білсек, ол бала солай бо-
ла алады», – дейді. Демек, шəкіртке жан-жақты терең білім беріп, оның жүрегіне 
адамгершіліктің асыл қасиеттерін үздіксіз ұялата білсек, ертеңгі азамат жеке 
тұлғаның өзіндік көзқарасының қалыптасуына, айналасымен санасуына ықпал 
етері сөзсіз [3].

Қай заманда болмасын адамзат алдында тұратын ұлы мұрат-міндеттерінің ең 
бастысы – өзінің ісін, өмірін жалғастыратын салауатты, саналы ұрпақ тəрбиелеу.

Ұрпақ тəрбиесі – келешек қоғам тəрбиесі. Сол келешек қоғам иелерін жан-
жақтыжетілген, ақыл-парасаты мол, мəдени-ғылыми өрісі озық етіп тəрбиелеу – 
біздің де қоғам алдындағы борышымыз.

Адамгершілік тəрбиесінің əрқайсысының ерекшеліктерін жетік білетін ұстаз 
халық педагогикасын ғасырлар бойы қалыптасқан салт-дəстүрлерді, əдет-ғұрыпты 
жан-жақты терең білумен қатар, өркениетті өмірмен байланыстыра отырып, білім 
берудің барлық кезеңдерінде пайдаланғаны дұрыс. Ата-ананың болашақ тəрбиесі 
үшін жауапкершілігі ұрпақтан ұрпаққа жалғасуда.

«Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі» – дегендей, ата-ананың күн 
сайын атқарып жүрген жұмысы – балаға үлкен сабақ. Жас балалардың үлкендер 
айтса, соны айтатынын, не істесе соны істегісі келетінін бəріміз де білеміз. Баланың 
үйден көргені, етене жақындарынан естігені – ол үшін адамгершілік тəрбиесінің 
ең үлкені, демек жақсылыққа ұмтылып, жағымды істермен айналысатын адамның 
айналасындағыларға көрсетер мен берер тəлімі мол болмақ.

Жас өспірім тəлім-тəрбиені, адамгершілік қасиеттерді үлкендерден, тəрбие-
шілерден насихат жолымен емес, тек шынайы көру, сезім қатынасында ғана 
алады.

Жеке тұлғаның бойындағы жалпы адамзаттық құндылықтардың қалыптасуы 
осы бағытта жүзеге асады, сөйтіп оның өзі-өзі тануына, өзіндік бағдарын 
анықтауына мүмкіндік туғызатындай тəлім-тəрбие берілуі керек.

Жақсы адамгершілік қасиеттердің түп негізі отбасында қалыптасатыны 
белгілі. Адамгершілік қасиеттер ізгілікпен ұштастырады. Əсіресе еңбекке де-
ген тұрақты ықыласы бар жəне еңбектене білуде өзін көрсететін балаларды еңбек 
сүйгіштікке тəрбиелеу басты міндет болып табылады.

Өз халқының мəдениетін, тарихын, өнерін сүю арқылы басқа халықтардың 
датілі мен мəдениетіне, салт-дəстүріне құрметпен қарайтын нағыз мəдениетті аза-
мат қалыптасады.

Адамгершілік – адамның рухани байлығы, болашақ ұрпақты ізгілік бесігіне 
бөлейтін руханиет дəуіріне жаңа қадам болып табылады. Адамгершілік тəрбиенің 
нəтижесі адамдық тəрбие болып табылады.
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АНА ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА БАСТАУЫШ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 
СӨЗ ҚОРЫН БАЙЫТУ БОЙЫНША ЖҮРГІЗІЛЕТІН ЖҰМЫСТАРДЫҢ 

ТƏСІЛІ

А.Ш. Тлеулесова

педагогика ғылымдарының кандидаты, ПМПИ доценті, 
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, Павлодар қаласы, Қазақстан

Г.Б. Ракишева

Павлодар қаласы №21 ЖОББМ
Бастауыш сынып мұғалімі, Павлодар қаласы, Қазақстан

С.Қ. Айтуарова

№36 жалпы білім беру орта мектебінің қазақ тілі жəне қазақ 
əдебиетінің мұғалімі, Павлодар қаласы, Қазақстан

Аңдатпа
Мақалада ана тілі сабақтарында бастауыш мектеп оқушыларының сөз қорын 

байыту бойынша жүргізілетін жұмыстырдың тəсілі баяндалды. 
Ана тілі сабағы жүргізілетін тіл дамыту жұмыстарының жүйесі жəне бастауыш 

сынып оқушылардың сөздік қорын байытудағы жүргізілетін жұмыстардың моделі жа-
салды.

Сонымен қатар сөз қорын дамыту бойынша жүргізілетін тіл дамыту жұмыстардың 
мазмұны, ана тілін оқытудың ерекшеліктері мен сөздік қорын дамыту жолдары жазы-
лып, көрсетілген.

Тірек сөздер: сөздік қор, ана тілі, əдіс, даму жолдары, даму құралы, жүйе, моделі, 
тіл дамыту.

Ел басының «Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде», «Ана тілі – бəріміз-
дің анамыз, өйткені ол – ұлтымыздың анасы», – деген дана сөзі бар. 

Бастауыш сынып оқушыларының сөздік қорын байытуда сөздерді үйретудегі 
ұстанымдары:

– сөздің балалардың күнделікті өмірмен байланыстылығын ескерту;
– үйретілген сөздің жеңілділігі;
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– балалардың ұғымына сөз мағынасының сай келуі;
– сөздерді оқытылатын тақырыптармен байланысты таңдап алу;
– сөздердің мағыналық ерекшеліктерін ескерту;
– сөздердің тəрбиелік, ізгілік ұғымына сəйкестілігін есепке алу жəне т.б.
Сөйлеуге байланысты мынадай талаптар қойылады: мазмұнды сөйлеу, дəл 

сөйлеу, жүйелі сөйлеу жəне мəнерлі сөйлеу.
Сөздік қорының ең маңызды міндеті балалардың ауызекі сөйлеуде 

қолданылатын сөздер қорын толықтыратын сөздікті белсенді ету. 
Жаңа сөздерді есте сақтаудың тəсілдері мен жаттығулары да бар. Олар 

мыналар:
1. Тақтаға сөз жазып, оны буынға бөлу;
2. Сөз мағыналарын анықтауда ұғымның белгілерін санайтындай жаттығулар 

(жаттығу жұмыстары);
3. Жаңа сөзді кірістіре сөйлем құрастырып, мағынасын ашу;
4. Жаңадан үйренген сөздерге байланысты шығармашылық жұмыстар 

(əңгіме эссе, мазмұндама, шығарма т.б) жүргізу;
5. Орфографиялық жаттығуларға жаңа сөздер енгізу;
6. Сөздік жасату.(түсіндірмелі, алфавиттік немесе тақырыптық сөздер, бала 

сөздігі т.б.);
Бастауыш сынып оқушыларының сөз қорын байыту мақсатын шешу-

де біріншіден, балалардың меңгерген сөзі, сөз байлығы қаншалықты дəрежеде 
екендігін; екіншіден, сөз байлығының, сөз қорының аз болуының себебін, өзіндік 
ерекшелігін; үшіншіден, тілін байыту мен дамытуда тиімді əдіс-тəсілдерін алдын 
ала анықтап белгілеу керек.

Балалар сөздігін мынадай жолдармен байытуға болады:
– Қоршаған органы байқату, аңғарту (табиғатпен, адамдардың қоғамдық 

жəне өндірістік еңбегімен таныстыру);
– Үлкендермен қарым – қатынас əңгіме өткізу, кездесу ұйымдастыру;
– Арнаулы тілдік жаттығулар жүргізу.
– Сыныпта жəне сыныптан тыс оқу (əңгіме мазмұнын талқылау жəне талдау) 

барысында т.б. жағдайларда.
Ана тілі сабағында тіл дамыту жұмыстарын дұрыс ұйымдастыру-балалар-

дың ойлау қабілеті мен сауаттылығын арттырудың бірден-бір тиімді жолы. Олай 
болса, тіл дамыту дегеніміздің өзі-балалардың сөз байлығын арттырып, əр сөзді 
орынды қолдануы, сөйтіп, ойын жүйелі түрде білдіре алуы. 

Тіл дамыту үнемі жүйелі түрде жүргізіліп отыратын оқу жұмысы. 
Балалардың сөздік қорын сабақта жəне сабақтан тыс уақыттарда дамыту 

мəселесі өзекті жұмыстардың бірі.
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Бастауыш сыныпта ана тілі сабағанда жүргізілетін тіл ұстарту жұмыстары 
кітап оқу, мəтінмен жұмыс істеу, сұраққа жүйелі жауап жаздыру, табиғат көрінісін 
суреттеу, суретпен жұмыс істеу, жоспар жасату, мазмұндама, мақала, шығарма, 
өлең жаздыру арқылы жүзеге асырылады.

Ана тілі сабағындағы сөздік қорды дамыту жұмыстары мынадай əдіс-тəсілдер 
арқылы жүзеге асады. Ол сұрақ-жауап, сөйлесу, əңгімелесу, əңгіме, түсінігін 
айтқызу, көрнекілік, аударма, кітап пен жұмыс, мəтінмен жұмыс əдістері. 

Заман өзгерген сайын əдіс – тəсілдер көбейіп, жаңарып, толығып отыр. Əр 
түрлі жаңа технологияларды өз тəжірибемізде қолданып жүрміз. Жаңа технологи-
яны, əдіс – тəсілдерді тиімді қолдану білім сапасын көтерді.

Бастауыш мектепте оқытылатын əр пəннің оқушы тілін дамытуға қосар 
үлесі болғанмен, бұл үлкен міндетті жүзеге асыруда «Ана тілі» пəнінің атқаратын 
қызметі зор. Пəннің негізгі мақсатының өзі – оқушының сөздік қорын дамыту. 
Сөздік қормен қоса оқушының тіл мəдениеті нормаларын меңгеруіне түрткі бо-
лады. Оқушылардың таза, жатық, түсінікті сөйлеуін қалыптастыру – осы пəннің 
міндеттерінің бастысы. 

Бастауыш мектепте ана тілі сабағында сөздік қорды дамыту жұмыстары 
түрлі əдіс – тəсілдер арқылы жүзеге асады:

– сұрақ – жауап;
– əңгімелесу;
– əңгімелеу;
– түсіндіру;
– зерттеу;
– іэдендіру;
– түрлі шығармашылық тапсырмаларды орындату арқылы.
Жаңа технологияны, əдіс – тəсілдерді тиімді қолдану білім сапасын көтерді.
Мақсаты:
– оқушылардың сөздік қорын дамытуға арналған əдіс-тəсілдер туралы 

мəлімет беру;
– əдіс-тəсілдер туралы теориялық ұғым беру;
– əдістерді тəжірибеде қолдана білуге үйрету;
– ана тілінде таза сөйлеу дағдысын дамыту;
– жазбаша тілін дамытып, орфографиядан түсінік беру;
– қазақ тілінің сөздік қорындағы сөздер арқылы қазақ халқын сыйлауға, 

ұлтжандылыққа тəрбиелеу.
Міндеттері:
– сөздікті дамыту.
– сөйлеу тілінің граматикасын қалыптастыру.
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– қазақ тіліне тəн дыбыстарды дұрыс айтуға үйрету.
– диалогтік сөздің қалыптастыру.
– түсінгенін айта білу.
– көркем мəтінмен таныстыру.
– сауатты жазуға дағдыландыру.
Ана тілі сабағының ең басты міндет – оқушылардың сөйлеу тілін жетілдіру.
Сөздік қорды дамытуға бағытталған əдістердің жалпы міндеті – Сөздің 

мағынасын дұрыс түсініп, оны өз сөзінде дұрыс қолдану. Сол əдістерді ұсынып от-
ырмыз.

Түсіндіру əдіс – жаңа сөз, сөз тіркесі, сөйлемдерді түсіндіруде қолдана-
ды. Сабақ сайын үйретілетін жаңа сөздер бойынша, яғни сөздік жұмысында іске 
асады. 

Көрнекілік əдіс – сабақ сайын жүргізілетін əдіс. Көрнекілік тақырыпқа сай, 
көзге тартымды яғни эсттетикалық жағынан жақсы, екі немесе үш түстен болуы 
керек .

Бастауыш сынып оқушыларымен түрлі əдеби – музыкалық ойындар өткізу 
олардың əдеби тілде сөйлеу машығын қалыптастыру үшін қажет. Оқушылар сөз 
тіркесі, сөйлемдерді оқығанда сөйлеу екпінін дикциясы, яғни сөзге, буынға екпінді 
дұрыс түсіруге үйренеді. Рөлге бөліп ойнайтын ойын баланың ойын өз бетінше 
тұжырымдап айтуына көмектеседі.

Интерактивтік əдіс. Интерактивтік деген сөз энциклопедияда көрсетілген-
дей, интеракция деген ұғымнан келіп шығады. Ал интеракция жеке индивид-
тердің, топтың, жұптың, өзара біріккен əрекетке бір – біріне алма – кезек əсер етуі. 
Бұл əдіс əсіресе, сұхбат құруда оқушылардың белсенділігін арттырады. Бірігіп 
жұмыс істеуге үйретеді. 

Бұл əдістің негізгі мақсаты – оқу процесінің барлық сатысында біріккен 
əрекетке жағдай жасау. Əр оқушы жеке тапсырмамен жұмыс істей отырып, топ 
мүддесін ойлауға үйренеді. Əрқайсысы өз міндетіне жауапкершілікпен қарай от-
ырып, ортақ нəтижеге қол жеткізуге ұмтылады. Қандай əдіс болсын мұғалім өз 
сабағына икемдеп қолдануы керек.

Оқу материалдарын тез меңгертудің жəне ұзақ уақыт есте қалдырту 
əдістерінің жеті шарты бар: 

1. Əдіс шеберлігін үнемі жетілдіріп, сабаққа оқушылардың барлығын 
қатынастыру үшін баланың зейінін, ықыласын аудара білу қажет. 

2. Сөздік қорды байытуға берілетін шағын мəтінді түсініп оқу, сонда ол бала 
ойында ұзақ сақталады. 

3. Білімді меңгертуде шəкірт оның өмірде қажет екенін сезінсе, тез де жақсы 
меңгереді. 
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4. Оқу материалдарын жақсы игерту жəне оны есіңде тұрақтандыру үшін 
баланың сабақ үстіндегі ойлау қабілетін жаңа білімді меңгертуге жұмылдырудың 
маңызы зор. Ол үшін сұрау тапсырманы түрлендіріп, баланың ой-қиялына бағыт 
беретін проблемалық ой ситуатция шешуге жетекші болатындай етіп құрылуын 
қарастырған тиімді. 

5. Оқушылардың сабаққа белсенділігін арттыруда оқу материалының түрі, 
көлемі, жеңіл жəне күрделілігі ескерілсе, тəрбиеші шəкіртіне дұрыс нұсқау берсе 
тиімді болады. 

6. Оқушылардың байқағыштық қасиетін тəрбиелеу ісі үнемі тəрбиешінің на-
зарында болса, қабылдау мен бақылаудың дəлелдігін тəрбиелей алады, оқу үрдісі 
үстіндегі шəкірттерінің белсенділігін аңғарымпаздығын жəне жауапкершілігін 
күшейтеді. 

7. Білімді есте қалдырудың ең өнімді жолы – еңбек. Бұл оқу материалын 
игерудің маңызды шартына жатады да, адамның адамгершілік тəрбиесімен тығыз 
байланыста дамиды. Мұнсыз ой еңбегінің нəтижелі болуы мүмкін емес. 

Ана тілі сабағында оқушылардың белсенділіктерін, қызығушылықтарын, 
шығармашылық қабілеттерін арттыруда түрлі əдіс-тəсілдерді сабақта 
қолданамыз:

1. Мəтін, ертегі, əңгімені өз бетінше аяқтау. 
2. Ақын, жазушылардың дайын мəтіндерін басқаша аяқтау. 
3. Белгілі мақал негізінде əңгіме жазғызу. 
4. Мəтін бойынша мақал құрастыру. 
5. Табиғат құбылыстарына, заттарға жəне жеке суреттерге қарап жұмбақ 

құрастыру. 
6. Əңгімелерді салыстыру, бөліктерге бөлу. 
7. Шығарма, мəтін, ертегі құрастыру (тақырып бойынша, жоспар бойынша, 

тірек сөздер арқылы). 
8. Өлең, мақалдар құрастыру. 
9. Шығармадағы əңгімелерге ұқсас оқиғалар айтқызу. 
10. Кейіпкерге мінездеме беру. 
11. Шығарма бойынша сурет салғызу, ауызша суреттеу, қиялдау арқылы 

суреттеу, мүсіндеу. 
12. Рөлге бөліп оқыту. 
13. Логикалық ойлауын дамытатын ойындармен берілген тапсырмаларды 

шешкізу (анаграмма, сөзжұмбақ, ребус).
Бастауыш мектеп оқушылары мен жүргізілетін сөздік қорды дамыту 

жұмысы негізінен мынадай мақсаттарды көздейді:
1. Баланың ойлау қабілеттері мен тілін, дүние танымын дамыту, əр нəрсені 
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салыстыра отырып, олардың арасындағы айырмашылықтар мен ұқсастықтарды 
ажырата білуі жəне оларды жинақтап өз беттерімен қорытынды жасай білу.

2. Баланың тіл нормасына сай өз сөзімен, ойын дұрыс айтып бере алатындай 
дəрежеге жетуі тиіс.

3. Қосымша тапсырмалар арқылы балаларды өз Отанына шын берілген па-
триот, бір-біріне достық, бауырластық сезімге саналы да, белсенді еңбек етуге 
тəрбиелеу.

4. Баланың ана тілін сүюге, оның алтын қорын, тамаша сырлы, көркем де 
нəзік сөз байлығын қолдануға жəне оны сезініп, құрметтей білуге тəрбиелеу.

Бастауыш мектепте жүргізілетін сөздік жұмысы ауызша, жазбаша болып екі 
түрге бөлінеді.

Ауызша тіл дамыту жұмысы негізінде кітап оқу, көрген-білгенді əңгімелеп 
айтып беру арқылы орындалса, жазбаша тіл дамыту мазмұндама, шығарма т. б. с. 
жазу жұмыстары арқылы іске асады. Бұл жұмыстардың қай-қайсысы болмасын, 
сөз арқылы оқушыны дəл ойлауға үйретуге, оның шығармашылық қабілетін 
арттыруға, сөйлеудің мазмұны мен формасының бірлігін қамтамасыз етуге 
бағытталады.

Бастауыш сыныпта жүргізілетін сөздік жұмыстарына мынадай талаптар 
қойылады:

1. Өз ойын тыңдаушысына білдіру, ұғындыру үшін оқушының ұғымы да 
кеңейе береді, əрі тілі орамды болып пікірін толық жеткізе алады. Ал сөздік қоры 
тапшы бала сөйлегенде көңілінде сайрап тұрған ойын дəл білдіруге қажетті сөз та-
ба алмай, сасқалақтап, қиналып қалады. 

2. Баланың сөзі грамматикалық құрылысы жағынан дұрыс, мінсіз болуға 
тиіс. Грамматика сөздердің тұлғаларын, олардың өзара бір-бірімен байланысын 
анықтаумен қатар, жаңа сөз тудыруды да қарастырады.

Ендеше сөйлеу барысында қолданылған сөздер тілдің заңдарына сай болуы 
қажет. Дұрыс, мінсіз сөйлеуге үйрету жұмысы грамматика сабақтарында соған 
байланыстыра жүргізіледі. Сонымен қатар бұл жұмыс грамматика сабақтарынан 
тыс, өз алдына бөлек сабақ ретінде ұйымдастырылады. 

3. Дұрыс сөйлеу мəдениетін тəрбиелеуде, алдымен бала тілдің дыбыстық 
құрылымын толық меңгеруге тиіс. Бала үлкендерге еліктеу арқылы ана тілінің сөз 
екпіндерін, интонациясын дұрыс сақтауға үйренеді. 

Баланың сөзі анық, мағынасы дəлме-дəл келетін сөзді таңдап теріп алып 
сөйлеуге қазақ тілінің сөз байлығы жеткілікті. 

4. Балалар ойын тəртіппен бір жүйеге түсіріп айтуға тиіс. Бұлай дағдыланбаған 
оқушы əңгімедегі оқиғаларды еске түсіруіне қарай байланыссыз, шашыратып ай-
тады да, оның мағынасы мүлде түсініксіз болып шығады.
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5. Балалардың сөздері таза болуға тиіс. Яғни балалар ойды білдіруге көмегі 
жоқ, артық сөздерді қолданбай, таза сөйлеуге дағдыланатын болуы керек.

Дұрыс ұйымдастырылған сабақ балалардың белсендiлiгiн арттырады. 
Мектептегі тəртiптiлiкке үйретудiң құпиясы – осы. Туған өлкесi, өз халқының 
озық дəстүрi мен əдет – ғұрпы жайында мағлұмат беру. Балаларға сəби үнiнен ба-
стап атадан – балаға мұра болып келе жатқан ұлттық мəдениетiмiздi олардың сана-
сына сiңiре беру керек, қазақ халқының өзiне тəн ерекшелiгi бар қолөнерiн көрсете 
отырып, балалардың эстетикалық талғамын арттыруға болады.

Сабақ кестесiн құру. Бастауыш мектеп мұғалімінің жұмысындағы негiзгi бiр 
мəселе – сабақ кестесiн дұрыс жасау, сабақ жоспарын жан – жақты ойластыра от-
ырып құрастыру, сонымен қатар əр топтағы сабақ уақытын орынды пайдалану. 

Бастауыш мектеп мұғалімі ана тілі сабағы арқылы тіл ұстарту тапсырмала-
рын дұрыс жоспарлап өткiзе бiлуi – аса маңызды жайт. Бастауыш сынып мұғалімі 
төмендегі талаптарды ескерген дұрыс: 

1) Оқушының деңгейіне байланыста тапсырма дайындау; 
2) Бағдарлама талабына сəйкес, сабақты алдын ала жоспарлау.
3) Күнделiктi өткiзетiн сабақтардың əр бөлiгiн жете ойластыру.
4) Уақытты үнемдеп, дəлдiкпен пайдалана бiлу.
5) Сабақтың мазмұнына қарай жылжымалы кестемен жекелей жұмыс 

жүргiзуге мəн беру.
6) Күнделiктi сабаққа қажеттi көрнекiлiктi, слайд, үлестiрмелi материалдар-

ды, алдын – ала дайындап қою.
7) Баспадан жарық көрген педагогикалық еңбектердi үнемi қадағалап, 

қажеттiсiн дер кезiнде пайдалнып отыру.
Оқушылардың танымдық іс-əрекетін дамыту, олардың жоспарлау жəне 

ұйымдастыру біліктерін қалыптастыруда оқу-зерттеу жұмыстарының маңызы өте 
зор. Танымдық іс-əрекеттің шығармашылыққа ұмтылу арқылы сипатталады. Өз 
бетімен білім алуға ұмтылу танымдық ізденімпаздықты қажет етеді. 
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Аннотация
В данной статье говорится об использовании эффективных методов и приемов для обогаще-

ния словарного запаса у учащихся на уроках казахского языка. Создана система и модель  для  раз-
вития речи учеников начальных классов. Указаны пути развития речи с содержанием и особенности 
словарного запаса  на уроках родного языка в начальных классах.
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Summary
In this article talked about method of done work at mother language lesson. At the mother language 
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Аннотация
В статье излагается концепция электронного учебника по биологии на английском 

языке, разработанная с целью внедрения полиязычного обучения в средние школы с рус-
ским языком обучения Республики Казахстан. Определены основополагающие методо-
логические принципы электронного учебника: обучение предмету через английский язык; 
модульно-тематический принцип построения учебника; минимизация теоретического 
текстового материала, акцент на озвучивание и визуализацию контента; техническая 
доступность для основных пользователей – учителей-предметников и учащихся. 

Ключевые слова: электронный учебник, полиязычное образование, биология, 
модульно-тематический принцип, модуль, тестовые задания, анимация.

Введение
Создание электронных учебников (ЭУ) по биологии на английском языке для 

средних общеобразовательных школ является сегодня одной из самых актуальных 
проблем казахстанского образования, в решении которой самое активное участие 
должна принять высшая педагогическая школа Казахстана и учителя-практики. 

ОҚЫТУ ЖƏНЕ ТƏРБИЕ  ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ТЕОРИЯСЫ МЕН ТƏЖІРИБЕСІ  ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
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Актуальность этой проблемы обусловливается несколькими социально значимы-
ми факторами:

– во-первых, необходимостью реализации в учебном процессе изложенного в 
Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Новый Казахстан 
в новом мире» культурного проекта «Триединство языков» [1] и Концепции поли-
язычного образования, принятой в РК [см. об этом: 2];

– во-вторых, особым вниманием к преподаванию предметов естественно-
математического цикла в средних школах Казахстана; 

– в-третьих, требованием компьютеризации учебного процесса в средней шко-
ле, которое было заявлено в казахстанском образовательном проекте «e-learning». 

Однако, несмотря на позитивные изменения и определенные достижения ка-
захстанской средней школы, во внедрении полиязычного образования возник ряд 
трудностей, касающихся, прежде всего, педагогических кадров, способных осу-
ществлять преподавание предметов естественно-математического цикла на ан-
глийском языке, и учебно-методического сопровождения преподавания этих пред-
метов на английском языке. Так, например, насущная потребность обучения био-
логии на английском языке в средних школах до сих пор не обеспечена учебно-
методическими комплексами, созданными с учетом казахстанских Государствен-
ных стандартов образования, типовых программ и, что немаловажно, с учетом 
казахстанских традиций преподавания этого предмета в средних школах. Суще-
ствующие учебники биологии на английском языке, используемые, к примеру, в 
казахско-турецких лицеях, не в полной мере отвечают перечисленным выше тре-
бованиям.

В связи с острой необходимостью в казахстанских школах учебников по 
предметам естественно-математического цикла (в т. ч. биологии) на английском 
языке, соответствующих ГОСО РК, а также потребностью в электронных учебни-
ках разработка данных ЭУ обеспечивает возможности для прорывных результатов 
в среднем образовании в сфере полиязычного обучения и выхода его на новый ка-
чественный уровень – уровень электронного обучения.

Концепция учебника
Разрабатываемые электронные учебники призваны осуществить научно-

методическое сопровождение преподавания на английском языке такого важней-
шего предмета естественно-математического цикла, как биология для учащих-
ся 7–8 классов средних общеобразовательных школ с русским языком обучения. 
Предлагаемые учебники составлены на основе действующей учебной программы 
по предмету «биология», утвержденной Министерством образования и науки РК, 
с учетом возрастных особенностей учащихся.
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Авторская группа, работающая над созданием учебников, включает опыт-
ных учителей-биологов, специалистов по IT-технологиям, которые имеют боль-
шой опыт в создании электронных оболочек для различных учебных пособий, спе-
циалистов английского языка, занимающихся переводом и адаптацией контента. 
Предлагаемый проект имеет большой задел и предварительные результаты, полу-
ченные в ходе проведения эксперимента по внедрению полиязычного обучения в 
рамках опытно-экспериментальной площадки, созданной ПГПИ на базе гимназии 
№3 г. Павлодара в 2012 г. Так, учителями биологии 7–8 классов апробирован содер-
жательный модульно-тематический принцип по отбору теоретического материала 
на русском языке и его переводу на английский язык, разработана система заданий 
и упражнений по биологии с учетом полиязычного подхода к ее изучению.

Предлагаемые электронные учебники по биологии на английском языке для 
учащихся 7–8 классов опираются на методологический принцип – обучение био-
логии на английском языке, а не обучение английскому языку через предмет «био-
логия», как это нередко наблюдается в сегодняшней практике полиязычного обра-
зования в средних школах РК с тем или иным языком обучения. Эта практика при-
водит к тому, что приоритетом для учителя становится знание английского языка в 
ущерб предметным компетенциям по биологии. Иными словами, учащиеся долж-
ны в полном объеме усвоить знания, умения и навыки по биологии, овладевая био-
логической терминологией и учебно-научным стилем на английском языке. Этот 
принцип позволяет учащимся приобрести прочные знания и необходимые компе-
тенции по предмету «биология». Глубокое осознание указанного принципа долж-
но лежать в основе концепции учебника – английский язык есть средство овладе-
ния предметом «биология» учащихся, основным языком обучения для которых яв-
ляется русский, т.е. учебник должен быть построен с учетом двух языков: англий-
ского, на котором ведется преподавание отдельного предмета, и русского – основ-
ного языка обучения. Учет этого принципа проявляется в выборе и формулировке 
заданий и упражнений, многие из которых основаны на переводе терминов с одно-
го языка на другой, а также в том, что текстовый материал на английском языке со-
провождается его переводом на русский язык и т.п.

Еще одним принципиальным подходом к созданию ЭУ по биологии на ан-
глийском языке является модульно-тематический принцип структурирования кон-
тента – теоретических сведений и комплекса упражнений, тестов и заданий. Тре-
тий принцип, на который опирается разработка ЭУ, – это принцип минимизации 
в пределах необходимости текстовых теоретических сведений, излагаемых на ан-
глийском языке. В соответствии с этим принципом значительная нагрузка по усво-
ению знаний и формированию умений приходится на разнообразные мультиме-
дийные средства аудизации, визуализации и анимации. И четвертый принцип – это 
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техническая доступность для основных пользователей – учителей-предметников и 
учащихся.

Авторская группа опиралась на основополагающие казахстанские государ-
ственные стандарты [3] и типовые программы [4] в области образования, касающи-
еся содержания учебника и требований к ЭУ, а также на достижения зарубежных 
исследователей в создании электронных образовательных ресурсов [5; 6]. 

Содержание учебника
Если говорить детальнее о содержании каждого модуля, то отметим, что пер-

вая часть каждой темы содержит общую характеристику рассматриваемой систе-
матической группы, вторая часть характеризует разнообразие видов живых орга-
низмов представленного таксона и особенностей их жизнедеятельности, распро-
страненности и экологии. По завершению изучения блока учебного материала 
предлагаются контрольные тестовые задания, лабораторные работы. Учитель име-
ет возможность осуществить проверку и оценку знаний после каждой темы и по-
сле каждого модуля. Учебник может быть использован как на уроке, так и для са-
мостоятельной работы учащихся, поскольку в учебнике предусмотрены провероч-
ные работы с ответами.

Предлагаемый учебник рассчитан на разный уровень владения учащими-
ся английским языком, поэтому помимо доступности лексических и синтаксиче-
ских конструкций английского языка каждая тема сопровождается русскоязычным 
переводом, который может быть использован учителем в аудитории с недоста-
точно высоким уровнем владения языком [cм.: 10]. Русскоязычный контент может 
быть задействован в процессе объяснения нового материала, в процессе закрепле-
ния новых знаний и для контроля различных умений и навыков, полученных уча-
щимися.

Электронный учебник будет удобен учащимся и учителям тем, что он име-
ет большое количество иллюстраций, цветных схем, флеш-анимаций, видеороли-
ков, поясняющих смысл теоретического материала. Они способствуют целостно-
му восприятию информации, более углубленному знакомству учащихся с темой. 
Для решения этой же задачи в рубриках «Это интересно», «Глоссарий» содержится 
дополнительный материал, который рассчитан на наиболее любознательных уче-
ников. Учебник ценен тем, что в нем после каждой темы урока предлагаются ком-
плексы разноуровневых заданий, направленных на развитие интеллектуальных 
умений в соответствии с таксономией Блума.

Авторской группой была осуществлена структуризация отобранного контен-
та на разделы, состоящие из модулей, минимальных по объему, но замкнутых по 
содержанию, а также составлен перечень понятий, необходимых и достаточных 
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для овладения предметом. Тексты источников были переработаны в соответствии 
с оглавлением и структурой модулей; исключены тексты, не вошедшие в переч-
ни, и добавлены тексты, отсутствующие в них; определены связи между модуля-
ми и другие гипертекстные связи. Таким образом, был подготовлен проект гипер-
текста на русском языке для перевода и последующей компьютерной реализации. 
В результате была создана рабочая версия электронного издания на русском язы-
ке, адаптированная в учебных целях и ставшая основой для перевода на англий-
ский язык. 

Электронные учебники сопровождаются инструкцией для пользователей по 
применению интеллектуального ядра ЭУ, которая должна облегчить учителям и 
учащимся его интенсивное интерактивное использование.

Заключение
Принципы создания электронных учебников по естественно-гуманитарным 

предметам на английском языке, адаптированных для казахстанских школ, могут 
быть использованы для создания в дальнейшем ЭУ по физике, химии, математи-
ке и т.п. на английском языке для школ и с казахским языком обучения. Соот-
ветственно, эти принципы требуют распространения и популяризации в научно-
методическом сообществе прежде всего Казахстана, а затем и стран СНГ и миро-
вой научной общественности.
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Аңдатпа
Мақалада биология пəні бойынша электронды оқулығының ағылшын тіліндегі тұжырым-

дамасы баяндалады, ол Қазақстан Республикасындағы орыс тілді орта білім беретін мектептерде 
көптілдікті енгізу мақсатында жасалған. Электронды оқулықтың негізгі əдістемелік қағидалары 
анықталды: пəнді ағылшын тілінде оқыту; оқулық қурылымының модульдік-тақырыптық қағидасы; 
контентті көрсету мен дыбыстауға басымдық беріп, теориялық мəтіндік материалды азайту; негізгі 
қолданушыларға-пəндік мұғалімдерге мен оқушыларға техникалық қолжетімділік.

Тірек сөздер: электронды оқулық, саяси білім, биология, модульдік-тақырыптық қағидат, 
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Summary
In this article the concept of English version of the electronic textbook on Biology is set forth. It is 

developed with the purpose of the multi-language teaching implementation in the secondary schools with 
Russian as a language of tuition in the Republic of Kazakhstan. Foundational methodological principles, 
such as subject study through English; module-and-theme based principle of the electronic textbook 
structure; minimization of theoretic text matter and emphasis on content to speech and visualization; 
technical accessibility for main users that is for subject teachers and pupils are specified in this article. 

Keywords: electronic textbook, multi-language education, Biology module-and-theme based 
principle, module, test assignments, animation.

ƏОЖ 372. 46

ОҚУШЫЛАРДЫҢ БАЙЛАНЫСТЫРЫП СӨЙЛЕУ ДАҒДЫСЫН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ

Н.М. Байбала

Еңбек ЖОББМ бастауыш сынып мұғалімі,
Ақсу қаласы, Павлодар облысы, Қазақстан

Аңдатпа
Аталмыш мақалада оқушылардың байланыстырып сөйлеу дағдысын қалыптастыру 

жолдары қарастырылған.Тіл дамыту жұмыстарының түрлеріне талдау жасалған. Тіл 
дамыту жұмыстарының əдістемелері көрсетілген.

Тірек сөздер: байланыстырып сөйлеу, тіл дамыту, əдістеме, көрнекіліктер, талдау, 
мəнерлеп оқу.

Көркем əдебиет сабағындағы ең басты жұмыстардың біріне балалардың 
көркем шығарманы қабылдауы, одан əсер алуы, көркем туындыны бүкіл бітім – 
болмысымен түсіне білулері жатады. Яғни тəрбиеші осы мақсатпен ізденуі керек, 
осы мақсатта оны жүзеге асырудың ең тиімді деген əдіс – тəсілдерін сұрыптай 
отырып пайдалануы керек. 
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Кез келген адамзат баласын өзін қоршаған өзге адамдармен қарым-қатынас 
жасайды. Ал, қарым-қатынас тіл арқылы, сөз арқылы жүзеге асады. Мектеп жа-
сына дейінгі кішкене балалар сөйлеуді ата-анасының, туған-туыстарының жəне 
тəрбиешісінің көмегімен сонымен қатар құрбыларымен тілдесу арқылы үйренеді.

Əдістемелік еңбектерде (А. Қыдыршаев, Н.Ж. Құрманова, Т.М. Əбдікəрім, 
Т.А. Ладыженская, Г.С. Щеголева т. б.) баланың мəтінді құрастыру білігін оның 
тілдік қатысымдық білігін қалыптастыру құралы ретінде қарастырады. Əдіскер-
ғалымдар тілдік білік қалыптасу үшін мынадай кезеңдерді бөліп көрсетеді:

– дайындық кезеңі;
– біліктің қалыптасу кезеңі;
– оны практикада қолдану кезеңі;
– қалыптасқан білікті басқа оқу материалын оқу кезінде қолдану кезеңі. 
Міне, осы кездерде баланы дұрыс дыбыстауға, сөйлемді дұрыс құрастыруға, 

яғни, дұрыс байланыстырып сөйлеуге үйрету керек. Ал, байланыстырып сөйлеу 
дегеніміз айтылған сөздерді игеріп – оның компоненттерін – сөйлемдерді, сөздерді 
бір бірімен дұрыс байланыстырып сөйлеуді айтамыз, яғни, бұл қатесіз дұрыс 
сөйлей білу. Əңгіме сөйлемдерден тұрады, ал сөйлем сөздерден құралады. 

Сөзден əдемелеп шығару өнері үй салу өнеріне ұқсас. Үй салуға түрлі зат ке-
рек. Ол зат топырақ болса оны біріктіріп илейді, илеген балшықтан кірпіш құяды. 
Кірпішті қалап, неше түрлі үй қылып шығарады. Ал, сөзден құрастырылып көркем 
əңгіме шығару үшін жұмасалатын зат – сөздер. Дыбыстан құралып сөз жасалған, 
сөзден бірігіп түрлі əңгімелер айтылады. Үйдің түрлі болып шығуы балшығынан, 
кірпішінен əсіресе, қалауынан болатын сияқты, əңгіменің түрлі болып шығатыны 
тілдің дыбысынан, өзінен, əсіресе, сөздің тізілуінен. 

Дыбыс жаман болса, дыбыстың немесе сөздердің байланысуы жақсы болама-
са, сөз құлаққа жағымды болып шықпайды. Əңгіменің əдемі болып шығуы сөздің 
тізілуі мен əңгіме айтушының сөздерді дұрыс қолданыла білуінде. Үй салушының 
қиялы бай болса, үй де сəулетті, əдемі болып шығатыны сияқты, неғұрлым 
сөйлеуші қиялға бай, пікірге шебер болса, соғұрлым айтылған ой пікірлі, əсерлі, 
əдемі болып шығады. Балалар, ересектердің байланыстыра айтылған сөздерін 
түсінуден, естілген дыбыс ағынын ұғудан бұрын жекелеген сөйлемдердіғ сөз 
тіркестерін, сөздерді, морфермаларды үйренеді, яғни оларды айтылып жатқан 
əңгіме ағынынан бөліп ұғынады. Байланыстыра айтылған сөздерді игертіп үйрету 
үшін алдымен жекелеген сөздерді дұрыс түсінуге үйреткен жөн. Содан соң сол 
сөздерден сөйлемдер құратқызу керек. 

Бірақ морфермаларды сөздер, сөздерден сөз тіркестерінен сөйлем жасау-
кезіндегі жеке сөздердің мəні, элементтердің мағынасы интеграцияға ұшырауға 
байланысты кішкене балалар көп шатасады жəне сөйлем құрау кезінде қосымша-
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ларды дұрыс жалғай алмайды немесе тіпті қосымша жалғамай-ақ құр морфемалар-
дан сөйлем құрап шығарады. 

Ал осыны болдырмау үшін балаға тілдік белгілердің байланысуының 
нəтижесінде қолданылатын тілдік белгілердің əрқайсысы өзінің бастапқы 
мағынасынан өзгеше жаңа мағынаға ие болатындығын түсіндіре білу керек. Мыса-
лы, балаға қой деген сөзді үйретсек, сол сөзден сөйлем құрастыруда бұл сөз басқа 
сөздермен байланысқа түсуі үшін бұл түбір морфемаға қосымшалы, -ға, сияқты 
жұрнақтар жалғанатынын үйретеміз. 

Мысалы: Қой-ға су бердім. Қой-ды қораға қамадым. Сонымен қатар, қазақ 
тілінде көп мағыналы сөздер көп болғандықтан мектеп жасына дейінгі балалар 
сол сөздердің қайсысы қандай жағдайда айтылатынын білмейді, соның салда-
рынан сөздерді бір бірімен дұрыс байланыстыра алмайды. Балаларда сөздің көп 
мағыналылығын түсіну тек байланысты текстермен жұмыс жүргізу кездерінде да-
миды. 

Көп мағынаны түсіндіру үшін көпмағыналы сөздер кездесетін шағын 
мəтіндерді оқып сол мəтіндегі көпмағыналы сөздермен түсіндірме сөздігін өткізуге 
болады. Мысалы «ара» деген сөзді алсақ бұл сөздің кесуге арналған құралдың ата-
уы екендігін, сонымен қатар жинайтын жəндіктің атын білдіретінін жəне тағы да 
екі заттың ортасындағы орынды ара деп айтатындығын жекелеп, мысалдар келтіре 
отырып, түсіндірген жөн. Сəбидің дұрыс сөйлеуін қалыптастыру үшін, ата-ана мен 
тəрбиеші оған үнемі жаттығулар беріп, онымен əңгіме немесе сұхбат жүргізіп жəне 
осы іс-əрекеттер кезінде оның сөздерді дұрыс байланыстырып сөйлеуін қадағалап, 
оған түзету, ескерту жасап отыруы керек. 

Байланыстыра сөйлеудің екі типі, яғни екі түрі бар. Оладың бірі – диалог, 
ал екіншісі – монолог. Бұларды диалогтық сөйлеу жəне монологтық сөйлеу деп те 
атайды. 

Диалог – екі не оданда көп адамның сөйлесу барысында туындайтын 
əңгіменің мақсаты, əдетте, бір нəрсе жайында сұрап, оған жауап беруге, белгілі 
əрекетке түрткі болуға шақыру. Міне, осы себепті де байланыстыра сөйлеуге 
үйретуде əңгімелесу əдісі көп қолданылады. Диалог сұрау мен баяндау, баяндау 
мен мəжбүрлеу барысында түзіледі.

Ал, монолог мүлде басқаша. Ол, əдетте, кітаби стилге жатады. Себебі, мо-
нолог қоршаған ортаға əдейі əсер ету болып саналатын ойды жеңілдетіп сөздік 
формаға келтірген жүйе.

Сонымен монолог – бір адамның байланыстыра сөйлеген сөзі. Монологтың 
мақсаты – белгілі бір факт жөнінде баяндау.

Бір нəрсені суреттеу, баяндау кезінде бір нəрсе жөнінде пікір білдіруде тілдің 
монологтық формасы пайдаланады. Монолог нақты фактілер жөнінде хабарлайды, 
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ал нақты фактілер бір-бірімен əрқашан мезгілдік немесе себеп-салдарлық байла-
ныста болады. Мезгілдік байланыс немесе кезектесіп келуі мүмкін.

Балаларды байланыстыра сөйлеуге үйретудің мақсаты мен міндеті олар-
ды дұрыс дыбыстауға, сөздерден сөйлем құрастыра білуге, сөз тіркестері мен 
сөйлемдерді мағынасына сай дұрыс байланыстырып əңгіме айта білуге үйрету 
болып табылады. Мектепке дейінгі кішкене балаларды байланыстыра сөйлеуге 
үйретуді ерте жастан бастап қолға алған жөн. 

«Қына тасқа бітеді, ақыл жасқа бітеді», – деп дана халқымыз айтқандай əлі 
мектеп жасына толмаған балаларды есі толық жетілмеген, толыспаған деп салғырт 
қарамай, сол кезден бастап дұрыс, мағыналы, ең бастысы жүйелі сөйлеудің 
қаруымен жарақтандырған жөн болады. Ал, олардың байланыстыра сөйлеу 
дағдысын жетілдіру тікелей ата-ана мен балабақша тəрбиесінің қолында. Ата-ана 
баламен көбінесе диалог түрінде сөйлеседі. Осылайша олардың сұрақ пен жауап 
арасын байланыстыра сөйлеу дағдысын жетілдіру тəрбиешінің жемісі.
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Аннотация 
В данной статье представлены пути развития связной речи учащихся младших классов. Рас-

сматриваются основы методики развития речи, дается характеристика работы по развитию речи в 
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In this article, the ways of development of the coherent speech of primary school students are 

presented. The basics of the methodology of speech development are covered, the characteristic of work on 
the development of speech in primary school is given. 
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ЕРТЕГІЛЕРДІ ОҚЫТУ АРҚЫЛЫ БАЛАЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ 
ҚАБІЛЕТТЕРІН АРТТЫРУ

А.Р. Жакитова

Успен ауданы №3 Успен ЖОББ мектебі бастауыш мектеп мұғалімі, 
Успен ауданы, Павлодар облысы, Қазақстан

Аңдатпа
Осы мақалада ертегілер арқылы балалардың танымдық қабілеттерін арттырудың 

жолдары қарастырылған. Сонымен қатар, зерттеуші ғалымдардың ертегілер туралы 
ой-тұжырымдыры туралы айтылған. Ертегілердің түрлеріне талдау жасалған.

Тірек сөздер: ертегілер, таным, қабілет, белсенділік, қызығушылық, табиғат, 
тəрбие.

Ұлы Мұхтар Əуезов: «Біз бір кезде əдебиетті жақсы оқыған халықпыз. 
Əсіресе қазақ поэзиясы, дастаны жəне ертегісі, кешегі Абай, Ахмет, Мағжандарды 
қоса, осы бүгінге дейін, қазіргі тамаша ақындарымыз бар: кəрісі бар, жасы бар – 
солардың поэзиясын сүйіп оқып, ертегіні тыңдайтын халықпыз. Бұл біздің рухани 
өміріміздегі бір жетістігіміз [2].

Халық ерте кезде-ақ əрқашан зұлымдықты əділеттілік жеңеді, адам 
табиғатының асау сырларын біліп, амалдар қолдана алатын болады деп сен-
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ген. Жақсы өмірді аңсаған, қашықтарға тез жетуді, ғажап күшті болуды, көкке 
ұшуды, жер астына түсіп, асыл қазынаны алып, пайдалануды армандаған. Соның 
бəрі ертегілерге арқау болған. Сондықтан да ертегілерде халық қиялы, арманы, 
даналығы, ғасырлар бойы жинақталған өмір тəжірибесі бар. 

Ертегілердің танымдық-тағлымдық рөлі К. Ушинский Д. Макаренко, В. Су-
хомлинский еңбектерінде ерекше көрініс тапқан. 

Аса көрнекті педагог В. Сухомлинский: «Өзінің педагогикалық қызметінің өн 
бойында мектеп оқушыларын тəрбиелеу жəне дамыту мəселелерімен шұғылданды. 
Ол ертегілерсіз шығармашылықсыз, қиялсыз толық мəнінде тəрбие жүзеге аспай-
ды», – деп саналады. 

Жалпы қазақ ертегілерінің ел арасынан жиналып баспаға шығуы XIX ғасыр-
дың II жартысынана басталады деуге болады. Бұл ретте Ш. Уəлиханов, Т. Пота-
нин, В. Радлов, Э. Диваев, И. Березин, А. Алекторов жəне т.б аталуға болады. 

Кейінгі кезеңде қазақ ертегілерін зерттеуге М. Əуезов, М. Ғабдуллин, С. Са-
дырбаев, С. Қасқабаев жəне басқалардың қосқан үлесі елеулі болды. 

Белгілі қазақ жазушысы академик М. Əуезов қазақ фольклористерінің 
арасында алғашқылардың бірі болып ертегілерге былай деп анықтамасын берді: 
«Ертегі – деп баяғы замандағы елдің дүниеге көзқарасын білдіретін, ия сол 
көзқарастың белгілі ізін көрсететін онан соң, елдің белгілі санатын білдіретін ар-
наулы үлгі айтатын жамандықты жерлеп жақсылықты айтқан, ойдан шығарған 
көтерме əңгімені айтады. Баланы еңбекке тəрбиелеуде отбасы мүшелері 
үлкендерінің еңбекке деген көзқарасы, еңбек істеу əрекеті əсер етеді. Бала бойына 
тамаша қасиеттер мен адалдықты, мейрімділікті, имандылықты қалыптастыратын 
да», – осы. 

Ертегілер көбінесе қара сөз түрінде айтылады. Кейде өлең сөз түрінде 
де кезедеседі. Қара сөзді əңгіме күйіндегі ертегілерде тақпақтап айту жиі 
қолданылады. Олардан «Ерте-ерте, ертеде, ешкі құйрығы келтеде» деген сияқты 
ұйқасымда келетін сөздерді көптеп табуға болады.

Ертегілердің, əдетте, бастаулары ұқсас: «Баяғы өткен заманда бір кемпір 
мен шал болыпты т.б деп басаталды. Бұл ертегінің өзіне тəн кіріспесі, алдын ала 
дайындалатынқұлақ күйі». Олар сөйтіп мұратына жетіпті деп үнемі жақсылықпен 
аяқталады.

Ертегілердің хайуанаттар туралы ертегілер, қиял-ғажайып ертегілер, шын-
шыл ертегілер, тұрмыс-салт ертегілер сияқты түрлері бар.

Ертегілер адам баласының жазу өнері болмаған кезде ауызша шығарған 
көркем əдебиет шығармасы болып табылады. Ол ауыз əдебиет тің ескі түрі. 
Ертегілерден адамдарлың дүние жəне жаратылыс түрі, табиғат құбылыстары жай-
лы, қай дəрежеде болғанын айқын көруге болады. Ертегілер бір ғасырдың ғана 
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жемісі емес. Ол талай ғасырдың, талай тарихи жемісі, əлем болмысының біртұтас 
түсінікті баян етілген көрінісі.

Ертегілер əрқашанда қазақ халқының өмірінде маңызды роль атқарып кел-
ген. Себебі ертегілердің мазмұнында халықтың тұрмыс тіршілігі салт-дəстүрі, 
əдет-ғұрпы, бүкіл болмысы, адамдардың өзара қарым-қатынасы, мінез-құлқы т.б. 
бейнеленген. 

Академик М. Əуезов: «Ертегі – рухани тəрбиенің мəні аса зор, көзіміз көріп, 
құлағымыз ести алмайтын, тек ақылмен ажыратып, жүрекпен ғана түйсіне алатын 
материалдық əлеммен бірге шегі жоқ рухани əлем болмысының біртұтас түсінікті 
баян етілген көрінісі», – деген. 

Ұрпақ тəрбиесінде ең тиімді тəрбие құралы ретінде ертегілер тілі жеңіл, 
түсінуі оңай болғандықтан, ертегілердің балаларға отансүйгіштік, еңбексүйгіш-
тік, т.б. тəрбиелер беруде ғана емес, олардың тілін дамытуда да атқарар қызметінің 
маңызы өте зор. Ертегілер балалардың ой-өрісін жетілдіріп, Отанын сүюге, елін 
қорғауға, өнерді игеруге, жалпы адамгершіліктік құндылықтарды бойына сіңіруге 
септігін тигізеді. Сонымен қатар баланың сөздік қорын да молайтуда қызметі өте 
зор. Ал сөздік қоры мол, тілі дамыған бала – үздік бала, себебі жоғарыда аталған-
дар – жақсы үлгілердің негізі. Ой өрісі дамып, сөздік қоры молайған баланың айтар 
ойы да, істер ісі де өнегелі болмақ.

Демек, бала тілін дамыту – қоғам дамыған сайын күнделікті қажеттілікке 
айнала беретін ең өзекті мəселелердің бірі. Оның үстіне еліміз егемендік алғалы 
бері мемлекеттік тілде сөйлеу соны оқыту əдістемесін жетілдіру, соның ішінде, 
бала тілінің дамуы мен сөздік қорының молаю мəселесі əдіскер ғалымдардың 
зерттеуінен түспей, назардан тыс қалмай жүрген мəселелердің бірі. 

Ертегі туралы анықтаманы М. Əуезов: «Ертегі деп баяғы замандағы елдің 
дүниеге көзқарасын білдіретін, я сол көзқарастың белгілі ізін көрсететін, онан 
соң елдің белгілі салтын білдіретін, арнаулы үлгі айтатын, жамандықты жерлеп, 
жақсылықты көтеріп айтқан, ойдан шығарған көтерме əңгімені айтады».

С. Қасқабасов ертегідегі қияли идеялық қызмет атқарады, бірақ сюжеттен 
гөрі композицияның рөлі күшті болады деп есептейді. Ол ертегіні: хайуанаттар 
жайындағы, қиял – ғажайып, батырлық, новеллалық жəне сатиралық деп бөледі. 

М. Əуезовтың ертегі түрлерін талдасақ қиял – ғажайып ертегілерінде 
«Керқұла атты Кендебай», «Аңшы бай» «Ұшқыш кілем» жатады деп есептейді. 
Бала осындай ғажайып достарының көмегімен мейірімді, адал дос адамын 
ардақтайды, оның күшіне мол сенім білдіреді. Бала барлық заттарға көзқарасы 
өзгеріп, кішіпейілдікке, мейірімділікке, дос болуға ішінен ой қорытады. 

С. Қасқабасовтың айтуынша ертегілердің ішінде хайуанат ертегілерінің 
алатын орны зор. Жануарлар туралы мифтер мен əнгімелердің жануарлар тура-
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лы ертегіден айырмашылығы тура мағына мен ауыспалы мағынаның, шын образ 
бен оның тұспалы арасында болады. Ертегіде адамдар мен олардың əрекеттерді 
тұспалдап көрсетеді. Оларда таптық қоғамның көрінісі байкалады. Жануарлар 
жайындағы ертегілерді 3 топқа бөлуге болады:

1. Мифтік қасиетін жоғалткан этиологиялық ертегілер.
2. Дүние жүзі халықтарының жануарлар жөніндегі эпосын құрайтын клас-

сикалық ертегілер.
3. Мысал ертегілер. 
Этиологиялық ертегілерде синкреттік қасиет басым, тұрақты композиция-

лық құрылым жоқ. Олар этиологиялық мазмұны жағынан мифке жақын. Оған 
айтушы да, тыңдаушы да сенбейді. Бірақ адамгершілік тəрбиесі сақталады. 
Жануар – кейіпкерді суреттеу, мінез-құлқын бағалау жағынан ертегілік қасиеті 
байқалады. Жануарға берілетін меніздеме көбіне құбылмалы болып табылады. 
Сол арқылы əр түрлі адамдық проблемаларды айдаhар,дию тағы басқа суретте-
ле береді. Мəселен, «Қарлығаштың құйрығы неге айыр?», «Маса неге ызыңдайтын 
болып қалған?» деген сияқты үш сұрақ бірдей жауап беріледі.

Балаларға қатысты мысал ертегілер жатады. Ə. Дүйсенбаев «Құйрық», 
«Алатаудың бауырында», М. Əлімбаев, Х. Ерғалиев «Қоянның ерні неге жырық?», 
Б. Ысқақов «Қарлығаштың құйрығы неге айыр?» тағы сол сияқтылар.

Қазақ ертегісінің ең мол түрі – шыншыл ертегілер. Бұл ертегілер өмір 
шындығына жақын, ішінде реалдық адам бейнелері басым. Олар кейде өмір 
шындығынан алынып, бас қаһармандары патша, уəзір хан болып келеді. Бізге 
шыншыл-реалистік ертегілердің қазақ өмірінен алынған нүсқалары мəндірек. 
Мұндай ертегілердің бас қаһармандары ақылды қарт, тапқыр жігіт, қаңбаң шал, 
тоғыз Тоңқылдақтан зорлық көретін Шіңкілдек, айлалы тазша, қойшы, кедей, жа-
уыз, бай, сұғанақ молда, тойымсыз ұры болып келеді. 

Олардың көбісі – халық ортасынан шыққан қарапайым адамдар. Көптеген 
ертегілердің рухында сын-сықақ сарыны бар. Олардағы жамандық пен жақсылық-
тың аңғарынан біз түрліше реалдық адам мінездерін ғана емес, қоғам өміріндегі 
теңсіздік суретін, халықтың əділет, жақсы өмірді іздеген арман-мүдделерін де 
жақсы байқаймыз.

Қазақтың реалистік ертегілерінің ең марқаларының бірі – «Алпысқа кел-
геннен ақыл сұра» сюжеті болуға тиіс. Бұрын жұрт өзінің алпысқа келген əкесін 
өлтіретін болса, бұл ертегілердегі ақылды қарт елдің ең қадірлі адамына айнала-
ды. Бұл аталық қоғам салтының нығаюын көрсететін құбылыс.

«Жақсылық пен жамандық», «Үш ауыз сөз» ертегілері мінез, мораль 
тақырыптарына құрылған. Жамандық жаяу келе жатып, жақсылықтың атын мініп 
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өзін жаяу қалдырып кетеді. Бірақ табиғатынан ақылды Жақсылық бай қызын ием-
деп, мұратына жетсе, ақылсыз жамандық қасқыр мен арыстанға жем болады.

«Үш ауыз сөз» ертегісінде жас жігіт ақылды қарияға бір үйір жылқы беріп 
«суын ішкен құдыққа түкірме», «оң қолың ұрысса, сол қолың арашашы болсын», 
«ертеңгі асты тастама» дейтін үш ауыз өсиет үйренеді. Бала елден кетіп, бір ханға 
қызметке тұрады. Оған хан əйелі ғашық болып, мазасын алады. Бала əйелдің 
дегеніне көнбеген соң, əйел баланы ханға жамандайды. Хан баланы ертеңгісін от 
жағарларға жұмсап: «Кім бұрын келсе, соны пешке тығып жіберіңдер» деп əмір 
береді. Таңертең қабын арқалап бара жатқан балаға бір кемпір жолығып, ертеңгі 
асты татып кет дейді. Сол екі арада баланы көргісі келіп пешханаға келген ха-
нымды от жағарлар өртеп жібереді. Сөйтіп бала бір өлімнен аман қалады, мұрат-
мақсатына жетеді.

«Екі жетім» ертегісінде өгей шешенің қиянаты, «Ұр тоқпақ» ертегісінде 
ұрылардың өзі ұратын тоқпақтың астында қалғаны суреттеледі. «Ұрлық түбі – 
қорлық» деген ғибрат осыдан келіп шығады.

Шыншыл-реалистік ертегілерде ең əділ, ең ақылды адам халық ортасы-
нан шығады. Мұның ғажап үлгісі – Аязби». Хан өзінің қырық уəзіріне адамның, 
құстың жəне шөптің жаманын тауып əкеліңдер дегенде, адамның жаманына Аяз-
би ілігеді. Бірақ оның жамандығы ақылында емес, тұрмысында, кедейлігінде. 
Ақыры ол өз заманының нағыз зерек, ақылды адамы болып шығады. Меңсұлуға 
үйленіп хан болады. Ол кісі болғанда да асып-таспайды, «аяз əліңді біл» деп өзіне-
өзі ақыл салып отырады. Сондай ақылды да əділ адамға ханың қырық уəзірі қарсы 
болады. Аязби ертегісінде халық үстем тап адамдарын, олардың қараулығы мен 
ақылсыздығын əжуа еткен.

Ертегілер арқылы мектеп жасына дейінгі балалардың негізгі құзіреттіліктерін 
қалыптастыру бағытында СТО стратегияларын қолдана жүргізіп отырған 
жұмыстарға талдау жасасам:

Ертегілерді іріктеу жəне айлық оқу іс-əрекеті тақырыптарына сай ертегі 
кейіпкерлерімен дамытушы ортаны жабдықтау.

Пəндік дамытушы ортаны ұйымдастыру талаптарында орта көп функцио-
налды, вариативті, қарқынды, жасына сай дамуының ерекшелігін жəне мектеп-
ке дейінгі балалардың іс-əрекеттерінің ауысып отыратындығын есепке алып 
құрылуға тиіс. Сондықтан да, дамытушы ортаны ертегілер кейіпкерлері арқылы 
жасақтау балаларға қуанышты көңіл-күй сыйлап, өздерін ертегі əлемінде 
жүргендей сезіндіреді. Дамытушы ортаны ұйымдастыруда театр түрлері ерекше 
рөл атқарады. Театр əр балаға қуаныш, ұмтылмас əсер сыйлайды, оның көркемдік 
талғамын, еліктеуі мен қиялын дамытады.
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Ертегі кейіпкерлерін білім салалары мазмұнына сай дидактикалық 
көрнекіліктер ретінде пайдалану. Көрнекілік əдісі. Əл-Фараби «Оқытудың негізгі 
əдісі – көрнекілік» деп, оның мақсаттарын, тəсілдерін (түсіндіру, əсерлендіру, есте 
қалдыру) ұсынады. Көрнекілік əдісі оқытудың сөздік жəне тəжірибелік əдістерімен 
өзара байланыста қолданылады жəне құбылыстармен, ертегілермен балаларды та-
ныстыру, олардың сезім мүшелеріне əсер етіп, алуан түрлі ертегі кейіпкерлерін 
табиғи күйінде қабылдайды.

Ең бастысы ертегіні сахналау – балалардың кейіптендіру дағдыларын 
қалыптастыруға, танымдық белсенділігі мен іс-əрекетке қызығушылғын арт-
тыруға ықпал ететіндігімен маңызды.
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Аннотация
В статье описываются пути формирования познавательной деятельности учащихся с исполь-

зованием сказок. Рассмотрены разные точки зрения ученых на данную проблему, представлен об-
зор сказок.
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Cognitive abilities of children through fairy tales.
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Summary
In the article, the ways of formation of cognitive activity of students with the use of fairy tales are 

described. The different points of view of scientists on this problem are considered and the review of fairy 
tales is submitted.
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БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕ ОҚУШЫЛАРЫНА ЖАҢА МАТЕРИАЛДАРДЫ 
МЕҢГЕРТУ ШАРТЫ РЕТІНДЕ ӨЗДІК ЖҰМЫСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ 

ƏДІС-ТƏСІЛДЕРІ 

Б.К. Каримова

Бастауыш сынып мұғалімі, Екібастұз қаласы 
Қарасор ЖОББ мектебі, Павлодар облысы, Қазақстан

Аңдатпа
Аталмыш мақалада бастауыш мектеп оқушыларына жаңа материалды 

меңгерту шарты ретінде өздік жұмысты ұйымдастырудың əдіс-тəсілдері баяндалған. 
Өздік жұмыстары қарастырылған.

Тірек сөздер: оқу, əдіс-тəсілдер, меңгерту, баяндау, балалардың өздік жұмысы.

Білім беру жəне оқыту теориясы оқыту барысындағы оқушылардың саналы-
лығы, белсенділігі, өздігінен білім мен біліктерінің беріктілігі, ұғынықтылығы 
жəне əрекеттілігі талаптарын қамтиды. Бұл талаптардың орындалуы оқушылар-
дың оқу материалын түсінуге, өткенді жаңамен байланыстыруға, негізгісі мен 
қосымшасын анықтауға, алған білімдерін тəжірибеде қолдана білуге, пайдалануға, 
өз пікірлерін дəлелдеуге ұмтылысынан көрінеді. Оқу үрдісі оқушылардың 
танымдық іс-əрекеті нəтижесінде жүзеге асады, ал танымдық əрекеті негізінде 
оқушыларда танымдық белсенділік қалыптасады. 

Өздік жұмыс – оқушының берілген тапсырманы мұғалімнің көмегінсіз орын-
дайтын, өз қабілетін, мүмкіншілігін көрсететін іс-əрекет.

Бұл пікірлерге сүйенсек, ортақ пікір: өзіндік жұмыстың ең басты қажеттілігі 
оқушыны ойға жетелеуінде, ойланта отырып, өзіндік қадам жасауында болмақ.

Е.В. Гурьянов: «Өз бетінше жұмыстың көріністерін оқушылардың іс-
əрекетімен анықтайды. Оқушылардың өз бетінше əрекет етуі басқа адамның 
көмегінсіз, қадағалауынсыз жұмыс істеуі деп біледі. Бұл əрекет оқушыларды өзін 
қоршаған ортада ұстай білуге, өз жұмысын ұйымдастыра білуге, өзінің пікірін 
қорғай білуге үйретеді», – деген.

Үнемі тануға, білуге деген құштарлықтың болуы адамның болмысының 
басты ерекшелігі, сол ұмтылысының арқасында ол өзінің рухани жан-дүниесін 
байытып, дами береді. 
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Бұл оқу əрекетіндегі бір-бірімен өзара тығыз байланыста туындап жүзеге аса-
тын танымдық, əлеуметтік-мотивациялық компоненттердің бірлігі арқылы жүзеге 
асады. Выготский: «Егер біз ойды сөз жаңбырын төгетін бұлтқа теңесек, онда осы 
образды салыстыруды ары қарай жалғай түскенде мотивацияны сол бұлтты айдап 
отыратын желге теңер едік» – деп көрсетеді. Себебі бұл екеуі де сол оқу əрекетін 
ұйымдастырудың алғы шарттары. Оқу əрекеті бір жағынан бала не біледі, не істей 
алады, қандай танымдық негізі бар, екінші жағынан оның оқуға қатынасы қандай, 
не үшін, не мақсатпен оқиды, білімді қандай дəрежеде меңгеруді қалайды деген 
тұрғыда анықталады. Сондықтан баланың оқуға қабілетін көрсететін танымдық 
жағын да, оқуға деген, қатынасын білдіретін мотивациялық жағын да ажырата 
білуі қажет. 

Оқушылардың өзіндік жұмыстарының негізгі ерекшеліктері – олардың 
ықыласы жəне өз еркімен əрекет жасауына байланысты.

Бастауыш саты – оқушыда оның интелектісі дамуының іргетасы – оқу əрекеті 
қалыптасуының қуатты жүретін кезеңі. Оқу əрекетінің мазмұны оқу тапсырмала-
ры түрінде құрылады. Осы тапсырма түрлерін меңгеру оқушы ойын тəртіптеп, 
оның белгілі бір бағытта жүйелі «арнамен» орындалуын қамтамасыз етеді.

Бастауыш сыныптарға арналған бағдарламада мұғалімге педагогикалық 
үрдісті жаңаша ұйымдастыру талабы қойылған Осыған орай сабақ сапасын артты-
рып, оқушының сабаққа қызығушылығын, белсенділігін дамытып, жүйелі тəрбие 
беру, оқушыларды ізденімпаздыққа тəрбиелей отырып, өз бетінше білім алу 
жұмыстарына жұмылдыра білу – бастауыш оқыту сатысының басты мақсаттарына 
айналып отыр. Оқудағы өз бетінше жұмыс – өзін-өзі оқыта білу, оқушыда оқу 
əрекетінің бастауыш мектеп жасындағы баланың танымдық іс-əрекеті оқыту 
үрдісінде жүзеге асады. Оқу арқылы баланың таным үрдісі, қабылдау, зейін, 
ес, қиял, ойлауы дамиды. Күнделікті өмір барысында бала шындық дүниенің 
құбылыстары мен заттарын анықтай білуге, адам баласының жинақтаған бай 
тəжірибесін үйренуге талаптанады. 

Бастауыш мектеп жасындағы балалардың негізгі əрекеті – оқу. Оқу арқылы 
балаға қоғам өзінің ғасырлар бойына жинаған асыл мұрасын, дағды тəжірибесін 
береді. Демек, оқыту – таным үрдісі. Өйткені, онда ілгері қарай қозғалыс бола-
ды, оқушы білмеуден білуге қарай жүріп отырады. Оқытудағы міндет – оқушыны 
табиғат, қоғам жəне адам дамуының жалпы жəне негізгі заңдарымен қаруландыру.

Ғалым педагог С. Қалиев: «Оқыту оқушылардың жалпы рухани дамуын 
қамтамасыз етуі қажет» десе, көрнекті іс-əрекеті. Оқыту процесінің логикасы оның 
құрылымын анықтайды, ол құрылымға оқыту процесінің звенолары – танымдық 
іс-əрекетінің кезеңдерін енгізеді:
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– таным міндеттеріне жете түсіну;
– жаңа материалды қабылдау;
– ұғыну – жаңа оқу материалдарын түсініп жинақтау процесі;
– білімді, іскерлікті жəне дағдыны практикада қолдана білу;
– оқушылардың жетістіктерін талдау, білімін, іскерлігін жəне дағдысын тек-

серу, бағалау [3].
Бұдан шығатын қорытынды: таным міндеті түсінікті болса, оны оқушылар өз 

бетімен ізденіп, шешуге тырысады, оқыту процесінің əрбір звеносына жеке-жеке 
дайындалады. Енді оқыту процесінің звеноларына тоқталайық.

Қабылдау – адамға тікелей əсер ететін заттардың я құбылыстың адам 
санасында бейнелену процесі. Сабақ үстінде оқушылардың жаңа материалмен 
танысуы түйсіктен жəне қабылдаудан басталады. Ал түйсік – сананың сыртқы 
əлеммен байланысы. Сезім мүшелеріне əсер етіп, оның мида бейнелеуін түйсік 
деп атайды.

Ұғыну – бұл саналы түрде ғылыми білімді, заңдылықтарды ұғу, фактілерді 
жинақтау процесі, қорытынды шығару. Ұғыну процесінде оқылатын материал 
терең ойластырылады, дəлелденеді жəне бекітіледі.

Бекіту – бұл оқушылардың білімді берік ұғынуының тиімді тəсілі. Сабақта 
жаңа материалды алғашқы бекіту қолданылады. Өткен оқу материалын еске түсіру 
үшін мұғалім күнделікті қайталау жүргізіп отырады.

Оқушылардың жетістіктерін талдау, білімін, іскерлігін жəне дағдысын тек-
серу, бағалау бұл оқытудың кері байланыс процесі. Таным іс-əрекетінің бұл 
кезеңінде оқушылардың сабақ үстінде тек қана белгілі сұрақ бойынша білімін 
тексеріп бағалаумен шектелуге болмайды. Сондықтан оқушылардың барлық 
жетістіктерінің дəрежесін ескеріп, талдау жасап отырған жөн. Оның негізінде 
білім мазмұны анықталады, əділ баға беріледі.

Белсенділік процестің (түйсік, қабылдау, зейін, сөйлеу, ойлау т.б.) дамуымен 
бірге баланың психикалық қасиеттері де (қабілет, бейімділік, мінез) қалыптаса ба-
стайды. Осыған байланысты ойлаудың қабылдағыштық, бақылағыштық, білімге 
құмарлық, тапқырлық сияқты болымды жақтары да жетіле түседі. 

Р. М. Қоянбаев жаңа сабақты меңгерту туралы: «Мұғалім баяндайды, əң-
гімелейді, түсіндіреді, заттар немесе көрнекі құралдар мен техникалық құрал-
дарды көрсетеді, ал оқушылар сол кезде тыңдайды, қызығады, қабылдайды, 
бақылайды, ойланады жəне т.б. таным əрекеттерін жасайды» – деп танымның 
оқушы өміріндегі маңызына тоқталған [5].

Белсенділік – танымдық іс-əрекеттің көздейтін мүддесі, білімнің қоғамдық 
мəнін ұғыну, қоғамға қызмет ету қарқынын үдету қажеттігі негізінде дамиды.
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Белсенділіктің ең жоғарғы көрінісі оқушылардың алған білімдерін өмірде, 
тəжірибеде нəтижелі пайдалана білуі болып табылады. Демек, оқушылардың 
танымдық белсенділігін қалыптастыруды арнайы ұйымдастыруды оқу үрдісін 
жетілдірудің негізгі шарты ретінде қарастыру қажет. 

Адам белсенділігінің табиғатын тани білу, еңбек жəне моральдық белсенділік 
дəрежесі бойынша адамның қоғам мен ұжым үшін жарамдылығын жете анық-
тау – мұғалімнің басты міндеті. 

Бала белсенділігінің ең алғашқы формасының бірі қарым-қатынас жасау 
белсенділігі. Бұл адамның бүкіл өмірінде дамитын белсенділік. Балалардың жас 
ерекшеліктеріне сəйкес басқа адамдар мен қарым-қатынас жасау белсенділігінің 
мазмұны өзгеріп отырады. Бастауыш сынып балалары ересек адамдардың 
əрекеттеріне үңіле қарап, үйренеді, оларға еліктейді. Балалардың саналы түрде 
істейтін мұндай əрекеттерін ырықты немесе ерікті белсенділік дейді.

Əрбір жаңа материалының практикалық жəне перспективалық маңызын, со-
нымен қатар оның ғылыми негізін мұғалімнің терең аша білуі – оқушылардың та-
ным белсенділігін арттырудың басты шарты.

Жеке адам санасының қалыптасу барысында өзін-өзі тəрбиелеу белсенділігі 
ерекше орын алады. Бала даму барысында өзін-өзі жетілдіру мақсатын көздей та-
лаптанып əр түрлі əрекет жасайды. Баланың мұндай талаптанушылығын қостап, 
мұғалім оған үнемі көмек жəне бағыт беріп отыруы қажет. Оқушы – өсуші, да-
мушы организм, ол шамшырақ, оның тұтанып жарық беруі мұғалімнің тікелей 
басшылығымен ұйымдастырылатын өзін-өзі тəрбиелеу ісіне байланысты. 

Демек, бала тəрбиенің əрі объектісі, əрі субъектісі болуы тиіс. Бала айналаны 
қоршап тұрған дүниеге көз жіберіп, үстіртін қарап қоймай, өзінің, соған қатысын, 
өзінің ішкі дүниесін тани білуі қажет.

Оқушылардың өзін-өзі тəрбиелеу ісін жетілдіру үшін олардың жас жəне 
дербес ерекшеліктерін еске алып, оқу-тəрбие жұмысының барысында сана-сезімін 
ояту, өз бетінше жұмыс істей білуге үйрету – мұғалімнің басты міндеті. Осыған 
байланысты мектепке ойсыз атқарушыларды емес, қайта əлеуметті жағынан 
белсенді, жасампаз əрі еркін ойлай алатын, өз бетінше жаңа білімді меңгере жəне 
бағалай білетін, саналы түрде таңдау жасай алатын, салмақты, барабар шешімдер 
қабылдай алатын адамдарды тəрбиелеу талабы қойылады.

Қазіргі жағдайда мектеп алдына өткір қойылып отырған маңызды 
міндеттердің бірі-оқушылардың танымдық əрекетінің уəждемесін қалыптастыру. 
Өмірдің барлық кезеңдерінде жеке тұлғаның дамуы жеке адамның дербес əрі сана-
лы əрекет субъектісіне айналу процесі ретінде қаралуы керек. Осыған орай, мек-
теп оқушысын оқытудың бастауыш сатысында-ақ бұл мəселенің табысты шешілуі 
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əлдеқайда өзекті болып отыр, себебі оқушының жеке тұлғалық қасиеттері дəл осы 
уақытта қалыптасады.

Оқыту процесінде мектеп оқушысының жеке тұлғасының дамуы төмендегі 
жағдайда өтеді:

– мектеп оқушысының əрекеті сыныптас оқушылармен бірлестікте жүзеге 
асады;

– əрекет негізінде уəждемелік негіз (танымдық, əлеуметтік, адамгершілік, 
көркемдік) қалыптасады;

– құбылыстың заңды, жүйелі түрде өзгеру, оның басқа құбылыстарға ауысу 
(даму) процесі жүзеге асады;

– педагогикалық процесс барысында мектеп оқушылары əрекетінің сипаты 
(атқару, белсенді əрекет ету, шығармашылық) өзгереді;

– əрекет сипатының өзгеруіне байланысты оқушының ұстанымы да өзгереді 
(атқарушыдан белсенді дербестікке дейін);

– оқу-танымдық əрекеттегі оқушы ұстанымының өзгеруі мұғалім мен оқушы 
арасындағы субъект аралық қатынастарға ықпал етеді. 

Оқушының өзін-өзі реттеуін, жеке тұлғалық жасамдардың – белсенділік, 
дербестіліктің, қалыптасуын тудырады. Мектеп оқушысының оқу əрекетіне 
субъектілі-субъектілік қатынастары – бұл оқушылардың өздерінің мүмкіндіктерін 
көрсете алуы, табысына қанағаттану, ерік-жігер шиеленісінен белсенді ойлауға 
көшуі болып табылады.

Белсенділік дегеніміз білімді саналылықпен белсене қабылдап, оның өмір 
жəне практикамен байланысын тереңдету, оқылатын фактілер мен құбылыстардың 
мəнін түсіну болады. Сабақ үстінде берілген тапсырмаларды оқушылардың 
саналылықпен орындауы олардың белсенділігін арттырады. Əрбір іс-əрекетін 
орындауда оқушылар оның теориялық жəне практикалық мəніне жете түсінуі 
қажет.

Белсендірудің қандай да бір тəсілі мен əдістерін пайдалануда оқушының 
қабілет дəрежесін ескеру керек. Оқушыға оның таным күшіне сəйкес келмейтін, 
мүмкіндігінен жоғары, білім деңгейінен анағұрлым асып түсетін міндеттер жүктеу 
білім беруде оңды нəтиже бермейді. Қазіргі қалыптасқан оқыту жағдайында 
белсенділікті қалыптастыру – оқушылардың өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру 
барысында жүзеге асады. 

Қазіргі кезде оқушының оқу əрекетінің жемісті, нəтижелі болуына, таным-
дық белсенділігі мен ізденімпаздығын ынталандыруға септігін тигізетін өз 
бетіндік оқу үрдісін ұйымдастырудың түрлі əдістерін, тəсілдері мен нысандарын 
іздестіру – аса маңызды міндет.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются формы и методы организации самостоятельной работы, 

способствующие усвоению нового материала учащимися начальных классов. Раскрыты основные 
особенности работы с младшими школьниками. 
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The assimilation of new material through 
independent work of primary school students.
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Summary
In this article the forms and methods of the organization of independent work promoting the 

assimilation of new material by primary school students are considered. The main features of work with 
younger students are revealed.
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БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕ ХАЛЫҚ АУЫЗЕКІ ШЫҒАРМАЛАРЫН ТƏРБИЕ 
ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ ҚОЛДАНУ

Г.С. Касымова

Абай Құнанбаев атындағы №2 ЖОББМ, бастауыш сынып мұғалімі,
Екiбастұз қаласы, Павлодар облысы, Қазақстан

Аңдатпа
Аталмыш мақалада бастауыш мектепте халық ауызекі шығармаларын тəрбие 

құралы ретінде қолдану тəсілдері баяндалған. Ауыз əдебиеті үлгілерін бастауыш сынып 
оқушыларына оқу-тəрбие үрдісінде ұлттық тəлім-тəрбие беруде қолданудың тиімділігі 
атап көрсетілген.

Тірек сөздер: тыйым сөздер, ұлттық тəлім-тəрбие, ауызекі əдебиеті, ертегі, 
жаңылтпаштар, қиял-ғажайып ертегілер, батырлар жыры, мақал-мəтелдер, 
адамгершілік қасиеттер, дүниетаным.

Халық ауыз əдебиеті – халық шежіресі. Қазақ ауыз əдебиеті – талай ғасыр-
лардан келе жатқан мұра, сарқылмас бай асыл қазына. Оның үлгілерінен халқы-
мыздың өткенін білеміз, сол арқылы бүгінгі заманымызды танимыз. Ауыз 
əдебиетіндегі қиял дүниесінен туған ғажайып ертегілер, батырлар жырлары, 
өмір тəжірибесінің қысқаша қорытындысы-мақал-мəтелдер, тыйым сөздер, аңыз-
əңгіме, ойға түрткі салатын сыр сандықты жұмбақтар, қиыннан қиыстырылған 
тақпақ-жаңылтпаштар, санамақтар, ұлттық ойындар-бəрі халықтық мол байлық.

Сондықтан ұстаздардың осы мол байлықтың қайнар бұлағынан жас 
жеткіншектерді сусындатып, оның педагогикалық, дидиактикалық, тəрбиелік 
міндеттерін оқу-тəрбие үрдісінде орайластыра кеңінен пайдаланғаны абзал.

Себебі жас жеткіншектердің дүниетанымының, адамгершілік қасиеттері мен 
мəдениетінің негізін қалыптастырушылардың бірі – мұғалім.

Жас ұрпақ өз халқының мəдениетін бойына сіңіру арқылы ғана жалпы адам-
зат мəдениетін игере алады. Халық зердесіне тереңірек үңілсек, ұрпақ тəрбиесі қай 
елдің, қай кезеңнің болсын толғақты мəселесі болып отыр. Бұл көкейтесті мəселе 
ғасырлар бойы тек халықтың мол мұрасында ғана сəтті шешімін тауып отырған. 
Халық мұрасының танымдылық тəрбиелік мəні-ұланғайыр. Қазақ халқының да 
бала тəрбиесі жөнінде атам заманнан жиып-терген мол тəжірибесі бар.

Халық мұрасының танымдық-тəрбиелік мəні орасан зор. Ол тек ұрпақтың 
тəрбиесінде ғана емес, жалпы адамзат өмірінде рухани қуаттың байлығы ретінде 
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үлкен орын алады. Бала тəрбиесі-тəрбиенің барлық түрлерін, сан-саланы қамтитын 
əрекет. Оны жүзеге асыру үшін ата-ана, мектеп, қоғам бірлесе отырып ат салыса-
тыны белгілі. 

Халықтық тəрбие туралы осы салада іргелі зерттеу жүргізген ғалымдардың 
жасаған өзіндік тұжырымдары да бар.

Қ. Жарықбаев: «Ауыз əдебиеті-халықтың тəрбиелеу жəне оқыту туралы 
педагогикалық білімдерінің жиынтығы», – деп түйін жасайды [1].

А.Ш. Гашимов: «Ауыз əдебиеті кең мағынада алғанда халық бұқарасының 
тəрбие мəселелері жөніндегі көзқарастарының, идеяларының, салттарының, 
дəстүрлерінің жиынтығы» дейді.

Қ. Бөлеев: «Ауыз əдебиеті-халық бұқарасының тəрбиелеу жəне оқыту тура-
лы ғасырлар бойы жинақталған тəжірибелері мен білімдері. Өйткені, қазақ халқы 
«ғылым негізі-тəжірибе, даналық негізі-білім» деген» тоқтамға келеді [2].

Бұлардан басқа халықтық педагогика түсінігіне анықтамалар жасағандар аз 
емес. Олардың барлығын салыстыра отырып, түйіндейтін негізгі ой-халықтық пе-
дагогика талай уақыттың сынынан өткен, бабалардың тағылымды дəстүрімен өз 
қорын байытқан, ұрпақ тəрбиесінде өзіндік қомақты үлесі бар, жеткіншектерді 
қалыптастырып, дамытудағы басты тəрбиелік құрал болып табылады.

Ауыз əдебиеті – тəрбиенің қайнар бастауы болып табылады. Өмірдің талай-
талай кезеңдерінен өтсе де маңыздылығын жоймай келе жатқан халықтық тəрбиенің 
негізін алу ата-ананың да, мектептің жəне жалпы тəрбие беруші мекемелердің де 
басты міндеті.

Соңғы жылдары көп қозғалып жүрген «Ғаламдастыру» мəселесін есте 
ұстай отырып, балалардың халқымыздың асыл қазыналарын-тілін, тарихын, ата-
дəстүрін ұмытпай, керісінше, оны ұтымды пайдалану да жауапты нəрсе. Əрине, 
əр халықтың өзінің ертеден келе жатқан бала тəрбиесіндегі өзіндік дəстүрлері 
жеткілікті. Бізде басқа халықтардың бала тəрбиесіндегі озық үрдіс пен тиімді 
əдіс-тəсілдерін пайдаланудың да жолдарын жан-жақты қарастыруға тиіспіз. Осы 
тұрғыда əдістемелік құралдарда халық педагогикасының материалдарын сынып-
тан жəне мектептен тыс тəрбие жұмыстарында тиімді пайдаланудың жолдары 
қарастырылады. 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Тұжырым-
дамасында: «Тəрбие-халықтың ғасырлар бойы жинақтап, іріктеп алған озық 
тəжірибесі мен ізгі қасиеттерін жас ұрпақтың бойына сіңіру, баланың қоршаған 
ортадағы қарым-қатынасын, дүниетанымын, өмірге деген көзқарасын жəне соған 
сай мінез-құлқын қалыптастыру», – деген түсінік береді. Анықтамада берілгендей 
тəрбиеде көзделген мақсат біреу-ұрпақ пен ұрпақты байланыстыру, сабақтастыру, 
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тəжірибеде шыңдалған тəрбие түрлерін, əдістерін келесі ұрпаққа жеткізу, солар 
арқылы тəрбиелеу болып табылатындығын айғақтайды. 

Ұлттық салт-сананың қалыптастыруының екі негізі бар: игі əдеттер көп 
қолданыстан əдет-ғұрыпқа, яғни өмір қолданысына айналады да, ол ұлттық əдеп 
болып (этика, этника) қалыптасады. Мұның барлығы балалардың ұлттық сана-
сезімін ояту үшін ұлтжандылық сезіміне түрткі болуға бағытталған іс-əрекеттер.

Көп уақыт бойы қазақтың халықтық тəрбиесіндегі ерекше қасиеттерді пай-
даланып, оны ұрпақ бойына дарытуға мүмкіндік болмағаны тарихи шындық. Ал 
қазіргі кезде тəрбие жұмыстарының бағыттары толығымен өзгерді. Қазақтың 
халықтық педагогикасының ерекшеліктері, мүмкіндіктері жан-жақты зерттеліп, 
көптеген ғылыми еңбектер, монографиялар, оқу-əдістемелік құралдары жарық 
көріп, сандаған мақалалар жариялануда. 

Бұл тұрғыда заман ағымымен бірлесе этнопедагогика проблемаларына ден 
қойған бір топ қазақстандық этнопедагог ғалымдардың еңбектерін жұртшылық 
қызығушылықпен пайдалануда. 

Атап айтқанда, Қ. Жарықпаев, Ə. Табылдиев, С. Қалиев, С. Ұзақбаев, 
К. Қожахметов, М. Смайылов, Қ.Бөлеев жəне тағы басқаларынын еңбектері. 
Осы сияқты халықтық педагогиканың қыр-сырын ұғындыратын еңбектер 
қазіргі үлкен бетбұрыстар кезеңінде ауадай қажет,-деп айтуға болады. Аталған 
авторлардың, сонымен қатар басқа да ғалымдардың, мектеп мұғалімдерінің, 
ізденушілердің үлкен жұмыстарының нəтижесінде көптеген құралдар дайында-
лып қолданыс табуда. 

Əрбір халықтың рухани азығының қайнар бұлағы оның халықтық педаго-
гикасы мен ұлттық салт-дəстүрлері болып табылады. Ол үшін тақпақ, санамақ, 
жаңылтпаш, жұмбақ, мақал-мəтел үйретіп, баланың бөбек, балдырған кезіндегі 
aдам болып қалыптасуы 1–5 жастың арасы десек, 6–10 жаста бала əдептілік 
негіздерін үйренеді, оның бойынан тектік қатиеттерді көруге болады. Адам өмірі-
нің «алтын бесігі» – мектептің есігін ашқан балдырған бала жарығымол жаңаша 
өмірде адамдық қасиеттерді қастерлеп, өмір заңдылықтарына үйренеді.

Халық салтында үлкенге жол беру, орын ұсыну, үлкен алдында əдеп сақтап, 
ізетті болу, жеке адамның парызы болып табылады. Халықтық дəстүрді бойына 
сіңірмеген, қадірлей білмеген бала əдепсіз бала.

Қорыта келе, бастауыш сыныптарда біз жалпы негізінен осы «халық ау-
ыз əдебиетінің үлгілерін қолдану арқылы оқушыны тəрбиелеу» əдістерінің ке-
рек екендігін білдік. Қиял-ғажайып ертегілер, батырлар жырлары, санамақтар, 
жаңылтпаштар оқушы бойында елжандылық, патриоттық, адамгершілік 
қасиеттерді тəрбиелеуде таптырмас құрал деп ойлаймыз. 
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Использование устного народного творчества на уроках с целью 
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Аннотация
В данной статье рассматривается использование жанров устного народного творчества на 

уроках как средство воспитания нравственных чувств и формирование духовных ценностей у уча-
щихся начальных классов. Описана актуальность и эффективность использования жанров фолькло-
ра в воспитательном процессе начальной школы. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, устное народное творчество, скорого-
ворки, сказки, эпос, пословицы-поговорки, моральные качества, самопознание.

The use of folklore in lessons with the aim of educating 
the moral senses among primary school students

G. Kassymova
Primary school teacher, Secondary school №2 named after Abai Kunanbayev,
Ekibastuz, Pavlodar region, Kazakhstan

Summary
In this article, the use of folklore genres in lessons as an educational tool of moral senses and the 

formation of cultural wealth among primary school students is considered. The relevance and effectiveness 
of use of folklore genres in the educational process of primary school is described.

Keywords: spiritual and moral education, folklore, tongue twisters, fairy tales, epos, proverbs and 
sayings, moral character, self-knowledge.
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Андатпа
Мақалада бастауыш мектепте білім сапасын арттыруда жобалау əдісінің 

маңызының ерекшелігі қарастырылып, оны тəжірибеде қолдану аясы анықталған.

Тірек сөздер: жобалау технологиясы, жұптық, топтық жұмыс, жаңа форматы 
сабақ.

Жобалау əдісі – мəселені жете зерттеу арқылы,нақтылы нəтиже бере ала-
тын, рəсімделген дидактикалық мақсатқа жету тəсілі. Жобалау əдісі – барлық кез-
де қандай да бір мəселенің шешімін жорамалдайды. Жобалау əдісі – жеке басқа 
бағытталған оқыту əдісі. Ол оқудың мазмұндық бөлігі мен тапсырма кешені 
арқылы шеберлік пен дағдыны дамытады.Ол оқытудың мазмұндық бөлігін тап-
сырма жиынтығы арқылы балалардың зерттеу іс-əрекетін болдыруға себепші, 
оқытылатын мағлұматтарды қандай да бір іс-əрекет немесе продукция ретінде 
алып шеберлік пен дағдыны дамытады.

Əдістемеге қарағанда педагогикалық технологияның артықшылықтары көп:
Біріншіден, технологияда түпкі нəтиже дəл анықталады. Дəстүрлі педа-

гогикада мақсатқа жету жолдары анық болмайды. Технологияда мақсат негізгі 
болғандықтан, оны дəл анықтауға мүмкіндік бар.

Екіншіден, мақсат диагностикаға сүйеніп қойылғандықтан, оған жету үшін 
атқарылатын жұмыстардың нəтижесі объективтік əдістер арқылы тексеріледі.



ҚАЗАҚСТАН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ХАБАРШЫСЫ                                                       2, 2015

84

Үшіншіден, мұғалім дайындықсыз оқыту үдерісін жүзеге асыра алмайды.
Төртіншіден, əдістемеде сабақ жоспарлары – мұғалімнің жоспары, оқыту 

үдерісінде жұмыс істейтін мұғалім. Ал, технологияда оқушылардың оқу іс- 
əрекетінің түрлері мен мазмұны көрсетілген жобада жасалады. Əдістеме бойын-
ша əр мұғалім сабақ жоспарын өзінше жасайды, демек сабақта оқушылардың іс- 
əрекеті де түрліше ұйымдастырылады.

Соның ішінде жобалау əдісі – инновациялық педагогикалық технология. 
Педагогикалық жоба ол педагогтардың арнайы ұйымдастырған, балалардың 
өздігінен шешім қабылдауын жəне де өз таңдауы мен еңбегінің, шығарма-
шылығының нəтижесіне өзін жауапты ететін іс-əрекеттер тобы. Арнайы білімді 
қажет ететін айқын мəселелерге ынталандыру жəне жоба іс-əрекеті арқылы 
мəселенің шешімін қамтитын білімнің іс-жүзінде пайдалануы.

Жоба технологиясының ерекшелігі – баланың алдағы іс-əрекетті жобалай 
алуы мен оның субьекті бола білуі.

Жоба – ол баланың мақсатқа жетуде қоршаған ортасын кезеңді үрдістер 
мен алдын-ала жоспарланған тəжірибелік іс-əрекет арқылы қабылдайтын 
педагогикалық əдіс.

Жобалау əдісі түсінігінің негізгі тезисін танып жатқанымыздың барлығын 
не үшін қажет екенін жəне бұл білімді қайда жəне қалай пайдалану керектігін 
білеміз.

Жобалық іс-əрекеті біріккен оқу танымдық іс-əрекеттің ортақ нəтижесіне 
бағытталған, ортақ мақсаты, қиыстырылған əдісі, іс-əрекет тəсілдері бар, 
балалардың шығармашылық жəне ойын іс-əрекеті.

Жобалап оқытудың артықшылықтары:логикалық дəрежеде ойлау мен 
белсенді зерттеуді мадақтау, балалардың өз күштері мен мүмкіншіліктеріне деген 
сенімдерінің артуы, жобамен жұмыс жасағанда, дəстүрлі оқытумен салыстырсақ 
балалар өз оқуларының жауапкершілігін байыпты түрде өздері алады. Нəтижесінде 
оқудың сапасы жақсарады жəне ойлау мүмкіншілігі мен мəселені түсіне білу, 
ынтымақтасу жəне қарым-қатынас сияқты іс-əрекет шеберлігі мен əдістерін да-
мыту мүмкіншілігі артады.Сонымен бірге даму деңгейі əр түрлі балаларды оқыту 
мүмкіншілігі артады.

Жобалау əдісінің басты идеясы: балалардың танымдық қызығушылығын да-
мыту, өз беттерінше жəне тəрбиешісі мен ата-анасының көмегі арқылы өз білімдерін 
дұрыстап ақпараттық кеңістікте жөн таба білу жəне сыни ойлауды дамыту.

Жобаның тақырыбы келесі талаптарға жауап береді.
1. Оқыту салаларының мазмұнынан таңдалады, яғни мемлекеттік стандарт-

тың талаптарына сай келуі керек; 
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2. Тақырып бағдарламадан тыс таңдалып, оқу жоспарының вариациялық 
бөлімімен сай келуі мүмкін;

3. Балаларға жақын жəне түсінікті болуы тиіс;
4. Жақын даму аймағында орналасуы тиіс;
Жоба бір мəселені шешіп жəне оны қолданыста пайдалану үшін əр түрлі 

білім салаларынан мағлұматтарды ықпалдастыра алады.Балалар біріншіден 
ойлауға, ал содан кейін барып істеуге, іс-əрекетінің жоспарын құрып, келісімдерді 
бұзбай,келісілген мəмілелерден таймауға тырысады.

Жобалар əртүрлі белгілеріне қарап бөлінеді. Ең елеулісі іс-əрекеттің 
басымдық түрі болып табылады. жобалардың мына түрлері пайдаланылады:

1. Эмпирикалық: тірі жəне өлі табиғат əлемінде өздік бақылаулар мен экс-
перименттер жүргізу. «Қар бүршіктері қайдан келеді?», «Неліктен бəйшешектер 
бəйшешек деп аталады?». Нəтижелер өсімдік сақтайтын бүктемелер, тəжірибе кар-
тотекалары ретінде рəсімделеді.

2. Зерттеу: ізденеді, деректерді жинақтап қорытады, табиғат құбылыстары 
туралы əр түрлі дерекнамалардан мағлұмат жинайды, кітаптар, кинофильмдер, ин-
тернет пайдаланады. Зерттеу, іздестірулер нəтижесі газет айдарлары, альбомдар, 
журналдар немесе аспаздық кітаптарда жинақталады.Қызыл кітап арқылы (сирек 
кездесетін жəне жойылып бара жатқан) өсімдік түрлері мен жануарлар құстар ту-
ралы білімдерін кеңейтіледі.

3. Рөлдік ойындар жобасы: бұл шығармашылық ойын нышандары, ойын 
жобасы. Мұнда балалар ертегі кейіпкерлерінің бейнесіне еніп, берілген тап-
сырмаларды өздері шешеді. Нəтижесінде: – Мазмұнды ойын, бала мерекелері 
ұйымдастырылады, балалар ертегілерді кейіптендіре біледі. Су асты əлеміне 
ойын-саяхаттары ойналады. Балалар «Театр» сюжеттік-рөлдік ойындар ойнауға 
үйренеді.

Жобалаудың негізгі қызметі – бағдарламаны белгілеп, арнаулы іс-əрекеттердің 
жалғасуына құралдар таңдау. Жобалық əдіс – айқын іс-əрекеттер кезеңінен өтетін 
айдың пайда болуынан бастап жүзеге асуы болып табылады.

Жалпы бастауыш сынып мұғалімінің жобалау құзыреттілігіне мыналар 
жатады:педагог жұмыстарының нəтижелерін жобалай білу; педагогикалық ықпал 
етудің жолдарын жоспарлау; тəрбие мен оқытуда кездесетін қиыншылықтардың 
нəтижелерін болжау; нақты педагогикалық тапсырмаларды бөліп көрсету, олар-
ды шешу шарттарын анықтау; балалардың əр түрлі іс-əрекеттерін басқару жұмыс-
тарын жоспарлау жəне тəрбие мен оқыту жұмыстарының əдістері мен ұйымдастыру 
түрлерін, құралдарын таңдай білу.

Педагогтердiң жобалау құзыреттілігін қалыптастырудағы негізгі мақсат – 
ұсынылған мəселе бойынша жоба жасауға үйрету.
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Summary 
The features of the design method in elementary school, about its application in educational and 

pedagogical process.

Keywords: technology, design, steam room, group work, the new format classes.

ƏОЖ 371.2

ОҚУШЫЛАРДЫҢ МОТИВАЦИЯСЫН ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТАРЫН 
АРТТЫРУДА БАҒАЛАУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

А.М. Кабдылова
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Андатпа
Осы мақалада оқушылардың білім сапасын бағалаудың маңыздылығы тура-

лы айтылған. Оқушының оқуға деген ынтасы мен қызығушылығын арттыруда топпен 
жұмыс орындаудың түрлеріне талдау жасалған.

Тірек сөздер: бағалау, өзін-өзі бағалау, топпен жұмыс, кері байланыс, оқыту.

Болашақтың бүгінгіден де нұрлы болуына апаратын күш тек білімде ғана. 
Қай елдің болмасын өсіп өркендеуі, оның ұлттық білім жүйесінің деңгейіне, даму 
бағытына байланысты. Қазіргі кезде егеменді елімізде білім берудің жаңа жүйесі 
жасалып, əлемдік білім беру кеңістігіне бағыт алуда [1].

Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы бүгінгі басты 
міндеттерінің бірі – жастарға терең білім беру жəне білім сапасын көтеру. 
Сондықтан да осы салада батыл қадамдар жасалып, өзгерістер енгізілуде. Ал, оның 
негізі жалпы білім беретін мектептердің оқыту үрдісін жақсартуға жаңа техноло-
гияларды енгізу болып табылады. Мұғалімдердің алдына қойылып отырған ба-
сты міндеттердің бірі-оқытудың əдіс-тəсілдерін үнемі жетілдіріп отыру жəне жаңа 



ҚАЗАҚСТАН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ХАБАРШЫСЫ                                                       2, 2015

88

педагогикалық технологияларды меңгеру. Бүгінгі оқыту жүйесінде əртүрлі жаңа 
технологияларды пайдалану тəжіриебеге еніп, нəтиже беруде.

Жаңа бастамалардың бірі – Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін 
педагогтер біліктілігін арттырудың деңгейлік курстары. Бұл курс бағдарлама-
сында оқытудың 7 модулі төңірегінде, яғни білім беру мен білім алудағы жаңа 
тəсілдер, сыни тұрғыдан ойлауға үйрету, оқыту үшін бағалау жəне оқуды бағалау, 
білім беруде АКТ-ны пайдалану, талантты жəне дарынды балаларды оқыту 
оқыту, оқушыларды жас ерекшелеріне сəйкес білім беру, білім берудегі басқару 
жəне көшбасшылық жүйеленген. Жалпы білім білім беруде əр мұғалім көздеген 
мақсатына қол жеткізу үшін оқыту үдерісін жоспарлап, қолданысқа енгізгенде 
оқушы жетістіктерін бағалауды басты назарда ұстау керек.

«Бағалау» термині «жақын отыру» дегенді білдіретін латын сөзінен 
шыққандығы кездейсоқ емес, себебі бағалаудың негізгі сипаты бір адам басқа 
адамның не айтып, не істегенін немесе өзін-өзі бақылау, жағдайында өзінің дербес 
ойлауын, түсінігін немесе тəртібін мұқият бақылау болып табылады. Бағалауды 
өткізу үшін оқушылардың нені білетіндігін жəне не істей алатындығын, со-
нымен қатар олар қандай қиындықтармен кездесуі мүмкін екендігін анықтау 
қажет. Мұғалімге арналған нұсқаулықта бағалау – одан арғы білім алу туралы 
шешімді қабылдау мақсатымен оқытудың нəтижелерін жүйелі түрде жинақтауға 
бағытталған қызметті белгілеу үшін қолданылатын термин болып табылады 
делінген. Сондықтан оқушылардың өз білімін өзі бағалауы мағызды. Оқыту үшін 
бағалау – бұл білім алушылар өздерінің оқудың қандай сатысында тұрғанын, 
қандай бағытта даму керек жəне қажетті деңгейге қалай жету керек екендігін 
анықтау үшін оқушылар мен олардың мұғалімдері қолданатын мəліметтерді іздеу 
жəне түсіндіру үдерісі.

Қазіргі бағалау түрі нысанда түсінікті, психологиялық тұрғыдан жайлы, екі 
құрамды: жиынтық жəне формативті болуы керек.

Оқытудың бағалау мақсаты оқушы қазіргі уақытта не оқып білгенін жинақтау 
болып табылады. Оны мұғалім тест, емтихан т.б. түрде өткізіп бағалайды. Фор-
мативті бағалау əр сабақта жəне күнде жүргізіліп тұрады. Оқыту үшін бағалау бұл 
білім алушылар өздерінің оқудың қандай сатысында тұрғанын, қандай бағытта да-
му керек жəне қажетті деңгейге қалай жету керек екендігін анықтау үшін оқушылар 
жəне олардың мұғалімдері қолданатын мəліметтерді əздеу жəне түсіндіру үрдісі. 
Бұл ретте мұғалімдер жалғыз бағалаушы тұлға болмайтындығына назар ауда-
рылады. Оқушылар өздерінің сыныптастарын жəне өздерін бағалауға тартылуы 
мүмкін жəне мұғалімдер бағалауды белсенді жүргізген кезде, оқушылар белсенді 
қатысуы керек. Формативтік бағалау мұғалімдерге сыныптағы оқушылардың 
үлгерімін бақылап отыруға мүмкіндік береді.
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Оқыту үшін бағалау – оқытудың құрамдас бөлігі қорытындылау саты-
сы. Формативті бағалауды пайдалану тиімді оқытудың негізі болып табылады. 
Оқытуда бағалаудың екі түрі бар екенін білеміз. Оқытуды жақсартуға бағытталған 
бағалау – формативті де, ал оқытудың қорытындысын шығару – жиынтық бағалау 
болып табылады.

Оқыту үшін бағалауда оқушы өзін-өзі бағалау, бірін-бірі бағалау, ұсыныс, 
пікірлерін білдіру, мұғалім оқушымен кері байланыс орнатуы маңызды екенін 
ұғындық [2].

Өз тəжірибемізде формативті бағалауды қалай қолданамыз? Бағалау барысын-
да «Екі жұлдыз, бір тілек» арқылы бағалау өте ұнайды. Мұндағы мақсат – өзгені 
бағалау баланы мақтап, мадақтап, көтермелеп отырудың маңызы зор. Өйткені ба-
ла қашанда мақтағанды қалап, сол мақтанғанға лайық болуға тырысады. Мадақтау 
оқушының көңіл күйін көтеріп, өзіне деген сенімін арттыруға көмектеседі. Ба-
стауыш сынып оқушыларына арқылы өзіне жоқты табу жəне өзгенің жетістігі 
арқылы өз кемшілігін тауып, оны түзетуге бағыттау. Бұл сабақтарда «Сынып-
тастармен өзара бағалауға көмектесу» атты қосымша материалды басшылыққа 
алдым. Ол қосымшада «Оқушылардың өздерінің немесе біреудің жұмысын жай 
ғана бағалауға қарағанда өзара бағалау жəне өзін-өзі бағалаудың мəні анағұрлым 
зор. Бұл үдерістің мақсаты олардың назарын өз жұмысының сапасына аудару жəне 
жақсартуға болатын жақтарын талдауға көмектесу болып табылады. Нəтижесінде 
бұл оқушыларды оқытуды дамытуда жауапкершіліктің жалғыз мұғалімге ғана 
жүктелмейтіндігін көруге мүмкіндік беріп, мұғалімнің жұмысын жеңілдетуі тиіс. 
Өзара бағалау оқушыларға кері байланыс беруге көмектеседі, яғни бір-бірінен білім 
алуға жəне бір-біріне қолдау көрсетуге, бір-бірімен талқылауға, ə ңгімелесуге, 
түсіндіруге жəне бірін-бір сынауға мүмкіндік береді. Өзара бағалау өз жұмысын 
бағалау сапасын жақсартуға ықпал етеді. Ол оқушылардың бойында өзінің алға 
дамуы үшін жауапкершілігін арттыруға бағытталады» делінген.

Баға оқушының кемшілігі емес əрі қарай дамуына ықпал ету үшін қойылады. 
Баға қою бағалаудан туады жəне де бала келесі балаға баға қоймайды, тек 
бағалайды. Бағалау шынайы жəне барлығына көрінетіндей болуы үшін сабаққа 
негізделген бағалау критерийлерін құру керек. Ол критерий сабақты жақсы 
меңгергендігі, берілген тапсырманы орындауы сияқты меңгеру қажеттіліктеріне 
негізделеді. Оқушылар берілген критерийлерге сүйене отырып, өздерінде өзгені 
де шынайы бағалауға тырысып жатады. Бірақ осындайда оқушыларға əділ баға 
қою қиын. Себебі тапсырманы барлығы бірлесіп орындап отырса да, оқушының 
білімін анықтау қиын. Сондықтан баға беруде кім қаншалықты жұмысқа қатысты, 
нені істей алады, нені əлі білмейтінін айтады, неде қиналатынын айтады. Мұнда 
сабақтың əр кезеңінде орындалған тапсырмалар бойынша балалардың өздеріне 
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қойған бағаларын, топтық жұмысқа қатысқан бағамен қоса өзімнің бағамды қойып 
отырдым. Осыдан оқушы оқып білгені үшін бағалағанын түсінеді.

Сабақта оқушыларды терең ойлатуға жəне шығармашылық сипаттағы тап-
сырмалар бойынша жұмыс жүргізуге көңіл бөліну қажет. Сабақты жоспарлауда 
нақты мақсат қоя отырып, күтілетін нəтижені анықтауға басты назар аударамыз. 
Оқытудың жаңа əдіс-тəсілдері мен оқыту үшін бағалауды енгізе отырып, мынан-
дай мақсат қойылды: Оқушыларының пəнге деген ынтасы мен қызығушылығын 
оқыту үшін бағалаудың əртүрлі тəсілдерін ұйымдастыру арқылы арттыру 
жəне сабаққа деген көзқарастарын өзгерту. Осыдан «Оқушылардың пəнге деген 
қызығушылығы мен белсенділігін оқыту үшін бағалаудың түрлері мен тəсілдерін 
ұйымдастыру арқылы қалай арттыра аламын?» – деген сұрақ туындады. Осы сұрақ 
негізінде жұмысымның нысанын «Оқыту үшін бағалаудың əртүрлі тəсілдерін 
ұйымдастыру арқылы оқушылардың пəнге деген қызығушылы мен белсенділігін 
арттыру жəне сабаққа деген көзқарастарын өзгерте отырып, табысты оқуға қол 
жеткізуге бағыттау» деп қарастырып келемін.

Осыдан күтілетін нəтиже: Мұғалім бағалаудың тиімді əдіс-тəсілдерін пай-
далана отырып, оқытуды өзгертеді, оқытуда заманауи əдіс-тəсілдердің мүмкіндік-
тердің өз тəжірибесінде қолданады, оқушылардың өзін-өзі бағалай алуына 
жағдай тудырады. Оқушының оқуға көзқарасы, сабаққа ынтасы, қызығушылығы, 
белсенділігі артады жəне сыныптағы əр оқушы сабаққа белсене қатысады, топпен 
бірлесе жұмыс жасайды, бірін-бірі сыйлайды, қолдау көрсетеді, тыңдап үйренеді, 
ұйымшыл болуға қалыптасады. Білімді бірлесіп алуға немесе пікір алмасу бары-
сында тең құқылы болады.

Əр сабақта ең алдымен оқушыларды ойландырып, əр түрлі тəсілмен 4–5 
топқа топтастырудан бастап жəне топ мүшелері арасында атқаратын міндеттерін 
бөліп алады. Мысалы топқа сандарды табу арқылы бөлуде, бірінші болып 
топтасқан топты «Жарайсыңдар!», «Керемет!» деп мадақтап, бағалап отырудың 
артығы жоқ. Топ ережесін сақтап отыруға да оқушыларды дағдыландыра бастады. 
Сабаққа қызығушылықты ояту мақсатында сабақтың 1–2 минутын қызықты тре-
нингтер мен сергіту сəттеріне арнауды естен шығармау, кейде қызықты логикалық 
есептерді шешуді ұсынған жөн.

Оқушылардың жаңа тақырыпты қаншалықты игеріп, меңгергендігін 
анықтау үшін жəне сабақтың əр кезеңінде тапсырмаларды орындауда оқыту үшін 
бағалаудың түрі «бағдаршам» арқылы бағалауды қолданған ыңғайлы.Мысалы: 
Оқушыларда қызыл, жасыл жəне сары түсті карташалар бар. Оны өз парталарының 
үстіне қояды. Түсіндім – жасыл, сенімді емеспін, əліде сұрақтарым бар – сары, 
түсінбедім – қызыл түсті белгілермен көрсетіледі. Жаңа сабақты қаншалықты 
түсінгенін «бүгін сабақта не үйрендің?, не білдің?, толық түсіндің бе?» деген 
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сұрақтар қоя отырып, басбармақтарын көрсету арқылы сіз түсіндіргенді олардың 
ұғу деңгейі тексеріледі.

«Басбармақ»
   Басбармақ жоғары қарай = Мен түсіндім
   Басбармақ көлденең = Мен түсінгендеймін
   Басбармақ төмен қарай = Мен түсінбедім

Оқушылар бағдаршамның түстерін қолдана отырып, өздерін бағалайды. 
Мұғалімге көрсетілген бағалауды оқушылардың күнделігіне жазуына болады. 
Сыныптастары бағдаршамның түстерінің көмегімен таныстырылымдарды жəне 
т.б. бағалайды. Алғашқы кезде балалардың барлығы жасыл түсті көрсетуі мүмкін. 
Содан кейін өз қателерін тауып, дұрысын дəлелдей алмағандар сары немесе қызыл 
түсті көтеріп жатады. Бағалаудың өзіндік қиындықтары да байқалып жатады. Ба-
сында балалар өздеріне жоғары баға береді.Ол жағдайда оқушыларға бағанын 
шын болу керектігін айта отырып, яғни шын баға өзінің қаншалықты түсінгенін 
көрсететінін айтып өткен жөн. Бармақпен бағалауды да қолданған оқушының 
сабаққа қызығушылығын арттыратыны сөзсіз. Сыныпта кейбір оқушылар оқыту 
үшін бағалау кезінде кейде өз – өздеріне сенімсіз болды. Сондықтан бағалаудың 
түрлерін мейлінше тиімді пайдалана отырып, бағалаудың түрлерін түсіндіру 
жұмыстарын жасау керек. Сынып оқушыларын бағалау барысында оқушылардың 
білімін тексеру оңай жұмыс емес. 

Оқушының өзін-өзі бағалауы дамып, оны тек сабақ барысында ғана емес, кез 
келген өмірдегі болып жатқан қиыншылықтарға өзіндік бағалау жүргізе алатын 
тұлға қалыптасады.

Қорыта келе, баға қою білімді жəне шеберлікті талап етеді. Баға бала өміріндегі 
маңызды оқиға. Баға арқылы бала өзі туралыойын реттеп, сыныптағыбеделін арт-
тырады. Оқыту үшін бағалаудың тиімді жақтары мынадай:

– оқушылардың білім сапасы өсті;
– сабаққа деген қызығушылықтары артты;
– бір-біріне ұсыныс, тілек айту, жауапкершілік дағдылары қалыптасты;
– өз ойларын еркін жеткізе алады;
– топ ішінде бір-бірін сыйлауға, тыңдауға дағдыланды.
 Білім алушылар өз білімін арттыру үшін бағалауды үйренуі қажет, сондықтан 

оқушыларға өзінің оқуын жақсарту үшін кері байланыс арқылы алынған ақпаратқа 
сəйкес жұмыс жасау қажет. Бұл олардан түсінушілікті, қызығушылықты жəне 
ықыласпен əрекет етуді қажет етеді. Көрсету, түзету, оқытуды бағалау сияқты 
əдіс – тəсілдердің көмегі оқушыларға білім беруде жаңаша идеяларды ұсынады. 
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Сабақ соңында ұсынылытын кері байланыс арқылы (рефлексия, эссе жазу) 
оқушының сабақта не үйренгенін, алдағы уақытта нені білгісі келетінін анықтап 
отыруға, келесі сабақты жоспарлауға септігін тигізетіндігі айдан анық.
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Аннотация
В данной статье говорится о значении оценивания качества знаний учащихся. Работа в груп-

пе мотивирует и повышает интерес у учащихся к учебе.
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Summary
This article refers to the importance of evaluating the quality of students' knowledge. Group work 

motivates and enhances student interest in learning.
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КӨРКЕМ ƏДЕБИЕТ НЕГІЗІНДЕ БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА 
ПАТРИОТТЫҚ ТƏРБИЕ

З.Б. Калиева

бастауыш сынып мұғалімі, Қалқаман ауылы ЖОББ мектебі, 
Қалқаман селолық округі, Ақсу қаласы, Павлодар облысы, Қазақстан

Аңдатпа
Қазақстанның патриоттық сезімін тəрбиелеу білім берудің мектепке дейінгі 

жүйесінде көкейкесті болып табылады. Аталмыш мақалада көркем əдебиет негізінде 
бастауыш сынып оқушыларына патриоттық тəрбие беру тəсілдері көрсетілген.

Тірек сөздер: патриотизм, ұлттық патриотизм, қазақстандық патриотизм

Білім беру жүйесі қоғамның əлеуметтік-экономикалық жəне саяси даму 
жағдайымен тікелей байланысты. Қазақстан Республикасы əлемдік қоғамдастықта 
нарықтық экономикалық мемлекет ретінде танылып, жылданжылға зор құрмет 
пен беделге қол жеткізіп отыр. Мұның өзі егемен Қазақстанның алға қарай нық 
сеніммен дамуына жол ашып, осы заманғы жəне болашағы зор экономикалық, 
əлеуметтік жəне саяси құрылымының берік іргетасын қамтамасыз етуге 
мүмкіндік береді. Осы орайда, қоғамдық даму деңгейінің, елдің экономикалық 
қуаты мен ұлттық қауіпсіздігінің өлшемдері ретінде білім беру жүйесінің, адам 
ресурстарының ролі мен маңызы арта түседі. Қоғамдық қатынастар жүйесіндегі 
өзгерістер білім беру саласының жаңа тарихи кезеңнің болмысына барабар əрекет 
етуін жəне экономиканың даму қажеттіліктеріне сай болуын талап етіп, оны үнемі 
жетілдіруге тікелей ықпалын тигізіп отырады. 

Қазақ халқының патриоттық тəрбиесінің өзіндік ерекшеліктерін кезінде 
көптеген саяхатшылар, этнографтар мен тарихшылар (А. Левшин, В.В. Радлов, 
Г.Н. Потанин, А. Янушкевич жəне т.б.) атап өткен.

Патриотизм, ұлттық патриотизм, қазақстандық патриотизм проблемала-
рына көптеген философтар (М. Қозыбаев, Ə. Нысанбаев, А. Қалмырзаев, Л. Ах-
метова, К. Меңлібаев жəне т.б.) жазушылар мен филолог-ғалымдар (М. Əуезов, 
Б. Момышұлы, М. Ғабдуллин, Ə. Нұршайықов жəне т.б.) аса назар аударды.

Педагогика ғылымында патриоттық тəрбиенің бірқатар салалары, атап айтсақ: 
оқушылардың саяси-мəдениетін қалыптастыру (К.К. Жанпейісова, Ю.Г. Науымо-
ва, Е.З. Батталханов), жас жеткіншектерді революциялық ерлік жəне еңбек дəстүрі 
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рухында тəрбиелеу (К. Қонантаева, Ə. Жұмақанова, Ш. Əмралиев, С. Ешимха-
нов, А. Щербаков, Д. Құсаинова жəне т.б), оқушылардың адамгершілік құқықтық 
(А.А. Колюжный, В.В. Трифонов, Л.К. Керімов жəне т.б.) азаматтық (С.Б. Омаро-
ва, Ж. Мақатова) тəрбиесін жүзеге асыру, болашақ мамандардың патриотизмін 
қалыптастыру (А.Қ. Халимолдаева) сиақты салалары зерттелген.

Еліміздің Президенті Нұрсұлтан Назарбаев: «Қазақстанның отаншылдық 
сезімін тəрбиелеу білім берудің мектепке дейінгі жүйесінен жоғарғы оқу орын-
дарына дейінгі орталықтарда барлық ұйымдарда көкейкесті болып табылады. Ба-
лаларды Отанды, туған жерді, өзінің халқын сүюге тəрбиелеу-мұғалімнің аса 
маңызды, аса жауапты да қадірменді парызы» – деген еді. Əр дəуірдің тарихи 
кезеңдерінде Отансүйгіштікке тəрбиелеудің өзіндік мүдделері болады. Ол ең ал-
дымен, «ұлтжандылық», отансүйгіштік», «патриотизм», ұғымдары сол заманның 
ақиқаты-наным – сенімінен туындайды. Еліміз егемендікалғаннан бері жас ұрпақ 
тəрбиесінің темірқазығы-қазақстандық патриотизм болды.

«Қазақстандық патриотизм» ұғымы біздің тəуелсіздігімізбен қоса туған 
жаңа сөз болып, еліміздегі саяси-əлеуметтік ахуалдың ерекшелігін көрсетеді. 
Елімізде жүзден аса ұлттар мен ұлыстардың өкілі өмір сүруде. Қазақстан олардың 
көпшілігінің туған отаны жəне бұдан былай да мəңгі тұрақтап қалар мекені 
болмақ. Сондықтан олардың əрқайсысы Қазақстанды ата-жұртым деп танып, оның 
тəуелсіздігін қорғауға жəне материалдық байлығын арттыруға еңбек етуі тиіс. 
Сол себепті қазақстандық патриотизм ұғымы күнделікті өмірде жиі қолданылып, 
кеңінен қалыптасып келеді.

Бұл ұғымның педагогикалық жүгіне келер болсақ, ол болашақ Қазақстан 
азаматтарын тəрбиелеумен тығыз байланысты. Қазақстандық патриотизм – Отан-
анаға деген сүйіспеншілік пен азаматтық ерлік, өнеге көрсетушілік, бойдағы 
білім пен білікті, ақыл-парастатты ел игілігіне жұмсау, ата-мекен мүддесіне арнау 
болмақ. Өз елінің өткенін, тілін, əдет-ғұрпын, салт-дəстүрін құрметтей білу де осы 
қазақстандық патриотизм құрамына кірсе керек.

Жүсіп Баласағұни, Қожа Ахмет Яссауи, Əбу Насыр Əл-Фараби, Махмуд 
Қашғари т.б. еңбектерінде келелі, пікірлер айтылған.

Асан Қайғы, Шалкиіз, Бұхар жыраулар, Махамбет Өтемісұлы да өз 
əдебиетiмiзге арқау етті. 

Патриоттық сезімді қазақ ағартушылары Ш. Уəлиханов, Ы. Алтынсарин, 
Абай əдебиетларынан дабайқауға болады.

Отаншылдық сезім – адамға туа біткен қасиет емес. Ол адамның сана-
лы өмірімен қабаттас қалыптасатынпсихологиялық, саяси-əлеуметтік құбылыс. 
Патриоттық сезім жалпы адам баласының еліне, жеріне, өз тілі мен мəдениетіне, 
ұлттық құндылықтарына жеке қатынасын, өзіндік бағасын түйсінуін, қуаттап 
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қолдауын пайымдайтын сезім көрсеткіші болып табылады. Осыған орай 
Н.Ə. Назарбаев, – патриотизмді «əр этностың ұлттық сезімін сыйлап, бірде-бір 
ұлтпен қарама-қайшылық туғызбау» – деп белгілеген.

Бауыржан Момышұлы өз əдебиетларында патриотизмге анықтама берген. 
Патриотизм дегеніміз – Отанға деген сүйіспеншілік, жеке адамның аман-саулығы-
ның қоғамдық – мемлекеттік қауіпсіздікке тікелей байланыстығын сезіну, ал 
мемлекетті нығайту дегеніміз – жеке адамды күшейту екенін мойындау, қысқасын 
айтқанда, патриотизм мемлекет деген ұғымды жеке адаммен, яғни оның өткенімен, 
бүгінгі күнімен жəне болашағымен қарым-қатынасты білдіреді. 

Қазақстанның тəуелсіздік алып, егеменді ел ретінде жаңа даму жолына 
түсуі қоғамның жалпы адамзаттық құндылыққа бағдарланған жаңа идеологиясын 
қалыптастыруды қажет етеді. Бұған патриотизмді де жатқызуға болады.

Патриотизм – жаңа түсінік емес, ол – қоғамдық сана нысандарының бірі, бұл 
тарихи жəне таптық санат қоғам дамуымен бірге дамып, жаңа мазмұнмен толығып 
отырады, ғылыми əдебиеттерге жасаған талдау «патриотизм» ұғымына көптеген 
анықтамалар берілгендігін айғақтайды. 

Келтірілген анықтамалар адамгершілік қасиет ретінде патриотизмнің 
мəні неғұрлым дəл ой елегінен өткізуге мүмкіндік береді. Мəселен, филосо-
фиялық түсіндірмеде: «патриотизм (грекше patris – Отан) мазмұны – Отанға 
сүйіспеншілік, оған шынайы берілгендік, оның өткені мен бүгінгісі үшін 
мақтаныш, Отан мүдделерін қорғауға ұмтылу болып табылатын адамгер-
шілік жəне саяси принцип, əлеуметтік сезім» делінсе, лексикалық мағы-
нада – патриотизм «Отанға сүйіспеншілікті, өз Отанына, өз халқына берілген-
дікті» білдіреді. Ұлттық энциклопедиялық сөздікте патриотизм (грекше patris – 
Отан) – адамның Отанына, туған еліне, оның тіліне, салт-дəстүрі мен мəдениетіне 
деген сүйіспеншілік сезімі деп қарастырылады.

Патриотизм, жалпы алғанда, ұлттық мəдениеттің, ал, жекелей алып қарағанда, 
саяси мəдениеттің элементі болып табылады. Патриотизмнің мазмұнына мыналар-
ды жатқызған жөн: адамның өзі туып өскен жеріне сүйіспеншілік сезімі; ана тіліне 
құрметпен қарау; Отан мүдделеріне қамқорық жасау; азаматтық сезіздердің көрініс 
беруі жəне Отанға адалдықты сақтау, оның бостандығы мен тəуелсіздігін қорғау; 
əлеуметтік жəне мəдени жетістіктерге деген мақтаныш; Отанның тарихи өткеніне 
жəне одан қалған мұраларға, дəстүрлерге құрметпен қарау; өз еңбегін, күш-жігері 
мен қабілеттерін Отанның гүлденуіне арнауға ұмтылу.

Отан сүйгіштік сана халықты топтастырушы рухани күш бола тұра, 
халықтың күш-жігерін тəуелсіздікті нығайтуға бағыттайды. Сондықтан 
елдегі тəлім-тəрбие идеологиясы мен ақпарат жүйесі халықтың бойында өзін 
республиканың төл азаматы ретінде сезінетіндей көңіл-күй қалыптастыруы тиіс. 
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Отаншылдық, елжандылық туған отбасына, туып-өскен ортаға, туған топырағы 
мен табиғатына деген құрметтен басталады. Демек, Отан сүйгіштіктің қайнар 
көзі адамгершілік қасиеттері болмақ. Отансүйгіштіктің іргетасы – ұлтжандылық. 
Өз ұлтын сүйіп, оның мұңын мұңдап, жоғын жоқтайтын азамат қана отан-
шыл болады. Отансүйгіштікті рухани құбылыс ретінде зорлықпен, нұсқаумен, 
биліктің басқаруымен енгізу мүмкін емес. Тəрбиеге қатысы бар барлық білім беру 
жүйесіндегі мекемелер мақсатты, əрі нəтижелі жұмыс істегенде ғана отансүйгіштік 
қасиет санаға сіңеді.

Ғылыми əдебиетерде «Отан» ұғымының мəн-мағынасына бірқатар анықта-
малар берілген. Бұл анықтамаларда жеке адамның Отанға түрлі көзқарастарына 
баса назар аударылады. Əйтсе де бұл көзқарастарды тек адамгершілік сезімдерге 
ғана жатқызуға болмайтыны белгілі. Олардың мағынасы неғұрлым кең жене өзіне 
жеке адамның тиісті қажеттілік – себептікқыр-сырын, оның патриоттық сана-
сезімі мен мінез-құлқын қамтиды, олар болашақта өзінің бірлігінде патриотизмді 
моральдық қасиет ретінде сипаттайды. Олай болса, патриотизмді адамның Отанға 
берілгендігі, сүйіспеншілігін білдіретін, Отанның құдіретін, өзінің онымен руха-
ни байланысын, қажеттігіе сезінетін, қандай жағдайда болмасын елін қорғаудағы 
даярлығын көрсететін адамгершілік қасиеті ретінде айқындау қажет.

Парыз сезімі қиындықтан қаймықпай, қарсы келген дұшпанмен тайсалмай 
шайқасып, Отан үшін ақтық демің біткенше қызмет етуге даяр болу сезімімен туа-
ды, нəтижесінде бұл тікелей ерлік істерге итермелейді, «Ерлік» Б. Момышұлының 
сөзімен айтқанда, – табиғат сыйы емес, ең алдымен, өзінің ар-намысында жəне 
азаматтық абройыңды ұятқа қалу, опасыздық пен масқара болу сезімімен қорғай 
отырып, адамның ең ұлысезімін, азаматтық парызын орындау үшін осындай 
адамгершілік теңдікте өзіңмен сайысқа түсе отырып, тұтас коллектив өмірінің 
игілігін ғана емес, қауіп-қатерін де бөлісіп, жауды барынша жою, жанға-жан, қанға-
қан аяусыз деп кек алу жолымен жеке басынды жəне отандастарыңды қауіпсіз ету-
ге ұмтылу, саналы түрде қауіп-қатерге бас тігу».

Қазақстандық білім беру жүйесі үнемі жастардың бойында еркіндікті, 
бірлікті, татулықты, теңдікті, туысқандықты дамытуды көздеп, патриотизмді 
қалыптастыруды ұлтаралық келісім мəдениетімен, барлық халықтардың 
жалпыадамзаттық ынтымақтастығымөн тығыз байланысты жүзеге асырып оты-
рады. Жастарға патриоттық тəрбие берудің нəтижелілігін қамтамасыз етуде жал-
пы білім беретін мектептер басты роль атқарады
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Аннотация
Патриотическое воспитание подрастающего поколения – залог стабильного развития стра-

ны в будущем и является одним из актуальных проблем воспитания младших школьников. В статье 
рассмотрены методы патриотического воспитания младших школьников посредством художествен-
ной литературы.
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ональное воспитание.

The patriotic education of primary school students by means of fiction
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Summary
The patriotic education of younger generation is the pledge of stable development of the country in 

future and is one of the actual problems of education of younger school students. In article, the methods of 
patriotic education of younger school students by means of fiction are considered.

Keywords: fiction, patriotism, Kazakhstan patriotism, national education.
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ОҚУ-ƏРЕКЕТІНДЕ ЖҮРГІЗІЛЕТІН ИНТОНАЦИЯЛЫҚ МƏНЕРЛІКТІ 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ

Ж. Сайм

Бастауыш сынып мұғалімі, №16 ЖББМ, Солнечный ауылы,
Екiбастұз қаласы, Павлодар облысы, Қазақстан

Аңдатпа
Осы мақалада оқушыларды мəнерлеп оқуға үйретудің əдіс-тəсілдері қарастырылған. 

Мəнерлеп оқытуға үйретуге бағыталған жұмыс түрлері айтылған. Мəнерлеп оқытудың 
түрлеріне анықтама жасалған. 

Тірек сөздер: тіл мəдениеті, тіл дамыту. Сөйлеу мүшелері жəне оның дыбыс 
жасаудағы қызметі, формаға түсіру.

М. Жұмабаев: «Баланы жеке тұлға ретінде қалыптастыруда тілді дамытып 
оқытуды «өне бойы, өмір серік» етіп алғанымыз жөн.

Тіл дегеніміз – адам сапасының тікелей шындығы десек, тіл арқылы адам 
ойы материялық сезіммен қабылданатын формаға түседі, осының арқасында 
адамдардың ойлары хабарланып, бір адамнан екінші адамға жеткізе алады. Тіл 
адам баласының бүкіл материалдық жəне рухани мəдениетінің дамуымен бірге 
жетіліп отырады», – деп көрсетеді [3].

Ал тілді, тіл мəдениетін игеру – баланың сəби шағынан іске аса бастайтын, 
біртіндеп жетілетін процесс. Олай болсa, балaның тілін дамыту жұмысы жанұядан, 
балабақшадан бастап жүйелі түрде жеткізілуі тиіс.

М. Əуезовтың пікіріше: «Баланың тілін дамытуда халық қазынасы – ауыз 
əдебиетінің орны ерекше. Аз сөзбен көп мағына беретін мақал-мəтел, ертегілер, 
эпостық шығармалар ғасырлар бойы ауыздан-ауызға таралып, жинақтала келе, 
бүгінгі ұрпақтың рухани азығына айналуы тиіс, – деген» [4].

Мектепке дейінгі педагогика мен психология ғылымы мектеп жасына дейінгі 
балалардың тілін дамыту, сөздік қорын байыту, байланыстырып сөйлеуге үйрету, 
сөздің дыбыстық құрамын меңгерту мəселелеріне жан-жақты көңіл бөліп, бұл 
жұмысты ақыл-ой тəрбиесімен бірлікте қарастырады. Өйткені ойлау процесі 
заттар мен құбылыстaрдың жалпы сипатын, заңды байланыстары мен кейбір 
ерекшеліктерін бейнелесе, сол заттардың шындық болмысы ойда сəулеленіп, яғни 
ұғым сөз арқылы танылып, ой сөйлеу арқылы білдіріледі [5].
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Баланы мектепке даярлау, мектептегі оқу ісінің сапасын арттыру жұмысы – 
педагогика ғылымында басты мəселелерінің бірі. Сондықтан да көрнекті психолог-
педагог ғалымдар мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу тілінің даму, 
қалыптасу ерекшеліктерін эксперимент арқылы зерттеп, мектепке дейінгі жастағы 
балаларға арналған сөздік минимум жaсaау мəселесіне ерекше назар аударуда.

Өйткені мектепке дейінгі тəрбие ісінің ең жауапты кезеңі – баланың бес-алты 
жастағы шағы. Бұл жастағы балалардың дене құрлысы жетіліп, тез өсе бастайды. 
Түрлі іс-əрекеті дамып, ой-өрісі, дүние танымы кеңейеді. Күнделікті өмірді тануы, 
оларды салыстырып, бір-бірінен түрлі ерекшеліктеріне қарай топтай, жалпылай 
ажырата білулері, көрген-білгендері жөнінде өздігінен ой қорытындыларын жа-
сау қабілеттілігі жетіле түседі. Балалардың ақыл-ойы мен мінез-құлығының даму-
ында тіл маңызды рөл атқарады. Тілдің, сөйлеудің немесе жалпы сөздің əсерінен 
баланың қабылдау сипаттмасы өзгереді. Сөздердің ауызша көрсетілуі мен мəн-
мағынасын түсіне бастағанда, бала қоршаған құбылысты басқалай қабылдайды 
түседі.

Дыбыстардың шығу, жасалу орнына айрықша көңіл бөлінеді. Сөйлеу 
мүшелері жəне оның дыбыс жасаудағы қызметі баса айтылады.

Мəтінде мəнерлеп оқушы, əңгімелеуші сөйлеу техникасына ұдайы, үздіксіз 
жаттығып, дағдылануы тиіс. Сонда ғана интонациялық мəнерлігін жетілдіреді, 
сөйлегенде дұрыс тыныс алуға əбден машықтанады, əдеби тілдің дұрыс дыбы-
сталуына төселеді. Сөйлеу аппаратының дұрыс болуы мəнерлеп оқу мен оның 
техникалық дұрыс ұйымдастырылуының негізгі шарты болмақшы. 

Сөйлеуді меңгерген бала ең бастысы заттардың мəн-мағынасын түсіне бастай-
ды, демек, сөйлеу арқылы қабылдаудың сенсорлық типі мəн-мағыналық, заттық 
типке ауысады. Сөйлеудің əсерінен баланың жадында қайта өзгеру немесе жаңару 
үдерісі болады. Алғашында алған əсерді жаңғырту барысында сөйлем құрап от-
ырып, сол сөздің əрмен қарай дамуы тек сыртқы жағдайлардың нəтижесінен ғана 
болмай, оның орнын ауыстыратын сөз арқылы да бола алады. Сөйлеудің əсерінен 
бала іс-əрекетінің сипаттамасы да өзгеріске ұшырайды. 

Өйткені мектепке дейінгі тəрбие ісінің ең жауапты кезеңі – баланың бес-алты 
жастағы шағы. Бұл жастағы балалардың дене құрлысы жетіліп, тез өсе бастайды. 
Түрлі іс-əрекеті дамып, ой-өрісі, дүние танымы кеңейеді. Күнделікті өмірді тануы, 
оларды салыстырып, бір-бірінен түрлі ерекшеліктеріне қарай топтай, жалпылай 
ажырата білулері, көрген-білгендері жөнінде өздігінен ой қорытындыларын жасау 
қабілеттілігі жетіле түседі.

Ана тілін қастерлеген адам өз халқының тарихын, тұрмыс жағдайын, тыныс-
тіршілігін жақсы біледі. Тіл білген адам-мəдени, рухани жан азығы мол адам. 
Адамның ойы оның тілінен көрінеді, ал тілдің өзі адам психологиясын байқататын 
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құрал. Сондықтан балабақшадан бастап өз ана тілімізде сөйлеп, өз халқымыздың 
қадір-қасиетін, рухани құндылығымызды біліп өссек, болашақ ұрпақта өз тілін 
қадір тұтады. Тіліміздің құндылығы бала жүрегінде сақталады.

Халық ауыз əдебиеті бaлалардың ой-өрісін жетілдіріп, Отанын сүюге, елін 
қорғауға, өнерді игеруге уағыздайды. Оның үстіне ертегілер, мақал-мəтелдер 
жоғарыда аталғандармен қатар баланың сөздік қорын да молайтады. Ал сөздік қоры 
мол, тілі дамыған бала – үздік бала себебі жаңағы айтылғандар жақсы үлгілердің 
алғышарты. Ой өрісі дамып, сөздік қоры молайған баланың айтaр ойы дa, істер ісі 
де өнегелі болмақ. Демек, бaла тілін дамыту – қоғам дамыған сайын күнделікті 
қажеттілікке айнала беретін ең өзекті мəселелердің бірі. Оның үстіне еліміз 
егемендік алғалы бері мемлекеттік тілде сөйлеу соны оқыту əдістемесін жетілдіру, 
соның ішінде, бала тілінің дамуы мен сөздік қорының молаю мəселесі əдіскер 
ғалымдардың зерттеуінен түспей, назардан тыс қалмай жүрген мəселелердің бірі.

Атақты психолог Л.С. Выготский өзінің психологиялық зерттеулерінде мек-
теп жасына дейінгі балалардың өсу, жетілу, даму ерекшеліктеріне талдау жасай 
отырып, оларды мектепке даярлау мəселесіне ерекше назар аударды. 5–6 жастағы 
баланың ойлау, сөйлеу дəрежесі жөнінде ғылыми деректерге сүйене келіп, құнды 
пікірлер қалдырды [7].

Ол мектеп жасына дейінгі балалардың ойлау, ес, зейін ерекшеліктеріне 
тоқталады. Мектепке дейінгі бaлалардың өмірдегі нақты заттар мен құбылыстар 
жөнінде, ол заттардың өсу, даму ерекшелігі, өзара байланысы жөнінде өздерінше 
ой қорытындыларын жaсап, басқаларға түсіндіруге əрекеттенушілігі басым бола-
тынын айтты. Өйткені 5–6 жастағы баланың көрнекті, образды ойлау қабілеттілігі 
жетіледі. 

Балалар жеке заттарды біліп қана қоймай, оларды жіктеп, топтап айта 
білуге, əр заттың қайдан, неден жасалатынын, қалай пайда болатынын түсінуге 
тырысатындығын да көрсетті.

Сондықтан бақшада оқыту, білім беру жүйесіне арналған бағдарлама қандай 
жүйеде жасалу керектігін айқындау қажет. Себебі ол бағдарлама табиғатта болып 
жататын физикалық, биологиялық, қоғамдық құбылыстар жөнінде мағлұмат бере 
отырып, мектепте оқытудың басты шартын орындауға тиісті. Өйткені балаларға 
адам қоғамы, табиғат, өнер туралы мағлұмат мектепке дейін-ақ берілуі керек. 

Баланың табиғат сыйға тартқа. Барлық интеллектуалдық қабілеттері ана 
тілін меңгерудің, онда да мектепке дейінгі кезде меңгерудің арқасында пайда бо-
лады жəне дамиды. Балаларды ана тіліне оқытуда кəсіби шеберлікті меңгеру үшін 
болашақ тəрбиешіге методика теориясын, ұғыну жəне ғылымға белгілі əдістерді 
меңгеру, яғни осы əдістерді жүзеге асыратын оқытудың аса маңызды тəсілдерін 
орындауға жаттығу қажет.
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1. Дауыс ырғағы-дауыс бедері ретінде.
2. Дауыс ырғағын анықтау.
3. Шағын мəтіндер, оның түрлі дауыс ырғағын табудағы орны.
4. Тыныс белгілеріне сай дауыс ырғағын анықтау.
Логикалық екпін. Балаларға қалай оқып беру жəне айтып беру керек: қатты 

оқу керек пе əлде жай оқу керек пе? Бұл жөнінде үзілді-кесілді бір мағыналы жауап 
болуы мүмкін емес, дауысты жайлап немесе қатты шығару оқылатын шығарманың 
мазмұнына байланысты. Балаға кейде бəсеңдетіп орташа дауыспен ғана оқыған 
дұрыс. Мүлдем шуылдақ балалар да əңгімешінің даусы белсендеген сəтте ты-
ныштала қалады. Сөздің дəлдігі мен мəнерлілігі оқып берушінің өз даусын ке-
рек жерінде бір тоннан екінші тонға ауыстыра білуімен анықталатын логикалық 
екпіндерді дұрыс қоя білу жəрдемдеседі. 

Мəнерлеп сөйлеу үшін мына төмендегі шарттарды ескеру қажет: Сөйлеу 
қарқыны Пауза жасау Логикалық екпін қою. Дауыстың (оның тембрінің) 
эмоциялық бояуы Оқу-графикалық таңбалар арқылы қағаз бетіне түскен сөздер 
мен тіркестердің мағынасы мен мазмұнын ой мен сананың нəтижесінде қабылдай 
отырып, одан қажетті деректі түсініп, сұрыптап алу – ауызша сөйлеу əрекетінің 
басты мəселесі. 

Оқу, біріншіден, ой мен мидың жұмысына байланысты болса, екіншіден, 
жазылған графикалық таңбалардың тізбегін танып білуге қатысты. Үшіншіден 
мұнда осы таңбалардың ішкі мəн мағынасын дұрыс түсінудің рөлі зор. Осын-
дай деректер іске асқан жағдайда ғана оқылған материалдан керек ақпараттар 
жинақталып, оқушының ауызша сөйлеу əрекетіне жақындай жасалады. Тіл дамы-
ту сапалы болу үшін оқу үдерісі мен дауыстап оқуды ажырата білген жөн. 

Оқу-берілген материалды түсініп, ұғу ғана емес, ондағы əрбір тілдік 
қатысымдық тұлғалардың мағынасын білу, қалпын тану жəне оны тілдік қарым-
қатынаста кеңінен пайдалана білу. Ал дұрыстап оқу акустикалық мақсаттың 
шеңберінен шығып, сөз тіркесі, сөйлемдердің мағыгасын түсінуге, оны сана арқылы 
қабылдауға, мəтіннің ішкі мазмұнын баяндауға бағытталса, онда ол оқылымның 
тиімділік жағын арттырып, оның негізгі компоненттерінің бірі болып табылады. 

Танымдық оқу дегеніміз – тіл үйренушінің кез келген қызықты, танымдық 
мəні бар мақала, кітап, пікір, газет-журнал т.б. материалдарды оқып-түсінуі. 
Танымдық оқуда арнайы ізденушілік, сол материалдардызерттейтін деген 
мақсат бола бермейді. Мұндай оқу белгілі бір ақпаратты зерттеуден гөрі, жалпы 
өмірденхабардар болу үшін жүргізіледі. 
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Аннотация
В статье рассматриваются методика и приемы обучения учащихся выразительному чтению. 

Дается определение методического аппарата и описываются виды работ по формированию интона-
ционной выразительности речи. 

Ключевые слова: культура речи, развитие речи, средства устной речи, элементы звучащей 
речи, формы звуковой речи.

Stages and types of works on formation of intonational expressiveness of the speech.
Zh. Saim
Primary school teacher, Secondary school №16
Solnechny village, Ekibastuz, Pavlodar region, Kazakhstan

Summary
In the article, the methods and techniques of training students of expressive reading are considered. 

The definition of methodological apparatus is given and types of works on formation of intonational 
expressiveness of the speech are described.

Keywords: culture of speech, development of speech, means of oral speech, elements of sounding 
speech, forms of sound speech.
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ДИДАКТИКАЛЫҚ 
ОЙЫНДАР-БАЛАНЫҢ ОЙЫН ДАМЫТУДАҒЫ БАСТЫ ҚҰРАЛ

А.С. Туленова, А.Ж. Шафигуллина,
К.К. Рамазанова, Ж.М. Жақсынбетова

№1 Чернорецк ЖОББМ бастауыш сынып мұғалімі
Павлодар облысы, Қазақстан

Аңдатпа
Бұл мақалада баланың ойын дидактикалық ойындар жұмысына баулып, олардың 

ойынға белсенділіктерін, қызығушылығын дамытуға əр түрлі əдіс-тəсілдерді қолдануға 
болатыны. Ойлауын дамытатын түрлері айтылған.

Тірек сөздер: əдіс-тəсілдер, ойынның түрлері, атаулары, өткізілу шарты, жұптық, 
топтық жұмыс.

Ойын өмірде өте ерте жастан басталып, адамның кəсіпті толық мегергенінше 
жалғасады. Ал оқыту процесінде жаңа технологияның маңызды бөлігі б.т. Адамның 
ойын əрекетерінің формалары мен əдістері жəне мазмұны қарапайым сылдырмақтар 
мен қозғалыстар жасаудан, бірте-бірте фантастикалық шындық деңгейіндегі 
видеокомпьютерлік ойынға дейін ауысады. Іс-əрекеттің айрықша түрлерінің бірі 
ойын болып табылады. Ойын оқу əрекетіне тəн бірқатар қасиеттерге ие екендігі 
белгілі. Мұны мектеп оқушыларының білімі мен дағдыларын қалыптастыруға 
бағыттауына мақсатталуы айқын көрсетеді.

 Сонымен қатар ойын оқушыларға қозғау салуға, оларға түрткі болуға да 
бағытталған. Ол төмендегідей бірқатар қайталанбас қасиеттерге ие: балалар мен 
жасөспірім жеткіншектер үшін оның оңайлығы мен игерімділігі, демократия-
лылығы («ойын барлығын да қабылдайды»), игерілуі тиіс шынайы ақиқаттың ба-
рынша əралуан қырларын модельдеуге мүмкіндік беретін ойындық құралдардың 
бейімділігі, ең бастысы – балалар үшін ойынның тартымдылығы [1]. 

Баланың өмірі, қоршаған ортаны танып, еңбекке қатынасы, психологиялық 
ерекшеліктері ойын үстінде қалыптасады. Дидактикалық ойындар арнайы 
мақсатты көздейді жəне нақты міндетті атқарады. Ойынның мақсаты-бағдарламада 
анықталған пəндер бойынша білім, білік жəне дағдылар жайында түсінік беру, 
оларды қалыптастыру, тиянақтау жəне бекіту.
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Дидактикалық ойынды пайдалану жиілігін анықтап жəне шығармашылықпен 
түрлендіре отырып, балалардың психофизиологиялық ерекшеліктерін ескеріп, 
жаңа тақырыпты өткенде, өтілген материалды қайталағанда, білімді тиянақтау 
жəне тексеру кезінде, яғни сабақтың кез келген сəтінде оқыту əдісінің құрамды 
бөлігіне айналдыруға болады.

Баланың ойын дидактикалық ойындар жұмысына баулып,олардың ойынға 
белсенділіктерін, қызығушылығын дамытуда əр түрлі əдіс-тəсілдерін қолдануға 
болады.

Олар мыналар:
1. Логикалық ойлауын дамытатын ойындармен берілген тапсырмалар-

ды шешу (құрастырмалы ойындар, қозғалмалы ойындар, сергіту ойындары тағы 
басқалар).

2. Беріген тапсырманы түрлендіру бағытта жұмыс, қиялдау ой арқылы су-
рет салғызу, ролге бөліп ойнату, ойын балалардың ойлау қабілеттерін арттырады.

3. Əр бөлімінде халқымыздың ұлттық ойындарын қолданамыз.
4. Осы сабақтарды қызықты өткізу үшін математика сабағынан есеп шығару 

ойындары, əліппеден əріптер жайлы ойындар, дене шынықтыру сабағынан қимыл-
қозғалыс ойындарын, яғни əр пəнде дидактикалық ойындарды қолдандық.

5. Венн диаграммасын, үлестірмелі карточкаларды, сөзжұмбақтарды, ре-
бустар, дидактикалық ойындарды қолданып, сабақты қызықты жүргізумен 
балалардың сабаққа қызығушылықтарын, ойлау қабілеттерін қалыптастыру. 

Дидактикалық ойындарды сабақтың əралуан буындарына енгізу:
1. Түрткі ретіндегі дидактикалық ойындар.
2. Материалды игеруге даярлық кезінде пайдаланылатын дидактикалық 

ойындар.
3. Материалды пысықтау кезінде пайдаланылатын дидактикалық ойындар.
4. Игерілген материалды қайталау кезінде қолданылатын дидактикалық 

ойындар.
5. Есептік дидактикалық ойындар баланың ынтасын сабаққа аударуға, көңіл 

қойғызуға, қабылдауын жеңілдетуге, білімді толық игеруге көмектеседі,сабаққа 
эмоциялық бояу береді.

Ойынның мақсаты: Баланы пəнге қызықтыру, логикалық ойлауын дамыту
Таным əрекетін қалыптастыру, тиянақтау, пысықтау, алған білімді тексеру, 

қызығушылығын ояту,белсенділігін арттыру.
Міндеті:
1) Танымдық: баланың тану, іздену əрекетін дамыту.
2) Тəрбиелік: айналасымен қарым-қатынас жасауға, қажетті дағдыны, 

адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру.
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Дидактикалық ойындарды құру мына негіздерге сүйенеді:
1) Балалардың іс-əрекетіне ойын түрлерімен оқуды байланыстыру, біртін-

деп қызықты жеңіл ойындардан ойын-тапсырмалар арқылы берілген оқу-тəрбие 
мəселелеріне көшу.

2) Шарты мен міндеттерін біртіндеп күрделенуі.
3) Берілген тапсырмаларды шешуде баланың ақыл-ой белсенділігінің 

күшеюі.
4) Оқу-тəрбие мақсаттарының бірлігі.
Дидактикалық ойын мектеп оқушыларының белсенділігін арттырып, қиын 

оқу материалдарын меңгеруді жеңілдетуі жəне көлемі бойынша үлкен оқу матери-
алдарды есте сақтауға мүмкіндік беруі тиіс.

Оқушылардың шығармашылық белсенділігін арттыру үшін мыналарды 
жүзеге асыру қажет:

1. Жағдайға қарай шығармашылық белсенділікті іске қосу;
2. Төмендегідей шығармашылық белсенділіктің жүйелі циклдарын іске 

қосудың алғышарттары ретінде шығармашылық жағдайларын жүзеге асыру:
а) шығармашылықтың Мен – субъектісінің рольдік образын игеру;
б) шығармашылықтың жетекші ішкі орындаушы механизмдерін игеру;
в) шығармашылықтың əралуан түрлерін игеру;
г) ойын ұжымының шығармашылық бағытталушылығын дамыту;
д) ойын арқылы шығармашылық нəтижені елеулі түрде сезінетін жағдайларды 

қарастыру.
Белсенділікті дамыту үрдісіне ықпал етуі тұрғысынан келесі ойын типтері 

мен ойындық формаларды айқындауға болады:
а) оқушылардың шығармашылық белсенділігін дамытатын ойын формала-

ры (шығармашылық белсенділікті дамытудың жалпы немесе спецификалы емес 
шығармашылық ойындық құралдары).

Дидактикалық ойындардың сапалылығы:
Олардың сабақтың əр кезеңіндегі орны мен міндетін, мақсатын дəл анықтауға, 

оны қолданудың теориясы мен практикасын мұғалімнің жетік меңгеруіне, 
шеберлік танытуына, ойынға қажеті материалдарды алдын-ала дайындап алуы-
на, ойын үрдісіне оқушыларды белсенді қатыстыруына байланысты болады [3].

Дидактикалық ойын түрлері:
1) Заттық дидактикалық ойындар.
Бұл ойын əртүрлі ойыншықтармен жəне əртүрлі ойын материалдарымен 

ұйымдастырылады.
2) Үстел үсті ойындары: Лото, домино, қарлы кесек т.б.
3) Сөздік дидактикалық ойындар, яғни ауызша ойналатын ойындар:
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Дидактикалық ойындарды оқыту мазмұнына сəйкес мынадай түрлерге 
бөлінеді:

1. Ойын-саяхаттар. Олар ертегілерге ұқсас фактілер немесе оқиғаларды 
бейнелейді, қарапайым жұмбақ арқылы беріледі;

2. Ойын-тапсырмалар. Бұл ойындардың негізін заттар мен əрекет,сөздік тап-
сырмалар құрайды. 

3. Ойын-болжамдар. Бұл ойындар «не болар еді...?», «Мен не істер едім, 
егер...» деген сұрақтарға негізделеді.

Ойынның дидактикалық мазмұны балалардың алдына проблемалық міндет 
пен ситуацияны қоюымен ерекшеленеді. 

4. Ойын-жұмбақтар. Жұмбақтың негізгі ерекшелігі-логикалық астарының 
болуында. Олар баланың ой əрекетін белсендіреді. Жұмбақтар салыстыру, теңеу 
жəне сипаттау арқылы ұғымның қасиеттерін ажыратуға тəрбиелейді, оқушы 
қиялының дамуына əсер етеді.

5. Ойын-əңгімелер. Ол мұғалімнің балалармен, балалардың мұғаліммен 
жəне балалардың балалармен қарым-қатынасына негізделеді. Бұл қарым-қатынас 
ойын мазмұнында ерекше сипаттқа негіз болады. Ойынның құндылығы бала-
ларды эмоционалдық түрде белсендіруге, өзара əрекет жасауға, бірлесіп ойнауға 
мүмкіндік туғызады.

Халық ойындарының педагогикалық мүмкіндіктеріне сəйкес мынадай 
жіктемесі бар:

1. Білім беретін ойындар.
2. Тəрбиелейтін ойындар.
3. Дамытатын ойындар.
4. Жеке тұлғаны əлеуметтендіретін ойындар.
5. Диагностикалық ойындар.
Халық ойынының келелі бір мақсаты – баланы жан-жақты тəрбиелеу 

болғандықтан, бір ойын түрліше ойналуы мүмкін, сондай-ақ, ойлануға берілген 
сұрақтың түрліше жауабы болуы мүмкін. 
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Дидактические игры, применяющиеся в начальных классах, – 
главный инструмент в развитии мышления ребенка.

А.С. Туленова, А.Ж. Шафигуллина,
К.К. Рамазанова, Ж.М. Жаксынбетова
учителя начальных классов Чернорецкой СОШ №1, Павлодар, Казахстан

Аннотация
В этой статье говорится о различных методах, которые помогают выявить активность, инте-

рес к дидактическим играм. Эти методы развивают мыслительную деятельность у детей.

 Ключевые слова: методы, типы игр, виды игр и их условия проведения, парная и групповая 
работа. 

Primari school educational games – the main instrument 
for the development f the a child’s thinking

A.S. Tulenova, A.J. Shafigullina,
K.K. Ramazanova, J.M. Zhaksynbetova
Teacher of primary education the Chernoretsk secondary school №1, Pavlodar, Kazakhstan

Summary
This article describes the various methods that help vyevit activity, interest in didactic games. These 

methods develop the mental activity of children.

Keywords: methods, types of games, types of games and their modalities, pair and group work.
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ САБАҚҚА ДЕГЕН 
ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН АРТТЫРУДАҒЫ ДИДАКТИКАЛЫҚ 

ОЙЫНДАРДЫҢ РОЛІ

М.А. Темиралина

Шақат ОЖББМ бастауыш сынып мұғалімі
Павлодар облысы, Қазақстан

Ж.М. Камариденова

Камарицын бастауыш сынып мұғалімі
Павлодар облысы, Қазақстан

Ж.А. Сурумбетова

№2 Песчан ЖОББМ бастауыш сынып мұғалімі
Павлодар облысы, Қазақстан

З.С. Тулеуова

Зангар ОЖББМ бастауыш сынып мұғалімі
Павлодар облысы, Қазақстан

Аңдатпа
Осы мақалада бастауыш сынып оқушыларының сабаққа деген қызығушылығын арт-

тыруда дидактикалық ойындардың ролі туралы жазылған. Қызығушылықты дамытудың 
жолдары қарастырылған. Дидактикалық ойынның түрлеріне талдау жасалған.

Тірек сөздер: қызығушылық, дидактикалық ойындар, тиімділік белсенділік, жүйе. 

Республикада оқыту мазмұны жаңартылып, жаңа буын оқулықтарының 
негізінде жасалған бағдарламалар бастауыш мектептің жаңа жүйеге көшуін, əрбір 
мұғалімнен жаңаша жұмыс істеуін, батыл шығармашалақ ізденісін, оқушылардың 
белсенділігін мен қызуғышылығын арттыруды талап етеді.

Əдістемелік əдебиеттерде берілген жəне бастауыш сынып мұғалімдерінің 
тəжірибесінде пайдаланып жүрген дидактикалық ойындар өте көп. Алайда олардың 
барлығы бірдей бүгінгі күннің талаптарынан туындап отырған білім мазмұнының 
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өзгерістеріне, сондай-ақ оқушылардың жас жəне психологиялық ерекшіліктеріне 
сай келе бермейді деп ойлаймыз.

Жас бала не нəрсені болса білу құмар, қызыққыш, қолымен ұстап, көзбен 
көргенді жақсы көреді. Оқушылардық қызығушылығын арттыру жақсы ұйым-
дастырылған сабаққа байланысты.сондықтан əр-бір сабақта бұрыннан белгілі 
мəліметтерді қайталай бермей, оқытудың жаңа əдіс – тəсілдерін іздестіру қажет.

Бастауыш мектеп балаға білім беріп қана қоймай, оны жалпы дамыту, жəне 
сөйлеу, оқу, қоршаған орта жөнінде дұрыс көзқарас қалыптастыру, жағдайларды 
объективті түрде бақылап, талдау жасауға үйрету, ойын дұрыс айтуға, салыстыра 
білуге, дəлелдеуге, сөйлеу мəдениетіне үйретеді.

Білім беру мекемелерінің қазіргі жаңа құрылымы мен оқытудың жаңа 
мазмұны мұғалімдер қауымына жаңаша іскерлік пен жаңа технологияны өндіру 
міндеттерін шешуді талап етуде. Мұның өзі бастауыш мектепте оқушының 
пəнге деген қызығушылығын арттырады, белсенділік танып, бағдарламалық ма-
териалды қажетті деңгейде меңгеруіне ықпал етеді. Дидактикалық ойындардың 
тиімділігі олардың сабақтың əр кезіндегі орны мен міндетін, мақсатын дəл ашуға, 
оны қолданудың теориясы мен практикасын бастауыш сынып мұғалімінің жетік 
меңгеруіне, шеберлік танытуына, ойынға қажетті материалды алдын ала дайын-
дап алуға, ойын үрдісіне оқушыларды белсенді қатыстыруға байланысты.

Василий Александрович Сухомлинский ойынды қолдану жайында былай деп 
жазады: «...Ойын – бұл үлкен жарық əйнек, ол арқылы баланың өміріне қоршаған 
орта туралы түсінігі, көзқарасы қалыптасады. Ойын – бұл білгіштік пен тырысу 
отын жағатын шоқ». В.А. Сухомлинскийдің пікірін жалғастыра отырып, Даниил 
Борисович Эльконин «Психологиялық ойындар» еңбегінде «Ойын мағынасы ба-
лада жаңа өзіндік мазмұны бар түрткі əрекеті мен оған байланысты міндеттермен 
шектелмейді. Ойында түрткілердің жаңа психологиялық формалары пайда бола-
ды» – деп ойын психикалық процестердің дамуына əсер ететінін айтқан.

Дидактикалық ойындар оқушылардың қабілетін, танымын, шығармашылық 
дербестігін дамытады. Оқыту үрдесінде ойындар арқылы оқушылардың 
белсенділігі, іс-əрекеті артады. Оқушыларға сапалы білім беру мақсатында 
олардың оқуға деген қызығушылығы мен түрткілерін арттыруда дидактикалық 
ойындарды дұрыс іріктеп қоладану мұғалімнің шеберлігіне байланысты.

Оқыту барысында дидиктикалық ойындар оқушылардың мақсатқа жету 
жолындағы мотивтерін қанағаттандырып, оның басқа психикалық қабілеттерін 
дамуына ықпал етеді. Дидактикалық ойындарды сабақта дұрыс қолдану арқылы 
оқушылардың оқуға, ізденуге деген түрткілері тəрбиеленеді. Бұл оқушылардың өз 
бетінше білім алуына, өзін-өзі тəрбиеленуіне, ішкі ынтасы мен талпынысын рет-
теуге мүмкіндік береді.



ҚАЗАҚСТАН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ХАБАРШЫСЫ                                                       2, 2015

110

Ойындар психикалық қабілеттердің ішінде қиялды ерекше дамытады. Қиял 
адамдарды шығармашылықпен жұмыс істетіп, өмірде болмаған нəрселерді болды-
рады, жаңа нəрсені болжатады, адамның ойлау шеқарасын кеңейтеді, іздендіреді. 
Дидактикалық ойындардың əдіс-тəсілдерден артықшылығы-ол оқушыларға 
еркіндік береді, өз ойларын жасқанбай айтуға үйретеді.

Мұғалім оқушыға сапалы білім беру дəрежесі сабақты ұйымдастыру жол-
дарын, оқушылардың ойлау, шығармашылық қабілеттерін дамыту əдіс-тəсілдерін 
білуімен тікелей байланысты.

Мұғалім сабақта дидактикалық ойындарды оқушылардың сабаққа деген 
құлшынысын, оқу мотивтерін туғызуда кеңінен пайдалануы керек. Ұстаз əрбір 
сабақта дидактикалық ойындарды жаттығуларға, тақырыпқа байланыстырып 
кіріктіруі, оларды өзара біріктіруі тиіс. Бұл – дидиактикалық ойындар арқылы 
оқушыларға сапалы білім, саналы тəрбие берудің негізгі бағыты. 

Осы бағыттағы бірден – бір ұтымды жол – оқу процесінде дидактикалық 
ойындарды тиімді пайдалану. Ол сабақтың əсерлілігін, қызығушылығын, таным-
дылығын арттырып, оқушының танымдық белсенділігін, ынтасын күшейтеді. 
Мектеп реформасы талаптарына сай балаларды алты жастан бастап оқуда 
дидактикалық ойындардың мазмұндылығы бұрыннан да арта түсті. Бұл жастағы 
балалар үшін ойын- оқу, еңбек əрі тəрбие құралы. Сөйтіп, ойын сабақта жаңа 
мазмұндық смпатқа ие болуда. Ойын балаларды сабақта зерігіп, шаршаған кез-
дерде мақсатына ғана емес, оларға берілген негізгі ұғым, түсініктерді меңгерту 
мақсатында да жүргізіледі. Ойын арқылы оқушы өздігінен қорытынды жасай 
білуге машықтанады.

Ойынның негізгі мақсаты – баланы қызықтыра отырып өткен материал-
ды берік меңгерту. Сондықтан да ойынның пəндік мазмұны басты назарда бо-
луы тиіс. Сонда ғана ол оқушының ойлау қабілетін дамытып, білімдік, тəрбиелік 
мақсаттарға жеткізеді.

Дидактикалық ойын ережесі балалардың түсінуіне оңай, қарапайым əрі қысқа 
болуы шарт. Мұғалімдер сабақта ойын түрлерін ретсіз жəне төпелеп қолданбауы 
керек. Ойынға қажетті дидактикалық материалдар мен көрнектіліктерге де жете 
көңіл бөлуіміз тиіс. Мұның да ойын процесінде көп мəні бар. Алдымен сабаққа 
лайықты түрі мен оны қолданудың мөлшерін анықтау керектігі ұмытылып 
қалмауы керек. 

Дидактикалық ойынның ырғағын сақтау мұғалімнің шеберлігін таныта-
ды. Ойын тым тез қарқынмен жүргізілсе, оған көпшілік балалардың ойы ілесе 
алмай, басқалардың сөз бен ісін түсінбей қайталайтынын, ал ойын жай, сылбыр 
жүргізілінгенде оған деген ынта-ықылыстың күрт кеміп кететінін көрсетеді.
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Оқушылардың сабақтағы белсенділігі олардың сабаққа деген қызығушы-
ларының артуымен тығыз байланысты. Əсіресе дидактикалық ойындар 
оқушылардың көшбасшылық қабілеттерін жетілдіріп, өз пікірін дəлелдеуге, 
сыныптастарымен еркін пікірлесуге ықпалын тигізеді. Дидактикалық ойын-
дар оқушыларды тілдік материалдарға қызықтыруымен қатар тіл білімінен 
алған білімдерін бекіту, тереңдету үшін де тиімді. Өйткені дидактикалық ойын-
дар оқушылардың танымын кеңейтіп, оның ойлау қабілетін, ізденпаздылығын, 
еңбекқорлығын жетілдіруде, олардың жеке тұлғалық қабілеттерін тəрбиелеуде 
маңызды рөл атқарады. дидиактикалық ойындар барысында оқушылар өздерін 
еркін сезінеді, басқа жолдастарымен тілдік қарым-қатынасқа оңай түседі. бұл 
шəкірттердің жеке тұлғалық қабілеттерін жетілдіруіне, сабақтың тартымды өтуіне, 
жаңа материалды терең игеруіне ықпал етеді.

Дидактикалық ойындар оқушылардың қабілетін, танымын, шығармашылық 
дербестігін дамытады. Оқыту үрдісінде ойындар арқылы оқушылардың 
белсенділігі, іс-əрекеті артады.

Қорыта айтқанда, ойын элементтері араласқан сабақ оқушыларға əсерлі бо-
лып, олардың білуге деген құмарлығын арттырады, түсініктерін терендетеді.
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Аннотация
В данной статье авторы пишут о большой значимости дидактических игр на уроках. Основ-

ное развитие ребенка происходит во время игр. Дети обычно хотят потрогать то, что видят и на этом 
они развиваются, появляется интерес. С помощью дидактических игр ребенок быстрее усваивает 
материал.

Ключевые слова: игровые формы, урок, развитие, интерес, роль.
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Summary
In this article, the authors write about the great significance of didactic games in the classroom. The 

main development of the child takes place during the games. Children usually want to touch what they see 
and they are developing, there is an interest.With the help of didactic games the child quickly learns the 
material.

Keywords: game forms, lesson development, interest in the role.



2, 2015                                                ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК КАЗАХСТАНА

113

ƏОЖ 372.03

БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 
АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТАРЫН АРТТЫРУ

А.Б. Райысханова

«Железин ауданының Еңбекші жалпы білім беру орта мектебі» 
ММ бастауыш сынып мұғалімі

А.К. Мергалимова

«Ақсу қаласының №3 арнайы жалпы білім беру мектеп-интернаты» 
ММ бастауыш сынып мұғалімі

Ж.А. Жаныбекова

Павлодар ауданы №2 Чернорецк ОЖББМ бастауыш сынып мұғалімі

Аңдатпа
Осы мақалада бастауыш мұғалімі оқу мен тəрбиенің түрлі əдіс-тəсілдерін іздес-

тіріп, жаңа технологияларды сабақта тиімді пайдалану жолдары қарастырылған. Жаңа 
технологияларды пайдалана отырып, оқушылардың қызығушылықтары мен қабілет-
терін, оқушылардың талпыныстарын толық қанағаттандыру үшін жəне сапалы білім 
беруді қамтамасыз ету үшін жағдайлар жасауға бағдарланады.

Тірек сөздер: жаңа технология, қызығушылық, шығармашылық деңғей, топтық 
жұмыс.

Бастауыш – білім берудің іргетасы. Бастауыш мектеп кезеңінде балалардың 
мінезінен еркіндікті байқауға болады. Сонымен қатар,олардың бір нəрсеге деген 
қызығушылығы өзгеріп отырады. Өмірге деген көзқарасы қалыптасып, есте сақтау, 
елестету, байқағыштық, ойлау сияқты психикалық процестері дамиды. Төменгі 
сыныптарда оқушылар өзі қызығатын нəрсеге еліктегіш келеді, сондықтан сабаққа 
қызығушылықтарын арттыру арқылы танымдық ерекшеліктерін тəрбиелей ала-
мыз. Бастауыш мұғалімі оқу мен тəрбиенің түрлі əдіс-тəсілдерін іздестіріп,жаңа 
технологияларды сабақта тиімді пайдаланудың жолдарын қарастырады. Бізде 
сабақтарымызда жаңа буын оқулықтарын оқытудың қазіргі əдістерінің бірі – 
технологиялық иновацияның бірнеше түрін пайдаланамыз.

Қазіргі технологияны қолдану – оқушылар ой – өрісінің еркін дамуына – 
жан – жақты білім алуына шығармашылық жағдай жасау мақсатында сабақты 
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түрлендіріп өткізу. Сондықтан технологияның төрт түрлі тəсілдерін кеңінен 
қолданып, əрдайым іздену жолында жүреміз.

1. Репродуктивтік – бəріне бірдей берілетін тапсырмалар.
2. Алгоритмдік – ойландыру.
3. Эвристикалық – ізденіп,қосымша əдебиеттер пайдалану.
4. Шығармашылық – ізденіп, шығармашылыққа ұмтылу.
Қазіргі заман ағымы болашақ ұрпақтың ой-өрісінің шыңдалуын, жеке тұлға 

ретінде қалыптасуын талап етуде. Осы орайда ұлы педагог Ушинскийдің «Бала 
балқытылған алтын», – деген қанатты сөзін еске түсіреді. Егеменді еліміздің алғы 
шарттары өркениетті елдер қатарына көтерілуі керек болса, өркениетке жету үшін 
жан-жақты дамыған, рухани бай тұлғаны өсіру керек. Жас ұрпақтың бойындағы 
қабілетін көру, оны жетілдіру ізденгіштік қасиетін дамыту мұғалімнің сабақ 
берудегі ізденушілік, шеберлік қабілеттеріне байланысты.

Елбасы Н.Ə. Назарбаев халыққа жолдаған жолдауында «Біздің міндет жаңа 
технологияларды, идеялар мен көзқарастарды пайдалана отырып, білім мен 
бəсекеге қабілетті ұрпақ тəрбиелеу», – деп ұстаздар қауымының алдына жаңа 
міндеттер қойылды. 

Қазіргі таңда оқыту үрдісіне қойылатын талаптардың өзгеруіне байланы-
сты негізінен оқыту технологиялары қолданылуда. Оқу үрдісіндегі оқыту техно-
логиялары дегеніміз-қойылған мақсаттарға жəне күтілетін нəтижеге тиімді жету 
жолдарын қамтамасыз ететін оқу бағдарламаларында қамтылған білім мазмұнын 
меңгертудің жүйеленген формалары, əдіс – тəсілдері.

Бастауыш білім беру деңгейінде қолданылатын оқыту технологиялары 
төмендегі негізгі талаптарға сəйкес болуы керек. Оқу үрдісінде білім алушылардың 
өздерін еркін сезінуіне жағдай туғызу. Оқушылардың оқуға деген қызығушылығын 
дамыту, күтілетін нəтижелерге жетуге талаптандыру.

Жеке бас дамытуға бағытталған əдіс – тəсілдерді қолдану. Өз бетімен жұмыс 
істеп, шешім қабылдауға мүмкіндіктер туғызу.

Жаңа технологияның басты мақсаттарының бірі баланы оқыта отырып, 
оның еркіндігін, белсенділігін қалыптастыру, өз бетінше шешім қабылдауға 
дағдыландыру. Əр мұғалім шығармашылықпен жұмыс істеген жағдайда ғана 
еліміздің саналы, дарынды азаматтарын тəрбиелеп шығаруға мүмкіндік бар. Ба-
ла мектеп жасына жеткенімен, олардың есте сақтау қабілеті əлсіз, қабылдауы 
тұрақсыз бытыраңқы келеді. Не нəрсені болса да білуге құмар, қолымен ұстап 
көзбен көргенді ұнатады. Сондықтан да сабақта көрнекіліктерді, ойын элемент-
терін қолданып оқыту процесін қызықты ұйымдастыру қажет. Бүгінгі оқыту 
жүйесінде əртүрлі жаңа технологиялар пайдалану тəжірибеге еніп, нəтижелер бе-
руде. Əсіресе бастауыш сынып мұғалімдері мектептегі жаңару процестерін қызу 
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қолдап жаңалықтарды жылдам қабылдап, оларды практикада қолдануда үлкен 
белсенділік танытуда. 

Мысалы: «Ойын арқылы оқыту технологиясы», М.М. Жанпейісованың 
«Модульдік оқыту технологиясы», Джордж Соростың «Сын тұрғысынан ой-
лау технологиясы», «Білім беруді ізгілендіру технологиясы», Д.Б. Эльконин, 
В.В. Давыдовтың «Дамыта оқыту технологиясы», Ж. Қараевтың «Деңгейлеп са-
ралау» технологиясы, С.Н. Лысенкова «Түсіндіре басқарып – оза оқыту» т.б. 
технологияларды сабақта қолданамын. Баланы қызықтыра тəрбиелеп басқару 
оқушының білімге, ғылымға деген құлшынысын күшейтеді, өркендеуіне өте қажет 
шығармашылық қасиеттерін ашады. Білімнің сапалы болуы тікелей мұғалімге, 
оның білім дəрежесі мен іздену шеберлігіне байланысты.

Ж.А. Қараевтың, Ə. Жүнісбектің жəне тағы басқа ғалымдардың оқыту тех-
нологиялары белсенді түрде қолданылуда. Соның ішінде «Ойын арқылы оқыту 
технологиясы». Дидактикалық, тəрбиелік, дамытушылық, əлеуметтендірушілік 
мақсатқа жету. Ойындық іс-əрекеттің психологиалық механизмі жеке бастың 
өзіндік талап талғамдарына сүйенеді. Баланың бойындағы білімдік, танымдық, 
шығармашылық қасиеттерін аша түсуді көздейді. 

Ойын технологиясы – оқу-тəрбие міндеттерін шешуге бағытталған 
əртүрлі ойындарды көздейтін дидактикалық жүйелер. Ойын – жас ерекшелікке 
қарамайтын, адамның көңіл-күйін көтеретін, ойландыратын үрдіс. Ойын – 
төзімділікті, алғырттықты, тапқырлықты, ұқыптылықты, ізденпаздықты, 
іскерлікті, дүниетаным өрісінің көлемділігін, көп білуді, сондай-ақ басқа да то-
лып жатқан сапалылық қасиеттердің қалыптастыруға үлкен мүмкіндігі бар 
педагогикалық тиімді əдістердің бірі. 

Модульдік оқыту технологиясы. Оқытудың тұтас технологиясын жоба-
лау, алға қойған мақсатқа жетуді көздейтін педагогикалық үрдіс түзу, мұғалімге 
нəтижені талдап, түсіндіріп бере алатындай жүйені таңдау жəне құру. Оқушылар-
мен жүргізілетін қиындықтың алдын алу жəне түзету жұмысының жүйесін жа-
сау. Бұл технологияның тағы бір ерекшелігі дарынды балалармен тұрақты жəне 
жүйелі жұмыс істеу мүмкіндігі болып табылады. Оқу модулі қайта жаңғыртушы 
оқу циклі ретінде құрылымды бөліктен: кіріспеден, сөйлесу бөлімінен жəне 
қортынды бөлімнен тұрады. Əр оқу модулінде сағат саны əр түрлі болады. Бұл 
оқу бағдарламасы бойынша сол тақырыпқа, тақырыптар тобына немесе тарауға 
бөлінген сағат санына байланысты. Кіріспе жəне қортынды бөлімдерге 1–2 сағат 
беріледі. Барлық қалған уақыт сөйлесу бөлімінің меншігінде болады.

Сын тұрғысынан ойлау технологиясы. «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысы-
нан ойлауды дамыту» (СТО) бағдарламасы қазіргі таңда білімді, білгенін өмірге 
пайдалана алатын шəкірт тəрбиелеуде алатын орны ерекше. Сын тұрғысынан 
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ойлауды дамыту бағдарламасы – əлемнің түпкір-түпкірінен жыйылған білім 
берушілердің бірлескен еңбегі, ал бағдарламаның негізі Ж. Пиаже, Л.С. Выготский 
теорияларын басшылыққа алады. Сын тұрғысынан ойлау стратегиясы бойынша 
жүргізілетін жұмыста оқушылардың:

1. Өз бетінше тұжырым жасау, қортындыға келу.
2. Ұқсас құбылыстар арқылы арасынан тиімдісін таңдай білу.
3. Проблеманы шеше білу.
4. Пікір таласты жүргізе білуге қабілеті қалыптасады.
Сын тұрғысынан ойлаудың маңыздылығының нəтижесі:
1. Əдіс түрлері. Мысалы оқу əдісі:
Шəкірттердің сыни тұрғыдан ойлау қаблеттерін дамытуға арналған 

оқытудың əдіс – тəсілдері білім алушыларға құбылыстардың себептерін толық 
ұғынуға, ережелер мен заңдылықтардың сырларын терең түсінуге, олардың 
ғылыми білімдегі орнын аңғаруға қолайлы жағдаяаттар жасайды. Мұндай əдістер, 
əсіресе, табиғатынан тұйық, өз ойын тəптіштеп түсіндіруге шалағай, талданған 
мəселелерден, баяндалған тақырып мазмұнынан тиімді байлам, түйін жасауда 
жасқаншақтық байқататын оқушыларға пайдсы ұшан теңіз деп ойлаймын. 

Сабақ барысында шəкірттердің сыни тұрғыдан ойлау қаблеттерін 
жетілдіруге, дамытуға арналған оқыту технологиясы оларға еркін ойлауға, 
байқалған, баяндалған мазмұнынан тəуелсіз пайымдамалар жасауға мүмкіндік 
береді, шығармашылық белсенділігі жоғарылайды, ұжымдық ойласу, ұжымдық 
тұжырымдамалар жасауға белсене атсалысады, ұжымдық қорытынды да өз үлесі 
бар екенін сезініп қуаттана марқаяды, келесі мəселелер түйініне еркін араласады, 
өз ойын жасқанбай айтуға үйренеді. Тақырыптың негізгі өзегін, мəн-мағынасын 
түсінеді, тіл байлығын жетілдіреді, өз ойын мазмұнды, мағыналы баяндауға 
дағдыланады, пəнге қызығушылығы артады, сөйтіп өзін келесі мəселені талдауға 
дайындайды.

Деңгейлеп саралап оқыту технологиясы. Деңгейлеп саралап оқыту техно-
логиясын дамыта оқыту идеясын жүзеге асыруға, елестету мен есте сақтауын, 
белсенділігін дамытып, білім сапасының артуыны көмектеседі. Деңгейлік 
тапсырмалардың ауқымы өте кең. Оқулықтағы жаттығулар өтілген ережелер бой-
ынша қайталау, пысықтау бекіту жұмыстарына арналған тілдік, грамматикалық 
жұмыстар жүйесі. 

Деңгейлік тапсырмалар құрамына мəтіндер, тренингтер жүйесі қамтылады. 
Бұлар оқытудың деңгейіне сəйкес оқушыны саралап оқытуға ыңғайлы, əрі оқу 
бағдарламасы бойынша оқушының жас ерекшелігі мен білім деңгейіне сай 
құрылады. Бұл технология оқушының да, мұғалімнің де белсенді шығармашылық 
қызыметін дамытуға бағыттайды. 
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Дамыта оқыту технологиясы. Дамыта оқытуда баланың ізденушілік – 
зерттеушілік əрекетін ұйымдастыру басты назарда ұсталады.Ол үшін бала өзінің 
осы кезеңге дейінгі тəсілдерінің жаңа мəселені шешуге жеткіліксіз екенін сезініп, 
содан барып оның білімін алуға деген ынтасы артып, білім алуға əрекеттенеді. 
Сабақ мұндай жағдайда 3 құрамдас бөліктерден тұратын болады.

1. Оқу мақсаттарының нақты қойылуы.
2. Оны шешудің жолын бірлесе қарастыру.
3. Шешімнің дұрыстығын дəлелдеу.
Дамыта оқытудың негізгі идеясы: 
Оқытуды əр бала жан – жақты дамитындай етіп ұйымдастыру. 
Дамыта оқытудың ерекшеліктері: 
– Баланың дамуы үшін қолайлы жағдай туғызу;
– Топтық тапсырманың əр мүшесі əр бағытын орындайды;
– Жеке оқушының жұмысы бағаланады;
– Топ атынан сөйлейтін оқушыны өзге топ жəне мұғалім тыңдайды;
– Жеке білімді тексеру бөлек жүреді;
Дамыта оқытудың нəтижелі көрсеткіші: 
– Ойлай білуі;
– Пайымдай білуі;
– Нақтылай білуі;
– Жүйелей білуі;
– Дəлелдей білуі;
Қорыта келгенде, оқу-тəрбие үрдісінде жаңа педагогикалық технологиялар-

ды пайдалану сөзсіз,білім сапасының артуына алып келеді жəне оқушылардың 
сабаққа деген қызығушылығы артады. Сондықтан жаңа технологияны əрбір 
ұстаздың пайдалануы – өмір талабы.
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Aннотация
В этой статье рассмотрены различные методы обучения педагогического образования с эф-

фективным использованием новых технологий. При использовании новых технологий повышается 
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Summary
This article discusses the various methods of teaching pedagogical education with the effective use 
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Аннотация
Исследование посвящено сопоставительному анализу фразеологических единиц ан-

тропоцентрической направленности на материале отдаленно родственных языков – ан-
глийского, испанского и русского. В статье выделены ФЕ с компонентами-зоонимами, ор-
нитонимами и соматизмами, проведен семантический анализ, выделены тематические 
группы, даны статистические данные.

Ключевые слова: фразеологические единицы, антропоцентричность, зоонимы, ор-
нитонимы, соматизмы.

Языки германские, славянские, романские изучены далеко не в одинаковой 
степени. Если германские и славянские языки практически все нашли своё осве-
щение в научной литературе, в словарях, то большая часть романских языков ещё 
нуждается в подобной фиксации и исследовании. В исследовании сосредоточен фо-
кус внимания на человеческом факторе во фразеологических единицах, поскольку 
антропоцентризм фразеологии признается в качестве ее основной характерной осо-
бенности фактически всеми исследователями фразеологического материала.

Представленные языки принадлежат к различным языковым группам индо-
европейской семьи языков: английский – германской группе, русский – славянской 
группе, испанский – романской группе: необходимостью выявления универсалий 
и уникалий исследуемых ФЕ на семантическом уровне.

БІЛІМ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ САЛАСЫНДАҒЫ  ИННОВАЦИОННЫЕ
ИННОВАЦИЯЛЫҚ  И ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
ЖƏНЕ ИНТЕГРАЦИЯЛЫҚ ҮРДІСТЕР  В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ
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Цель исследования заключается в выявлении основных сходств и различий 
ФЕ антропоцентрической направленности на семантическом уровне в русском, ан-
глийском и испанском языках. 

Материал исследования извлечен методом сплошной выборки из 25 одно-
язычных и двуязычных русских, английских, испанских словарей. 

Как показывает исследование, в языковой картине испанского, английского и 
русского языков задействованы следующие имена животных:

1) млекопитающие: домашние и дикие животные; 
2) птицы: домашние и дикие птицы;
3) рептилии;
4) рыбы, членистоногие;
5) насекомые.
В качестве исследуемого материала анализируемых языков проанализирова-

на выборка из словарей, включающая 346 ФЕ с зоокомпонентом (115 – в русском, 
123 – в английском, 108 – в испанском языках). Исследование показало, что компо-
нент отряда млекопитающие является наиболее активным. Отмечено 221 ФЕ с дан-
ным зоокомпонентом: 74 – в русском, 78 – в английском, 69 – в испанском языках.

В результате исследования доказано, что ФЕ с компонентом-орнитонимом 
являются продуктивными в анализируемых языках. В работе проанализировано 
76 ФЕ с данным зоокомпонентом: 25 – в русском, 27 – в английком, 24 – в испан-
ском языках. Анализ ФЕ с компонентом домашние и дикие птицы показал, что 
наиболее активными компонентами данного отряда исследуемых языков являются 
петух, курица, цыпленок, гусь, ворона, утка. ФЕ с компонентом-зоонимом отряда 
рептилий, насекомых и рыб менее активны во всех исследуемых языках.

Во фразеологии английского, русского и испанского языков важную роль 
играют компоненты-название частей тела – соматическая лексика, обозначающая 
части тела человека, проявления его организма. В исследовании изучено 733 ФЕ 
(210 ФЕ – русского, 183 ФЕ – английского, 159 ФЕ – испанского языков) с данным 
компонентом.

За лексемами, обозначающими части тела, закреплены определённые симво-
лические значения в исследуемых языках: рот является символом речи; нога – сим-
вол движения; голова – символ ума, интеллекта, мысли; рука – символ деятельно-
сти, власти; глаз – символ зрения и др. 

В исследовании уделено внимание трем характерным группам: ФЕ с сома-
тическим компонентом, обозначающим части и области человеческого тела (ру-
ка – hand – brazo, mano, голова – head – cabeza, нога – foot – pie); ФЕ, включающим 
в свой состав наименования внутренних органов человеческого организма (серд-
це – heart – corazón, печень – liver – hígado); ФЕ, с соматическим компонентом, ха-



2, 2015                                                ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК КАЗАХСТАНА

121

рактеризующим органы чувств (глаз – eye – ojo, ухо – ear – oído, рот – mouth – boca, 
язык – tongue – lengua), составляющих 2/3 от общего количества соматических ФЕ 
этих языков. 

Сомонимические компоненты включают обозначения частей и областей че-
ловеческого тела: названия, обозначающие тело человека; названия головы и её ча-
стей, шеи и туловища, верхних и нижних конечностей человека. В исследовании 
проанализированы продуктивные компонентые ФЕ антропоцентрической направ-
ленности сопоставляемых языков – рука/hand/brazo (вся рука), mano (кисть), голо-
ва/head/testa, нога/foot/pie. Рука во всех исследуемых языках характеризует силу, 
насилие, союз, орудие, рукоприкладство, искусство, помощь, щедрость и т. д. Боль-
шинство действий человека связаны с руками, что и определило активное участие 
этого слова в различных ФЕ. Исследование ФЕ позволило выделить одиннадцать 
позитивных и шесть негативных групп. При рассмотрении ФЕ с компонентом го-
лова/head/testa выявлено восемь позитивных и девять негативных групп ФЕ. Ана-
лизируя исследуемые ФЕ с компонентом нога/foot/pie, выделены две мелиоратив-
ные и три пейоративные группы 

При анализе наименований внутренних органов человеческого организ-
ма исследованы компоненты сердце/heart/corazón и печень/liver/hígado. Лексико-
семантический анализ показал возможность выделения пяти позитивных и четы-
рех негативных групп с соматизмом сердце. Компонент печень как семантический 
центр ФЕ отмечен в единицах английского и русского языков с негативным значе-
нием или иронией. 

Компоненты, характеризующие органы чувств, отмечены соматизмами глаз/
eye/ojo, ухо/ear/oído, рот/mouth/boca, язык/tongue/lengua, нос/nose/nariz. ФЕ с сома-
тизмом глаз разделены на девять негативных и одиннадцать позитивных групп. 
Сенсонимическая лексема ухо/ear/oreja,oído включает шесть позитивных и пять 
негативных групп. ФЕ с соматизмом нос/nose/nariz,paripé широко представлены в 
исследуемых языках. Выделено четыре позитивные и девять негативных групп. 
Выделено четыре позитивные и четыре негативные группы с компонентом рот. ФЕ 
с компонентом «язык» разделены на четыре пейоративные и одну мелиоративную 
группы.

Для исследуемых языков характерно значительное сходство ФЕ антропоцен-
трической направленности, проявляющееся в совпадении продуктивных стерж-
невых соматических компонентов и основных тематико-семантических разрядов. 
Преобладание общих черт в семантической организации исследуемых ФЕ над от-
личительными позволяет утверждать об универсальности антропоцентричной 
фраземики в английском, испанском и русском языках. Сходство соматических 
фразеологизмов свидетельствует общность ассоциативно-образного мышления 
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этих народов. Неравномерность распределения ФЕ по отдельным группам в иссле-
дуемых языках, наличие групп, включающих в себя ФЕ только одного языка, мож-
но отнести к чертам национальной специфичности. 
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Аңдатпа
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Summary
The research is devoted to the comparative analysis of anthropocentric phraseological units of 

English, Spanish and Russian languages. Phraseological units in the article are selected with somatic 
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conducted, thematic groups are selected, statistical information is given.
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Аннотация
Статья посвящена анализу адъективных фразеологических единиц с концептами 

«Бог»/«Дьявол» в разноструктурных языках и определению основных структурных типов 
и их коррелятов в английском, русском, татарском и турецком языках. Наиболее продук-
тивные модели обуславливают характер грамматических особенностей и универсальных 
черт адъективных фразеологических единиц анализируемых концептов. 

Ключевые слова: фразеологические единицы, концепты «Бог»/«Дьявол», модель, 
конструкция, грамматическая категория.

Адъективные фразеологические единицы (АФЕ) представляют собой слово-
сочетания, выражающие признак предмета и функционально соотносимые с при-
лагательными. Описание компонентной структуры и семантики адъективных кон-
струкций представлено в исследованиях таких отечественных лингвистов по фра-
зеологии, как Н.Н. Амосовой (1963), А.В. Кунина (1988), Н.Н. Анисимовой (1954), 
Р.Г. Котова (1956), В.Г. Печенкиной (1969). Изучение особенностей прилагательно-
го в составе ФЕ рассматривается Р.Г. Котовым в диссертационном исследовании. 
В результате анализа семантики именного компонента автор устанавливает, что 
данный тип в составе словосочетания является либо семантически ненагружен-
ным (привносит какое-либо уточнение), либо определяет значение всего сочета-
ния [1]. В.Г. Печенкиной проведено исследование адъективно-субстантивных фра-
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зеологических сочетаний. В данном отношении, по мнению автора, имя прилага-
тельное характеризуется единичной сочетаемостью и фразеологически связанным 
значением [2]. Л.Т. Мифтахутдинова выявляет причины возникновения данного 
явления: образование нового значения; выход из современного употребления не-
которых значений; сужение сферы употребления и заимствование словосочетаний 
из других языков [3, 18]. Особое место в исследовании автора Ибрагим Эль-Шаих 
занимают фразеологизмы, в составе которых прилагательное, являясь зависимым 
компонентом, приобретает вследствие переосмысления специфический смысл [4]. 
В турецкой лингвистике большинство лингвистов определяют адъективные ФЕ в 
группу «benzetmeli anlatımlar» («сравнительно-поясняющие» выражения). Иссле-
дователь Омер Асым Аксой выделяет среди АФЕ две подгруппы: простые сравне-
ния и пояснительные сравнения [5, 46]. 

Внутри каждой группы для изучаемых языков характерно моделирова-
ние АФЕ по определенным компонентам. Структуризация компонентов в соста-
ве АФЕ передает определительные отношения между его частями. В английском 
языке среди исследуемых АФЕ наблюдается модель «союз (as if) + предл. + сущ. 
в притяж.п. + сущ.»: as if in Abraham’s bosom в значении «как у Христа за пазу-
хой». Для данного союза характерными признаками являются выполнение связу-
ющей роли, обязательные структурные компоненты сравнительной конструкции, 
выражение отношения уподобления и сходства. В русском языке среди исследуе-
мых союзов широко представлен союз «как», характеризующийся неоднородно-
стью функциональных и конструктивных средств. Данные типы в русском язы-
ке представлены моделью: «союз (как) + прил. + сущ. в им.п.»: как маленький бог в 
значении «искусно, великолепно» и «прил. + союз (как) + сущ. в им.п.»: красивый 
как бог, стоящие как в препозиции, так и в постпозиции по отношению к стержне-
вому компоненту.

Сопоставление данных конструкций показывает, что в татарском языке основ-
ную часть лексико-морфологического способа репрезентации составляют послело-
ги «кебек», «шикелле», «сыман». Послелог «кебек» имеет широкий диапазон упо-
требления, который представляет понятие вида, служащее выявлению внутренней 
и внешней сущности предметов и явлений. Выражение грамматических катего-
рий АФЕ в сочетании с существительным зависит от особенностей формы едини-
цы, компонентного состава. В татарском языке данный тип представлен моделью: 
«сущ. в исх.п + прил. + гл. + сущ. в им.п. + послелог (кебек)»: Алладан җəяү кач-
кан шайтан кебек в значении «богобоязненный». В турецком языке адъективные 
фразеологические обороты объединяются вокруг послелога «gibi». Анализ струк-
туры ФЕ турецкого языка позволяет выявить основную модель «сущ. + послелог 
(gibi) + прил.» среди исследуемых единиц: Allah gibi büyük – «милостив как Бог» 
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(букв. велик как Бог). Данный послелог выполняет ту же функцию, что и в англий-
ских оборотах – выражение крайней степени качества предмета.

Вторая разновидность сравнительных конструкций является, по мне-
нию А.З. Абдуллаевой, отклонением от нормы, поскольку вместо «as» исполь-
зуется «like» в качестве сравнивающего союза [6]. Самой многочисленной среди 
АФЕ являются модели «союз (like) + сущ.»: like God в значении «как бог» и «со-
юз (like) + сущ. + предлог + сущ.»: like the wrath of God в значении «ужасно, от-
вратительно». В татарском языке данный подтип представлен моделью: «сущ. в 
им.п. + сущ. в 3 л. ед.ч. + послелог (сыман)»: Алланың сөймəс тəкəсе сыман в зна-
чении «не божий агнец со звездой на лбу», Алла бозавы сыман в значении «беспо-
мощный человек». 

О.И. Авдеева отмечает, что «ФЕ, соотносимые с прилагательными, а также с 
наречиями, имеют адъективную семантику» [7, 4]. Вслед за О.И. Авдеевой счита-
ется целесообразным рассмотрение наречных компонентов. ФЕ с концептом «Бог» 
в русском языке могут включать в себя компонент какой, указывающий на каче-
ственную характеристику: (не) бог весть/знает какой. Исследуемые ФЕ соотносят-
ся с именами прилагательными и являются призначно-местоименными. Атрибу-
тивная семантика данных ФЕ оформляется морфологическими категориями рода, 
числа и падежа, которые носят фразоизменительный характер. В составе адъектив-
ных ФЕ встречаются наречия, образованные от местоимений, которые имеют сле-
дующую модель: «част./отр. част. + сущ. в им.п. + нар./прил.»: (не) бог весть/знает 
как/где, бог весть откуда и наречия местоименного происхождения: не бог весть 
отчего, бог весть почему. Однако местоименное происхождение сохраняется в об-
щем значении наречий, выступающих в роли указательных слов с различными 
значениями. О.В. Логинова называет «прилагательные, которые становятся семан-
тически и структурно факультативными компонентами в семантически недоста-
точных ФЕ, дают положительную или отрицательную оценку выражаемого фразе-
ологизмом понятия» [8, 23]. Данное явление характерно и в формировании грамма-
тических свойств ФЕ с концептом «Бог». Наречные ФЕ, рассматриваемые в соста-
ве АФЕ, охватывают широкий круг значений в турецком языке, которые представ-
лены моделью: «сущ. в им.п. + нареч.»: Allah kerimdir в значении «Бог милостив».

Наиболее распространенной в русском языке является модель «сущ. в 
т.п. + нареч.»: богом забытый, богом обиженный, богом убитый. Анализируемые 
ФЕ в английском языке имеют эквиваленты feeble-minded, weak-minded, в татар-
ском – акыл ягы чамалы, мие черегəн. 

Меньшая часть АФЕ имеет специальные показатели – полные или краткие 
прилагательные для выражения тех или иных грамматических значений [9]. Тако-
го рода прилагательные характерны группе ФЕ с концептом «Бог» в русском язы-
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ке, которые построены по модели «сущ. + кр. прил.»: бог милостив. В английском 
языке ФЕ данного типа отнесены к субстантивным ФЕ и представлены моделью 
«прич. + сущ.», где зависимый компонент выражен причастием: winged god «кры-
латый бог». Исследователь В.П. Жуков полагает, что такого рода ФЕ принимают 
функцию отнесенности признака к лицу/предмету. Данное явление не зависит в ка-
кой, полной или краткой форме, выражен грамматически господствующий компо-
нент [10]. 

Наиболее обобщенным семантическим признаком АФЕ служит понятие каче-
ства. Данное категориальное значение обеспечивает взаимодействие фразеологиз-
мов с именем прилагательным. В английском языке, в образовании которых уча-
ствует прилагательное, самой распространенной моделью является «прил. + пред-
лог + сущ./мест.»: pleasing to God «угодный Богу». В турецком языке данная мо-
дель представлена «суш. + сущ. -lı/-le»: Allahın emriyle в значении «по велению Ал-
лаха», Allahın izniyle в значении «с позволения Аллаха». В татарском языке АФЕ 
данных моделей не выявлены. 

По мнению Н.М. Сидяковой, для АФЕ «характерна способность к словообра-
зованию – образованию сложных слов» [11]. Данная группа многочисленна в ан-
глийском языке: God-forsaken в значении «забытый Богом», God-chosen в значении 
«избранный богом», God-given в значении «данный богом».

В рамках данного исследования выявлено, что доля АФЕ в общем объеме ис-
следуемых единиц с концептом «Дьявол» мала. Так, в классе АФЕ в английском 
языке выделен тип «союз (as…as) + прил. + сущ.»: as nervous as a witch − в значе-
нии «не знает ни минуты покоя», proud as Lucifer – «гордый, как Дьявол»; а также 
модель «(between) + сущ. + сущ»: between two evils it is not worth сhoosing − «хрен 
не слаще редьки»; between the devil and the deep blue sea − «между морской пучи-
ной и Дьяволом».

Самой многочисленной среди АФЕ является модель «прил. + сущ.»: the old 
gentleman − «эфв. Дьявол»; bloody hell − «разг. черт возьми»; devilish weather − «дья-
вольская погода»; poor devil − «бедняга».

В русском языке отмечены следующие единицы адъективного характера 
«прил. + сущ.»: дьявольские глаза, дьявольский огонь в глазах – «искорка безумия 
в глазах»; дьявольская обыденность – «обыденность дьявола – ад, т. е. ситуация 
как в аду»; дьявольская способность – «способность овладевать человеческими ду-
шами».

Обширный диапазон употребления в татарском языке охватывает после-
лог «кебек», который указывает на понятие вида, предназначенное для выявле-
ния внутренней и внешней сути отдельных предметов и явлений. В ходе употре-
бления данных лексических приемов проводятся параллели между предметами, 
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признаками и раскрываются их общие черты. Модель грамматической категории 
АФЕ в сочетании с существительным подчиняется особенностям формы едини-
цы, компонентной структуре. В татарском языке данная модель выражена типом: 
«сущ. в исх.п + прил. + гл. + сущ. в им.п. + послелог (кебек)»: Алладан җəяү кач-
кан шайтан кебек в значении «богобоязненный». Также выделяется модель «сущ. в 
им.п. + сущ. в 3 л. ед.ч. + послелог (сыман)»: иблис төкергəн сыман – «о непослуш-
ном, упрямом человеке»; пəри чабаклаган сыман – «об очень некрасивых людях». 
Основную модель в турецком языке представляют «сущ. + прил.»: cin akıllı – «хи-
трый, ловкий, изворотливый», cin fikirli – «смышленый, понятливый», «чертенок, 
шалун» и «сущ. + послелог (gibi)»: Şeytan/cin gibi – «очень сообразительный». 

Таким образом, едиными для исследуемых языков являются определитель-
ная функция изучаемого компонента, которая характеризует тот или иной пред-
мет или человека, углубление его значения с помощью препозитивных/постпо-
зитивных элементов. Для ФЕ изучаемых языков классической является модель 
«(аs) + прил. + as + сущ.». Однако по количеству исследуемых ФЕ адъективного 
типа английский язык превалирует над другими анализируемыми языками. Для 
АФЕ в английском языке характерна способность вступать в процесс образования 
сложных слов. Послелоги/союзы в анализируемых языках функционально сближа-
ются с падежами, поскольку могут выражать синтаксические связи слов в соста-
ве ФЕ. 
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Аңдатпа
Бұл мақала түрлі құрылымды тілдердегі «Құдай» / «Ібіліс» компоненттері бар адъективті 

фразеологиялық бірліктердің талдауына жəне негізгі құрылымдық түрлерін жəне олардың ағылшын, 
орыс, татар жəне түрік тілдеріндегі корреляттарын анықтауға арналған. Ең нəтижелі модель-
дер грамматикалық ерекшеліктердің сипатымен жəне талдауға түскен адъективті фразеологиялық 
бірліктердің əмбебап ерекшеліктерінің сипатымен шектелінеді.
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Summary
The given article is devoted to the analysis of the adjectival phraseological units with the concepts 

«God» / «Devil» in languages of different structure and determination of the main structural types and 
their correlates in English, Russian, Tatar and Turkish. The most productive models stipulate the nature of 
grammatical features and universal features of adjectival phraseological units of analyzed concepts. 
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ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ БАСТАУЫШ СЫНЫП 
ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ

Ж.К. Абильдинова, Т.Б. Тулеутаева, А.Е. Кенжебаева

Дарынды балаларға арналған №10 лицей-мектебі,
бастауыш сынып мұғалімдері, Павлодар, Қазақстан

Аңдатпа
Мақалада бастауыш сыныпта инновациялық технологияларды қолдану арқылы 

оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту жолдары көрсетілген. 

Тірек сөздер: педагогикалық технологиялар, инновация, іс-əрекет, шығармашылық, 
эвристикалық, алгоритмдік қабілет.

Қай заманда болмасын адамзат алдында тұратын ұлы мақсат – саналы 
ұрпақ тəрбиелеу. Болашақ ұрпақ – келешек қоғам иесі. Қазіргі замандағы өзекті 
мəселе – сол келешек қоғам иелерін жан-жақты жетілген, ақыл-парасаты мол, 
мəдени-ғылыми өрісі озық, шығармашылық іс-əрекетке қабілетті, өмірдің барлық 
саласында белсенді, еркін жəне дарынды тұлға тəрбиелеу. 

Кез келген тұлға үшін ең бастысы – қоршаған ортаға бейімделу, қарым-
қатынасқа түсе білу, оқуға қажетті білім, дағды, шеберлікті меңгере білу. Баланың 
жеке басына тəн қасиеттерді қалыптастыру тəрбиесі оның өмірге келгенде алғашқы 
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жылдардан бастау керек. Дарындылық қабілет əр баланың табиғатында болуы 
мүмкін. 

Еліміздегі білім беруді дамытудың қазіргі заманғы кезеңі – оқытудың 
дəстүрлі түрінен жаңа педагогикалық технологияларға ауысатын өтпелі кезең. Да-
рынымен ерекшеленіп тұрған балаларға неғұрлым жайлы орта жасайтын жəне əр 
баланың даму мүмкіндігінің оқыту жүйесін құруға берік негіз болатын техноло-
гияларды басты тірек етіп алу керек. Сондай-ақ, жаңа педагогикалық технология-
ларды дамыту мен қолдану – дербес компьютерлер мен телебайланыс жүйелерінің 
мүмкіндігімен байланысты.

«Технология» – грек сөзі, яғни, «өнерпаздық, шеберлік, іскерлік» деген 
ұғымды білдіреді. Педагогикалық іс-əрекеттің барлығын «технология» деу, тіпті, 
жекелеген ұстаздардың кейбір ізденістерін технологияға жатқызу, əрине, ғылыми 
бағыт емес.

Технология инновациялық іс-əрекет оқытудың жаңа формалары, амалдары-
нан іздене отырып, белгілі бір уақытта алдына нақты, тұжырымды ғана мақсат 
қоя отырып, жоғары нəтижеге жетуді талап етеді. Жаңа педагогикалық техноло-
гия ұғымы тың, белгісіз, жаңа оқыту амалдары, іс-əрекеттерінен ізденуді, яғни, 
білім мен тəжірибе берудегі ғылымның нəтижеге қол жеткізуі, жаңа ізденістерін 
оңтайлы пайдалану, сол арқылы жоғарғы көрсеткіштерге жету деген сөз. Жоғарғы 
көрсеткіш – білім деңгейін шығармашылық деңгейге жеткізу деген сөз. Білімді 
меңгеру деңгейіне қойылатын талапты төмендегі сызбадан көруге болады: 
1) оқушылық, 2) алгоритмдік, 3) эвристикалық, 4) шығармашылық. 

Қазіргі уақытта инновациялық педагогикалық технологиялар саны 
жетерліктей. Парадигмалардың осылай ауысуы – білім берудің барлық мазмұнын 
терең ойластыруға ықпал етті. «Мұғалім дайын ақиқат, түйін, ой қорытындысын 
балалардың «миына құйғанмен», ойлау мен сөйлеу негіздеріне жақындауға да 
мүмкіндік бермей, шығармашылық, арман, қиял қанатын байлап қояды. Көптеген 
жағдайда бала өзінің ой еңбегін əлі ойлап та үлгермеген, санасына ерекше əсер ет-
пеген түрінде, жаттап алуына тура келеді. Сосын нəтижесінде құбылыстың мəнін 
ойлау жəне бақылау қабілеті дамымай, жаттауға негізделген есте сақтау дамиды. 
Бұл – баланы топастыққа əкелетін, ақырында оқуға деген ынтасын жоятын үлкен 
кемістік болып табылады. Баланы білім, ақиқат, ереже мен формулалар қоймасына 
айналдырмау үшін, оны ойлауға үйрету керек». 

Сабақта, жалпы мектепте оқушыға жайлы жəне ыңғайлы болу керек, сон-
да ғана оқудан жақсы нəтиже шығады, ол тұлға ретінде жан-жақты дамитын бола-
ды. Қазіргі заманғы мектеп бала үшін қызмет ету керек, ол білімді өмірде колда-
на білетін, көпшілікпен араласа алатын, ішкі мəдениеті, ойлау жəне сезіну қабілеті 
бар адам дайындау керек. Мақсаты – мектеп бітірушінің барынша көп білуі емес, 
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оның өзіне қажетті білімді өзі біліп, іздеп табуға үйренуі, оқу, кəсіптік, тұрмыс 
мəселесін кез келген жағдайда шешіп, іс-əрекет жасай алатын болу керек. 

Аталған мəселені шешетін технологиялардың бірі – деңгейлеп саралап 
оқытудың педагогикалық технологиясы. Оны республикамыздың көптеген 
мектептері оқу үрдісінде пайдаланып, жаксы нəтижелерге жетіп жүр.

Осы технологияны оқу-тəрбие үрдісінде оқытудың жетілдірілген педа-
гогикалық жүйесінің жобасы ретінде қолданалатын болсақ, онда:

– білімді демократияландыруға жəне ізгілендіруге;
– əр шағын мақсатқа сəйкес мазмұнды айқындауға;
– оқыту үрдісін ұйымдастырудың жаңа əдіс-тəсілдері мен формаларын жəне 

компьютердің дидактикалық мүмкіндіктерін оқу үрдісінде тиімді пайдалануға;
– танымдық іс-əрекетке ынталандыруға, белсенділігін арттыруға;
– жеке басының қабілетіне, даму темпіне сəйкес өз бетімен тиісті білім 

деңгейіне жетуге;
– білім сапасын көтеруге;
– мұғалімнің басқарушылық іс əрекеті оқушының өзін-өзі тексеріп, түзетуге 

бақылап, рейтенг жүйесімен бақылауға, сол арқылы өзін – өзі рефлексивті 
басқаруына айналуға;

– оған сəйкес жеке тұлға өз бетімен дамуын қадағалайтын маниторингін 
құруына;

– педагогилық технологияларды меңгеріп, өз жұмысына пайдалану үшін 
мұғалімдерді ғылыми-əдістемелік, ғылыми – ізденіс жұмыстарына ынталандала-
нып, шығармашылыққа тартуға болатындығы мектептерде өтіп жатқан тəжірибе 
жұмыстарында анықталады.

Білімді реформалаудың демократияландыру, ізгілендіру, т.б. принциптері 
негізінде оқыту мақсаты өздігімен дамуға ұмтылатын жеке тұлғаның қалып-
тасуына жағдай жасау. 

Осыған орай шетелдің озық тəжірибесіне сүйене отырып американдық 
ғалым Б. Блумның «толық меңгерту теориясын» негізге алуға болады. Ол бізге 
нəтижені қамтамасыз ететін оқу мақсатын диагностикалық түрде дəл анықтауға 
жəрдемдеседі. Нəтиже беретін оқу процесін ұйымдастыру үшін, білімді меңгерудің 
шығармашылық деңгейіне жету үшін Б. Блум жүйесі жиі пайдаланып келеді. 

1. Танып – білу (оқушы қабылдайды, түсінеді, ойлайды);
2. Қолдану (жаңа проблема шешеді, бұрынғы білімді пайдаланады);
3. Түсіну (түсінеді, көрсетеді, жазады);
4. Талдау (анализ) (салыстырмалы, ашады, талдайды, ойлайды);
5. Синтез (продуктивті, шығармашылық жұмыстар құрастырады);
6. Бағалау (бағалайды, талқылайды).
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Бірінен-бірі туындайтын аталған əр шағын мақсаттың нəтижесіне жету үшін 
олардың өздеріне сəйкес мазмұны, əдіс-тəсілі, оқытудың түрі мен құралы жəне 
тиісті дидактикалық процестер анықталады. Мысалы, танып білу мақсатына 
сəйкес нəтиже болып шəкірттердің білімді «оқушылық» 1-деңгейде меңгеру сана-
лады да, мұғалім көмегімен амал-əрекет жасайды, бұл жағдайдағы білім санасының 
көрсеткіші оның «дұрыстылығымен» сипатталады.

Ал «түсіну» 2-деңгейде оқушылар білім элементтерін еске сақтаумен қатар 
талдау жасап, түсіндіре алуы, алған білімді стандарттан тыс, өзгеттілген жағдайда 
қайталап орындай алуы, мақсатқа жету үшін өз бетімен жұмысты түрлендіре білуі 
қажет. «Түсіну» мақсатына сəйкес нəтиже – оқу материялын 2 – «алгоритімдік» 
деңгейде меңгеру болып табылады.

Синтез бен бағалау 3 – «эвристикалық» деңгейдің мақсаты болып табылады 
да ой қорытуға арналған тапсырмалар беріледі. Мақсат анық, ситуация түсініксіз, 
оны оқушының өзі толықтырады, табады, шешеді. Бұнда да бұрынғы білім көмекке 
келеді. Оқушы жаңа хабар, білімді өздігінен ала алады. 

Аталған үш деңгей мемлекеттік стандарттың міндетті сатысын құраса, біздің 
жағдайдағы 4-деңгей мемлекеттік стандартың мүмкіндік деңгейінің талаптарына 
сəйкес келеді. Шығармашылық деңгей – мақсат жалпылама, анық емес. Оқушы 
оны анықтайды, жаңа нəрсені табады, өз бетінше жаңа дүние əкеледі.

Шығармашылық деңгейге жету оңай емес. Қазіргі технологияда «миға ша-
буыл», дебат, модель, проект жасату, қорғату, оқу, жазу арқылы оқушылардың сы-
ни көзқарасын қалыптастыру жиі пайдаланып келеді. Деңгейлік тапсырмаларға, 
мысалы математика пəнінен, томендегідей талаптар қойылады.

Бірінші деңгейдегі тапсырмаларға:
1) жаттап алуға лайықты болу керек; 
2) сабақта жаңадан меңгерілген білімнің өңін өзгертпей қайталап, пысық-

тауына мүмкіндік беру; 
3) тапсырмалар жаңа тақырып үшін типті жəне өмірмен байланысты болу ке-

рек.
Математика пəнінде мұндай талаптар жəне тақырыпты игеру соңында 

шығарған есептерге ұқсас тапсырмалар құру арқылы орындалады жəне олар 
оқушының өзі шығарған ереже, анықтама, заңдарын бекітуге арналады. Мұндай 
тапсырмаларды құрастырған кезде олардың танымдылығы мен қызықтылық 
жақтарына ерекше көңіл аударған жөн.

Екінші дейгейдегі тапсырмаларға: өтіп кеткен материалдарды реттеу-
ге жəне жүйлеуге бағытталу керек. Бұлар өзгертілген жағдайларда тапсырма-
лар, яғни, бұрынғы тапсырмаларға ұқсас, бірақ оларды орындау үшін алғашқы 
алған білімдерін түрлендіріп пайдалану қажет болады. Математикада мұндай іс-
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əрекетке келтіретін тапсырмалар: мəтінмен берілген кері есептер; кері байланыс 
функциясын атқаратын тексеру тапсырмалары, т.б.; 2) оқушының ойлау қабілетін 
жетілдіруге берілетін тапсырмалар. Оларда біздің ұлттық ерекшеліктеріміз 
ескеріліп, танымдық жəне үйретімділік маңызы болуы қажет болады.

Бұлар: логикалық есептер, ребустар мен сөзжұмбақтар.
Үшінші эвристикалық деңгейдегі тапсырмаларды төмендегідей топтастыруға 

болады:
1) танымдық-іздену (эвристикалык) түрдегі тапсырмаларды орындау ба-

рысында оқушылар жаңа тақырып бойынша меңгерген алғашқы қарапайым 
білімдерін (заңдылықтар шығару, анықтамалар, формулаларды жаттау, т.б.) 
жетілдіріп тереңдетумен қатар, ол тағы да жаңа білімді меңгеріп, өзі үшін жаңа-
лық ашуы тиіс. Мұндай жұмыс-анализ бен синтез жəне салыстыру арқылы 
негізгісін анықтау, қорытындылау сияқты ой жұмыстарын кажет етеді. Мұндай 
есептерді шешу барысында оқушылар жаңа есептерге тап болады да, проблемалық 
жағдай туындайды. Оны шешу үшін оқушы жаңа əдістер ізеу керек;

2) əр түрлі əдіс – тəсілдермен шешілетін есептер;
3) өздігімен мысалдар мен есептер құрастыру жəне оны өздігімен шығару, 

өнімдеріналынған мəліметтер негізінде диограмма, графиктер салу, жергілікті 
жағдайда өлшеу жұмыстарын жүргізу, көрнекі құралдар дайындауға берілетін тап-
сырмалар.

Төртінші шығармашылық деңгей тапсырмалары:
1) оқушылардың жинаған өмірлік тəжірибесімен қалыптастырғани ұғым, 

түсініктерінің, қиялы мен белсенді ой енбегінің нəтижесінде жаңаша, бұған дейін 
болмаған, белгілі бір дəрежеде олардың жеке басының икемділігін байқататын 
дүние жасап шығуына негізделген (теорема дəлелдеу, заңдылықтарды оқулыққа 
сүйенбей мұғалімнің көмегінсіз қорытып шығару);

2) олимпиадалық есептер шығару мен ғылыми жобалар жазу;
3) берілген тақырыпқа өз бетімен реферат, баяндамалар дайындау болып та-

былады.
Демек, бұл тапсырмалар – оқушылардың біліктілігі мен дағдысын қалып-

тастыру жəне оны өз бетімен бағалау деңгейі болады жəне тек осы төртінші 
деңгейге жете алған оқушының ғана білім нəтижесі жаңа тақырапты меңгеру ба-
сында анықталған басты оқу мақсатының орындалған түрі болып табылады. 
Бұл жағдайда оқушы өз қатесін өзі тауып, түзете алатын жəне өзін-өзі басқарып, 
бағалай алатын дəрежеге жетеді.

Бастауыш мектеп – оқушыны тұлға етіп қалыптастырудың алғашқы 
баспалдағы. Сондықтан жоғарыда аталған мүмкіндіктерді жүзеге асыру, 
тиімділігіне қарай пайдалану мұғалімнен үлкен шеберлікті талап етеді.
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Аннотация
В статье рассматривается обучение учеников начальных классов через использование инно-

вационных технологий в развитии творческих способностей.
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Summary
The paper training of primary school pupils through the use of innovative technologies in the 

development of creative abilities.
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Аңдатпа
Аталмыш мақалада сабақта қолданылатын жаңа технологиялар туралы айтылған. 

Қазіргі кезде қолданылатын жаңа технологиялардың ерекшеліктеріне талдау жасалған. 
Білім сапасын артыруды жаңа технологиялардың ролі туралы жазылған.

Тірек сөздер: деңгейлік тапсырмалар, сын тұрғысынан ойлау,стратегиялар,білім 
беру, жүйе, мазмұны жаңарды,инновациялық білім беру,танымдық қабілеттер.

Ел президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына арналған Жолдауында 
«Біздің болашақтағы жоғары технологиялық жəне ғылыми қамтымды өндірістері 
үшін кадрлар қорын жасақтауымыз қажет» деген сөздері бар. Демек, оқушылардың 
ғылыми зерттеу жұмыстарына қызығуын қалыптастыру, шығармашылық қабілетін 
дамыту, қазіргі техниканы тиімді пайдалану мəдениетіне тəрбиелеу – мектептің 
басты бағыттарының бірі. Бұл салада атқарылатын жұмыстар жетерлік.

Баланың шығармашылық қабілетін ашу, оны алға қарай дамыту үшін ең ба-
стысы жағдайлар жасау қажет. Оқушының дарындылығының дамуы, қабілетінің 
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ашылуы көбінесе мұғалімнің кəсіби біліктілігне, жəне оның тұлғалық қасиетіне 
байланысты екені айдан анық.

Дəстүрлі оқыту əдістемесінің білімді мемлекеттік стандарт деңгейінде толық 
меңгеруге кепілдік бермейтінін мектеп тəжірибесі көрсетіп отыр, сондықтан 
жаңартылған əдістемелік жүйені оқыту үрдісінде іске асыру үшін оны технологи-
яландыру қажеттігі туындайды.

Мұғалімдердің алдына қойылып отырған басты міндеттерінің бірі – 
оқытудың əдіс-тəсілдерін үнемі жетілдіріп отыру жəне жаңа педагогикалық тех-
нологияларды меңгеру.

Педагогикалық технология – мұғалімнің кəсіби қызметін жаңартушы жəне 
сатыланып жоспарланған нəтижеге жетуге мүмкіндік беретін іс-əрекет жиынтығы. 
Педагогикалық технологиядағы басты міндет – оқушының оқу-танымдық əрекетін 
жандандыра отырып, алға қойған мақсатқа толық жету.

Білім негізінен пəн арқылы берілгендіктен, əр пəнді заман талабына сай өз 
деңгейінде игерту, қай кезде болмасын, ең маңызды мəселе болып келгені даусыз. 
Əрине терең білімде, материалдың игеруге қолайлығы да, оқулық деңгейімен шек-
телу де мүлде нəтижесіз болды деп айта алмаймын.

Технология мен əдістеменің мақсаты бір – «қалай оқыту мəселелерін 
қарастырады». 

Жаңа технологияларды меңгеру мұғалімнің зияткерлік, кəсіптік, адамгер-
шілік рухани, азаматттық жəне де басқа да көптеген адами келбетінің қалып-
тасуына игі əсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тəрбие үрдісін тиімді 
ұйымдастыруына көмектеседі. Қазіргі кезде білім мен техниканың даму деңгейі 
əрбір оқушыға сапалы жəне терең білім беруіне жағдай жасап отыр. Оқытушы ба-
яндайды, əңгімелейді, түсіндіреді, ал оқушы тыңдайды, қабылдайды, ойлайды т.б, 
таным əрекетерін жасайды.

Тек оларды тиімді, жүйелі түрде қолдану оқытушының шеберлігіне байла-
нысты əр қилы жүзеге асырылуы мүмкін.

Жаңа технологияны пайдаланудың тиімді тұстары:
– Оқушының пəнге деген жеке қызыушылығын оятады;
– Танымдық қабілеттілігін қалыптастырады;
– Əлеуметтік мəдени тəрбие қалыптастырады;
– Оқушыны шығармашылық жұмысқа баулиды;
– Оқытушының уақытын үнемдейді;
– Қосымша мəліметтер береді.
Жаңа технологияны пайдаланудың оқытушыға береріне келсек:
– Барлық баланы оқыту;
– Оқу тəрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруға көмектесу;
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– Білім берудің формасын оңайландыру міндеттерін атқару;
– Оқушының жеке қабілетін айқындау, іздену.
Жаңа технологияларды сабақта қолданудың тиімділігін қашан да жолға 

қоярымыз анық. Қазіргі кезде білім беру үрдісінде көптеген технологиялар қолда-
нылады. Соның бірі «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» 
техногиясын басшылыққа алдық. Сын тұрғысынан ойлау – өз алдына сұрақтарға 
жауап іздеп, жан-жақты пікірлесу, талдау жасап отыру, яғни оқушы санасын сол 
тақырыпқа байланысты ояту, ой шақыру, ойын жеткізу оны дəлелдей алу. Соны-
мен қатар қасындағы оқушының пікірін тыңдау, сол пікірлерді салыстыру.

Бұл технологияның негізгі ұстанымдары: əлсін – əлі қайталау, міндетті 
кезеңдік бақылау, тіректерді пайдалану, келіспеушіліктің болмауы, оқушының 
жетісіктерінің жариялығы, қателерді түзеуге мүмкіншілік жасау, барлық балалар 
дарынды, табысқа жетуге жағдай жасау, оқытумен тəрбиенің бірлігі.

Сын тұрғысынан ойлауды дамыту күрделі процес болып келеді. Сыни ойлау 
ақпарат алудан басталып, қаралатын мəселеге байланысты шешім қабылдаудан 
аяқталады. Сыни ойлау кез – келген жас аралықтарына тəн. Сыни ойлау күрделі 
үрдіс болғандықтан, оқушыға сыни ойлау ортасын жасау қажет. Мұнда əр 
оқушының ойы шыңдалып, өз даму деңгейіне сай жетістіктерге жетуге болады.

Сыни тұрғысынан ойлау қалыптасқан ортада оқушы:
– Нақты мақсат қоюға дағдыланады;
– Өзіне деген сенімі артады;
– Оқу процесіне белсенді қатысады;
– Жолдастарының пікірін сыйлайды;
– Өзін толғандыратын, проблемалық сұрақтар қоя біледі;
– Сараптауға, бағалауға дағдыланады;
– Пəнге деген қызығушылығы артады.
Сын тұрғысынан ойлау жобасы мынадай үш құрылымнан тұрады:
– Қызығушылығын ояту; 
– Мағынаны тану: 
– Ой толғаныс. 
Бұл технологияда бұрынғы білім мен жаңа ұғым ұштастырылады. Ал соңғы 

кезеңде оқушы өз шығармашылығынан қабілетін таныта алады. Мұнда оқушыға 
ойланып толғануға уақыт берілуі керек, ойын айтуға оқушы шығармашылығын 
қалыптастыратынын атап өту керек.

Жаңа технологияның принциптері – оқытуды ізгілендіру, өздігінен білім 
алып, ізденіс арқылы дамитын, өзіндік дұрыс шешім қабылдай алатын, өмірге 
бейім жеке тұланы қалыптастыру. Жаңа оқыту технологиясы арқылы оқушы 
қандайда болмасын ақпаратты өздігінше игеріп, өз өміріне жарата алатын əмбебап 
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тəсілдерді үйрену керек. Технологиялық жүйелікті сақтай отырып, қазіргі сабаққа 
қойылатын талапарды қатаң ескерген мұғалім, оқушылар шығармашылығын арт-
тырып, білім бəсекелестігіне дұрыс бағыт – бағдар бере алады.

Ұлы ағартушы Ахмет Байтұрсыновтың «Ұстаз үздіксіз ізденген де ғана, 
шəкірт жанына нұр құя алады», – деген сөзі ізденімпаз, жаңаша ұстаздарға 
арналғандай. Мұны əрбір мұғалім жадында сақтауы тиіс.

Жаңа технологияларды енгізу кезінде
Мұғалім нені білуі керек:
1) Жаңа технологияның көмегімен шешілетін мəселелерді; 
2) Жаңа технологияны қолдану арқылы алынатын нəтижелерді; 
3) Оқушылардың жұмыс əдісін; 
4) Оқушыларды жаңа тех-да жұмысістеуге үйрету əдісін; 
5) Жаңа технология мəнін алынатын нəтижелердің теориялық негізін;
6) Оқу бағдарламасының түрлендірілген нұсқаларын құрастыру; 
7) Əр сабақты жоспарлау; 
8) Топтық жұмыс үшін тапсырмалар дайындау; 
9) Таратпалы материалды дайындау; 
10) Жаңа технология бойынша жүргізілетін əртүрлі типтегі сабақ жоспарла-

рын жасау; 
11) Жаңа технология пайдаланатын жекелеген əдістермен тəсілдерді қолдану; 
12) Əртүрлы типтегі сабақтар өткізу; 
13) Өткізілген сабақтарға талдау жасау, жіберілген кемшіліктердің себептерін 

анықтау. 
Сондықтан, мектеп мұғалімінің сапасын соңғы нəтижеге бағыттау ке-

рек. Көздеген мақсатымыздың нəтижесін көреміз, мұғалімнің кəсіби шеберлегін 
дамытуға қажетті жағдай жасау арқылы білімнің жаңа парадигміне өту тəртібі 
бойынша ғылыми-əдістемелік жұмысын ұйымдастыру.

Ұлы ойшыл Плутарх кезінде былай депті: «Көптеген табиғи талант дарынсыз 
ұстаздардың кесірінен жойылып кетеді. Олар дарынның табиғи құбылысына терең 
бойлай алмай, тұпарды есекке айналдырып құртып тынады». Міне, ұстаз осындай 
келеңсіздікке жол бермеуі керек.

Оқушылардың шығармашылық қабілетін арттырып, ынталандыру үшін 
сабақтарды мынадай жолдармен өткізуге болады:

1) Сабақта кең көлемде көрнекі құралдарды пайдалану;
2) Сабақты түрлендіріп өткізу;
3) Сабақта оқушылар өздері жасаған суреттер, схемаларды пайдалану;
4) Техникалық құралдарды тиімді қолдану;
5) Сабаққа қатысты бейнетаспаларды, фильмдерді көрсету.
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Қорыта келгенде, О. Бальзактың «Ұдай еңбек ету – өнердің де, өмірдің де 
заңы» дегеніндей, оқушылардың шығармашылық қабілеті мен белсенділігін арты-
руда мұғалімге үнемі ізденуге, тұрақты еңбек етуді міндеттейді.

Инновациялық қызмет оқу ісін дамытуға, пəндердің мəнін тереңдетуге, 
оқытушының кəсіптік шеберлігін арттыруға басқа жаңа технологияларды енгізуге, 
пайдалануға жəне шығармашылық жұмыстар жүргізуге бағытталған. Мұндай 
технологияларды қолдану – біріншіден оқытушы ұтады, яғни ол сабақты тиімді 
ұйымдастыруға көмектеседі, оқушының пəнге деген қызығушылығы артады, 
екіншіден оқушы ұтады, себебі оның тақырып бойынша танымы кеңеді. 
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Аннотация
В данной статье говорится об использовании новых технологий. Рассмотрены особенности 

новых технологий, применяемых на уроках. Отмечено немаловажное значение использования но-
вых технологий для повышения качества знаний учащихся. 
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БАСТАУЫШ МЕКТЕПТІҢ АНА ТІЛІ САБАҒЫНДА БИЛИНГВАЛДЫҚ 
КОМПОНЕНТТІ ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ

А.А. Иманмагзамова

Екібастұз ЖОББМ бастауыш сынып мұғалімі,
Екібастұз қ., Төртүй ауылы, Павлодар облысы, Қазақстан

Аңдатпа
Аталмыш мақалада бастауыш мектептің ана тілі сабағында билингвалдық 

компонентті қолданудың маңызы баяндалды. Балаларға қажет қасиеттерді қалыптас-
тыруға көңіл бөлінеді.

Тірек сөздер: компонент, билингвилизм, тіл дамыту, байланыстырып сөйлеу, та-
рих, сөздік қор.

Қазақстан Республикасының «Тіл туралы» заңында «ұлт тілінде жұмыс 
істейтін балалар мекемелерін құру қамтамасыз етіледі» деп, оқу-тəрбие жұмысын 
ана тілінде жүргізуді балабақшадан бастау керектігін атап көрсетті. «Білім ту-
ралы» Заңның 23-бабында үздіксіз білім беру саласының алғашқы бапалдағы, 
балабақшаның мақсаты мен міндеттері айқындалған.

Президенттің Қазақстан халқына Жолдауында балабақшалар жүйесін 
қалпына келтіруге жəне толыққанды мектепке дейінгі ілім беруді қалыптастыруға 
кірісу, яғни мектепке дейінгі білім беруді мектептер аясында дамыту қажеттілігі 
нақты көрсетілген.

Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту 
тұжырымдамасында жасын жəне өзіне тəн ерекшіліктерін ескере отырып, оның 
толыққанды қалыптасуы үшін даму ортасын құрайтын үздіксіз білім берудің 
бастапқы деңгейі анық белгіленген.

Тіл дамыту əдістемесі мектеп жасына дейінгі бала тілін қалыптастыруға 
бағытталған педагогикалық қызметтің заңдылықтарын зерттейтін ғылыми пəн.

Əдістеменің басты міндеті ғылыми педагогикалық негізде бала тілін 
дамытудың тиімді əдістері мен тəсілдерін таңдай білу. Сондай-ақ, бұл курстың 
тағы бір міндеті балалардың ауызша сөйлеу тілін өзінің жолдастарымен, 
үлкендермен сөйлесе білу дағдыларын қалыптастыру.

Бала тілін сəби кезінен бастап дамыту олардың ойын өрбіту, сол арқылы 
жеке басының қалыптасуына жағдай жасау – оқу-тəрбие мəселесіндегі негізгі 
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мақсаттардың бірі. Бала өз ойын тіл арқылы жеткізеді. Ал бала тілінің дамуы, 
оның сөйлеу мүмкіндігінің қалыптасуы бірден пайда болмайтын күрделі 
психологиялық процесс. Ол жүйелі жүргізетін жұмыс түрлерінің негізінде жүзеге 
асады.

Көне түркі халқының ғұлама ғалымы Жүсіп Баласағұни ақылдың көркі – тіл, 
тілдің көркі – сөз дегеніндей, тіл арқылы жеке адамның тəжірибесі, санасы үздіксіз 
дамып отыратындығын айқындаған.

Белгілі философтар Ə. Нысанбаев, Д. Кішібеков, Т. Əбжанов, т. б. қоршаған 
дүние, яғни табиғат құбылыстарының қарым-қатынасы, адамның рухани дамуы 
ана тілі негізінде жүргізілетінін қарастырады. Философтардың ой-пікірлеріне 
сүйене отырып, біз баланың тілін дамытуы оны қошаған дүниеге деген сезімін, 
ойын тəрбиелеуге ықпал жасайды деген тұжырымға келдік.

Баланың тілдік сезгіштік қасиеті балалардың мектепке дейінгі жəне 
мектептің бастауыш оқыту кезеңдерінде өз ана тілінің ерекшелігін айыра білу 
қабілетін дамытып отырады. Тіл арқылы ойды қабылдау жəне сезінудің жолдары 
əр түрлі екендігі белгілі. Яғни, күнделікті көру, есту, сөйлеу қабілеті практикалық 
жұмыстармен байланысты дамиды. 

Осымен байланысты белгілі психолог В.Б. Богословскийдің тұжырым-
дауынша, қоршаған дүниенің біз қабылдаған заттар мен құбылыстары санамыз-
дан ізсіз жоғалып кетпейді, ми қыртысында бейнелер түрінде сақталады, заттар 
мен құбылыстардың біздің көз алдымызда жоқ кезінде де оймен қайта жаңғыртып 
отырған олардың бейнесі елес (еске түсіру) болып табылады.

Психикалық процестерді бір-бірімен тығыз байланыстыра қарастырған 
С.Л. Рубинштейн заттар мен құбылыстарды адам санасында дерексіздендіру, 
қорыту, тұжырымдау, олардың қатыныстары мен байланыстарын анықтап, белгілеу 
ойлау процесі екендігін дəлелдейді.

Қазақ халқының белгілі психологi Ж. Аймауытов тіл үйретуде баланың өз 
тəжірибесі, көрген-білгенін, оны қоршаған орта, нəрсе, заттардың орнын ерек-
ше бағалай келе, баланың алғашқы көріп-білетіні қоршаған орта екенін, сол 
қоршаған орта арқылы баланың ойы, қабылдауы, сезінуі қалыптасып, тіл байлығы 
жетілетіндігін көрсеткен.

Ана тілінің баға жетпес құдіреті мен қуаты туралы тұңғыш ұлттық педагоги-
ка пəнінің негізін қалаған М. Жұмабаев тілсіз ұлт, тілінен айырылған ұлт дүниеде 
ұлт болып жасай алмақ емес, ондай ұлт құрымақ. Ұлтқа тілінен қымбат нəрсе бол-
мауы тиіс. 

Ірі қоғам қайраткері, үлкен талант иесі, қазақ халқының рухани көсемі 
Ахмет Байтұрсынов өз ана тіліндегі сөз ақыл-ой дамуының асыл қазынасы дей ке-



ҚАЗАҚСТАН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ХАБАРШЫСЫ                                                       2, 2015

144

ле, жас баланың лингвистикалық тəрбиесінің өмірге келген сəттен бастап өз ана 
тілінде жүргізілуі керектігін ерекше атап көрсеткен.

Қазақ халқының тұңғыш ағартушы-педагогi Ы. Алтынсарин балаларды 
оқыту жəне тəрбиелеу ісінде тіл сезімін дамыту оқушының мектеп қабырғасына 
келгендігі сөз қорын əрі қарай байыту, ол əбден ойланған жүйені талап ететінін 
көрсеткен.

Мектеп жасына дейінгі балалардың байланыстырып сөйлеу тілін дамы-
туды табиғат құбылыстарымен байланыстыру мəселесін зерттегендер қатарында 
көрнекті педагог, психолог ғалымдар С.П. Рубинштеин, А.М. Леушина, А.М. Де-
ментьева, М.М. Конина, И.Е. Тихеева, В.Г. Захарченко, Т.В. Земцова, Л.И. Мищик, 
А.С. Выготский, А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин, А.А. Люблинская, т. б. атап 
айтуға болады. Бала психологиясын сан-салада зерттеп, оның ішінде тілдің, қа-
рым-қатынастың алатын орны үлкен мəн берген Қазақстан психологтерi Х. Ше-
рьязданова, Г. Касымова, У. Ауталипова, Ж. Əубəкірова, т. б. жұмыстарын өз зерт-
теуімізде басшылыққа алдық.

ТМД елдерінің көрнекті психологтарының баланың ойлауы мен сөйлеуін 
дамытуға байланысты зерттеу еңбектері бізге тіл дамыту мектеп жасына дейінгі 
балалардың жалпы ақыл-ойының дамуында маңызды орын алады деген тұжырым 
жасауымызға негіз болды.

Билингвизм «түрлі мəдениеттерді таныстыратын адамдармен қатынау» деп 
анықталатын мəдениет аралық коммуникациялардың ең жарқын құбылыстарының 
бірі болды.

Ы. Алтынсарин «Өмірге қажетті ауызекі сөйлеу дағдыларына жаттық-
пайынша, қай тілде болса да еркін сөйлеу мүмкін емес» – деп көрсетеді. 

Сондықтанда «Білім беру Заңының» 5 – бабына сəйкес балабақшада 
тəрбиеленушілердің тіліміздегі сөздердің айтылу нормаларын дұрыс меңгеру-
леріне, өз ойын жүйелі түрде байланыстырып айта білуіне тіліміздегі дыбыстар-
ды қатесіз, анық меңгеру мəселелеріне ерекше көңіл бөлінді. Бақшада бала əрбір 
тіл дамыту сабағында үйренген жаңа сөздердің мағынасын толық түсінетіндей, 
ол сөздерді тəуелдеп, жіктеп, септеп айта білетіндей қарама-қарсы мағыналы, 
мағыналас, теңеу сөздер арқылы түсіндіретіндей дəрежеде жеткізілуі қажет. Бұл 
аталған бағдарламалық талаптар балабақшада əр топта өткізілетін тіл дамыту 
сабағы жəне сабақтан тыс кездегі ойын, еңбек жұмыстары арқылы іске асырыла-
ды. Тіл дамыту сабақтарында тəрбиешінің тағы бір ескеретін жағдайы əр топтағы 
балалардың өздерінің жас ерекшеліктеріне сай сөздік қорларын молайту болып та-
былады. 

Ал баланың сөздік қорының дамуы оның қоршаған ортадан алған əсері-
мен тығыз байланысты. Олай болса, баланың тілін дамытуда адамдардың еңбек 
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процесін, табиғат құбылыстарын бақылату жəне белгілі бір объектілерде топ 
саяхатқа апаруда басты роль атқарады.

Тіл дамыту əдістемесі қазақ тілімен тығыз байланысты мектеп жасы-
на дейінгі балалардың сөздік қорын дамыту қазақ тілінің лексика тарауының 
ережелеріне сүйенеді. Сонымен қатар балабақшада мектепке барғанға дейін ба-
ла ана тіліміздің барлық грамматикалық формаларын мысал түрінде меңгеріп ба-
руы қажет. Сондықтан тіл дамыту əдістемесі қазақ тілінің грамматика тарауыме-
нен тығыз байланыста дамиды.

Тіл дамыту əдістемесі психологиямен тығыз байланыста дамиды. Психоло-
гия – психикалық құбылыстарды атап айтқанда түйсік пен қабылдау, елес пен ой, 
сезім мен тілек, бейімділік пен қабілет, ерік сапалары мен мінез белгілерін зерттейді. 
Осы аталған психикалық құбылыстардың, мысалы, түйсік пен қабылдаудың, елес 
пен ойдың сөйлеу процесіне тікелей қатысы бар. Сөйлеу арқылы қарым-қатынас 
жасау, пікір алысу, басқаның сөзін ұғыну психологияның жəрдемін керек етеді. 
Өйткені тілдік жүйе адамның санасында сақталады. Заттың біздің санамызда 
сақталған атауымен байланысты психологияның байланысты болып табылады. 
Адам ауызекі тіл арқылы қарым-қатынас жасағанда да немесе жазба тіл арқылы 
қатынас жасағанда да белгілі бір мазмұнды білдіріп қана қоймайды. Сонымен бірге 
сол мазмұнға өзінің қатынасын да білдіреді. Сонда тіл ойды білдірудің құралы ғана 
емес, көңіл-күйді білдіретін де құралы болып есептелінеді. Сондықтан мектеп жа-
сына дейінгі бала тілін дамыту оның санасына, сезіміне, еркіне, есте сақтауына, 
қабылдауына байланысты жүргізіледі. Яғни тіл дамыту əдістемесі психоло-
гиямен тығыз бірлікте жүргізгенде ғана мектеп жасына дейінгі бала тілінің дұрыс 
жетілуіне ықпал етеді. 

Тіл дамыту əдістемесі көркем əдебиетпен тығыз бірлікте дамиды. Мектеп жа-
сына дейінгі балалардың тілін дамытуда қолданылатын əдіс-тəсілдердің барлығы 
көркем əдебиет мысалдары арқылы жүргізіледі. 

Тіл – оны жасаушы халықтың тарихы, шежіресі, бүкіл өмірінің жаңғырығы 
мен ізі, арманы мен алдағы үміті, қайғысы мен қуанышы, күллі рухани өмірінің 
үні естіліп тұрады. М. Жұмабаев тілдің осы бір қасиеттері жайында былай дейді: 
«Қазақ тілінде қазақтың сары сайран даласы, біресе желсіз түнде тымық, біресе 
құйынды екпінді тарихы, сар далада үдере көшкен тұрмысы, асықпайтын, саспай-
тын сабырлы мінезі – бəрі көрініп тұр».

Сонымен, тіл – адам қоғамының рухани өмірінде объективті тіршілік 
ететін, қарым-қатынас қызметін атқаратын, ой қаруы болып саналатын аса құнды 
құбылыс. «Тіл – адамдық белгісі, жұмсайтын қаруының бірі».

Оқу-тəрбие процесінің міндеті балаға тек білім беру ғана емес, сонымен қатар, 
əр түрлі дағдылар қалыптастыру болып табылады. Дағды адам əрекетінің қай-
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қайсысына да ерекше маңыз алады. Ол іске шапшаң, шұғыл кірісуге мүмкіндік 
береді. Дағдының нəтижесінде адам санасы қызметті түпкілікті, шешуші кезең-
дерінде жұмылдырылады. Бұл жұмыстың табысты болуын қамтамасыз етеді. 
Тіл дамытудың мазмұны мен салалары. Коммуникативтік (қарым-қатынастарды 
зерттейтін) лингвистика саласындағы қазіргі ғылыми зерттеулердің нəтижелері 
тіл дамытудың көптеген теориялық жəне практикалық мəселерін, оның ішінде ең 
алдымен тіл меңгертудің мазмұнын жаңаша құру қажеттілігін көрсетуде. 

Қазіргі тіл білімі күні бүгінгі дейін лингвист зерттеушілердің назарынан қағыс 
қалып келген адамдардың тіл саласында қызметі. Тіл арқылы қарым-қатынасқа 
түсуі, коммуникативтік жəне танымдық мəні бар міндеттерді ойдағыдай шешуде, 
өзара түсінісуге септігін тигізетін тəсілдер мен құралдарға ерекше көңіл бөлуде. 

Қазіргі лингводидактикада оқыту мазмұны проблемасы тіл игерудегі оқу-
тəрбие процесінің барлық құрамдас бөліктерінің ішіндегі жетекші сала – оқыту 
мазмұнын басты орынға қоюмен шешіледі.

Мəнерлеп сөйлеу, дыбыстарының қырын сындырып айту ежелгі ауыз 
əдебиеті үлгілерінен, шешендік сөздерден келе жатқан заңдылық. Сөзді қандай 
қатесіз жазу қажет болса, оны құлаққа жағымды, əуенді, мəнерлі етіп айту да сон-
дай қажет. 

Тілдің тіл болуы үшін ең қажетті фактор – ойлау, пайымдау екені белгілі. 
Адамның ми қабатында жинақталған ой тіл арқылы сыртқа шығады, сөйлеу 
арқылы неше мəрте айтылса да белгілі бір сөйлеу жүйесіне бағынбаса, түсініксіз 
болады. Ой тілге əсер етеді, тіл сөзге əсер етеді, сөзден сөйлеу пайда болады. 

Тіл дегеніміз – сөздік белгілердің жүйесі. Ал белгі – шындық пен болмы-
сты білдіретін бөлшек. Тіл арқылы ойымызды басқа біреуге жеткіземіз. Ақыл – 
ой жетістігі болып табылатын, ақиқат, өмірдің бейнелуін қамтамасыз ететін ең 
жоғарғы таным-түйсік адамға ғана тəн жəне ол-сөйлеу актісімен тікелей байла-
нысты форма. Яғни адамдар бұл бейнелерді қалыптастыруда тілді пайдаланады, 
бір-бірімен қарым-қатынасқа тіл арқылы түседі, бейненің бар болмасын суреттеу 
үшін, бір-біріне жеткізу үшін тілдік блоктарды түзеді. 

Тіл дамыту жұмысында ауызекі сөйлеу мен жазба тілінің бір-бірімен 
байланыстылық принципі де басты орын алады. Адам бірімен – бірі сөйлеу тілі 
арқылы тікелей қарым-қатынас жасайды. Сөйлеу тілі арқылы адам екінші бір 
адамның айтқан сөзін есиді, тыңдайды, əрі оны – пікір алысып сөйлеседі. Адам 
осындай сөйлесу барысында тілдің түрлі көркемдік тілдік құралдарын пайдалана-
ды. Ауызекі сөйлеу тілін жақсы меңгерген, оған жаттыққан оқушы ойын жазбаша 
да дұрыс, жүйелі бере алады. Сондықтан бұл екі процесс бір-бірімен бірлікте, бай-
ланыста қаралғанда, жүргізілгенде ғана дұрыс нəтиже береді. 
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БАСТАУЫШ МЕКТЕП МАТЕМАТИКАСЫН ОҚЫТУ 
БАРЫСЫНДА АҚПАРАТТЫҚ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫ 

ПАЙДАЛАНУДЫҢ ƏДІСТЕМЕСІ

М.А. Кененбаева

ПМПИ профессоры, Павлодар мемлекеттік 
педагогикалық институты, Павлодар қаласы, Қазақстан

Г.А. Аушахманова

Малайсары ЖОББМ бастауыш сынып мұғалімі,
Малайсары ауылы, Қазақстан

Аңдатпа
Мақалада заман ағымына қарай ақпараттық коммуникациялық технологияның 

оқушылардың дүниетанымын кеңейтетіндігі туралы жазылған. Жаңа ақпараттық тех-
нологияны бастауыш сыныпта қолдану тиімділігі көрсетілген.

Тірек сөздер: ақпараттық технология, ақпараттық коммуникативтік технология, 
интерактивті əдіс-тəсілдер, ақпараттық мəдениет, сауатты адам, аудио қондырғылар 
мен видеолар, танымдық қабілет.

Қазіргі кезеңде Қазақстанда əлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыттал-
ған жаңа талаптарға лайықты білім беру жүйесі жүзеге асып келеді. Бұл бағыт оқу-
тəрбие үрдісінің педагогикалық теориясы мен іс-тəжірибесін мəнді өзгерістермен 
халықаралық білім беру деңгейіне көтеруді көздейді.

ХХІ ғасыр ақпарат ғасыры болғандықтан, адамзатқа компьютерлік са-
уаттылық қажет. Білім берудің негізгі мақсаты – білім мазмұнын жаңартумен қатар, 
окытудың əдіс-тəсілдері мен əр түрлі құралдарын қолданудың тиімділігін артты-
руды талап етеді. Осы мақсатты жүзеге асыруда ақпараттық коммуникациялық 
құралдарды пайдалану əдісі зор рөл атқарады. 

Осы орайда Ел Президенті Н.Ə. Назарбаевтың халыққа жолдауындағы: 
«Оқу үрдісінде ақпараттық технологияларды білім беру саласын жақсартуда 
қолданыс аясын кеңейту керек» деген сөзін басшылыққа ала отырып, сабақта жаңа 
ақпараттық технологияларды пайдалануға жаппай көшуіміз керек», – деген [1].

Ақпараттық технологияларды сабақта пайдаланудың негізгі мақсаты: 
Қазақстан Республикасында біртұтас білімдік ақпараттық ортаны құру, жаңа 
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ақпараттық технологияны пайдалану Қазақстан Республикасындағы ақпараттық 
кеңістікті əлемдік білім беру кеңістігімен сабақтастыру болып табылады.

Бастауыш мектепте компьютерлік сауаттылық элементтерін қалыптастыру 
керек. А.В. Горячев, А.Л. Семенов, С.А. Бешенкова, Ж. Қараев, А. Байдабекова, 
К.З. Халықова т. б. бастауыш мектептің оқыту үрдісінде жаңа ақпараттық техно-
логияны пайдалану туралы құнды зерттеулер жүргізген.

Көптеген жаңа технологиялармен қатар соңғы кездері барлық пəндерді 
оқытуда компьютерді жиі қолданылуда. Осыған байланысты күнделікті сабаққа:

– мультимедия (видео, аудио қондырғылары мен теледидарды, электрондық 
оқулықтарды);

– зертханалық тəжірибелер;
– компьютер (компьютерлік бағдарламалар, интерактивті тақта);
– анықтамалық мəліметтер (сөздік, энциклопедия, карта, деректер қоры);
– интернет жəне т.б. көрнекі материалдарды пайдалану айтарлықтай нəтиже 

береді. 
Мұндай сабақтар оқушылардың қызығушылығын арттырып, зейін қойып 

тыңдауға жəне алған мəліметтерді нақтылауға мүмкіндік береді. Оқушылар-
дың сабаққа деген қызығушылығын ояту мұғалімнің сабақ өткізу тəсіліне де бай-
ланысты. 

Қазіргі таңда оқудың интерактивті əдіс-тəсілдері өте көп. Озық тəжірибенің 
бүгінгі даму деңгейінде белгілі болған оқыту əдіс-тəсілдерінің бəрін де еркін 
игеріп, əрбір нақтылы жағдайларға орай ең тиімдісін таңдап алу жəне олардың 
бірнешеуінің жиынтығын түрлендіре тиімді, үйлесімді əрі шығармашылықпен 
қолдану-сабақтың сəтті өтуінің кепілі. 

Заман ағымына қарай сабаққа видео, аудио қондырғылары мен теледи-дарды, 
компьютерді қолдану оқушының дүниетанымын кеңейтеді. Əсіресе, оқулықтағы 
тарауларды қорытындылау кезінде оқушылар қосымша материалдар жинақтап, 
білімдерін кеңейтіп, танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, қисынды ой-
лау жүйесін қалыптастырып, шығармашылығын дамытады. 

Тестік тапсырмалар орындайды. Компьютер көмегімен оқыту оң нəтижелер 
береді. Ақпараттық мəдениет дегенімізтек компьютермен дұрыс жұмыс істей 
білу ғана емес, кез-келген ақпарат көзін: анықтамаларды, сөздіктерді, теледи-
дар бағдарламаларын т.с.с. дұрыс пайдалана білу деген сөз. Бастауыш мектепте 
компьютерді пайдалану арқылы ең алдымен оқушылардың пəнге деген ынтасын, 
қызығушылығын арттырады. 

Оқушылар теориялық білімін өздерін-өздері тексеру арқылы əрі қарай жан-
дандырады. Сабақта қолданылатын жаттығулар көлемі ұлғайып, оқушылардың 
ойлау, жұмыс істеу қабілеті дамиды. 
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Өз беттерінше де ізденіп, бағдарлама дайындауға шығармашылық шабыт 
алады.

Қазіргі кезеңде Қазақстанда əлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт-
талған жаңа талаптарға лайықты білім беру жүйесі жүзеге асып келеді. Бұл 
бағыт оқу – тəрбие үрдісінің педагогикалық теориясы мен іс-тəжірибесін мəнді 
өзгерістермен халықаралық білім беру деңгейіне көтеруді көздейді. 

Компьютерді қолдану мұғалімге не береді? – деген сұрақ туындайды. 
Компьютерді сабақта қолдану мұғалім үшін тиімді.

1. Оқушының білімін қысқа уақытта бағалай алады;
2. Білім сапасын арттыра алады;
3. Оқушының білімін кез келген уақытта бағалай алады. 
Ал, компьютермен жұмыс істеу қолдану оқушыға не береді? 
– оқу материалдарын жиі қайталау мүмкіндігі өсумен қатар шығарма-

шылық шеберлігінің артуына жағдай туғызады. Оқуға деген қызығушылығын 
арттырады; 

– көрнекті түрде тапсырмаларды орындай алады; 
– ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысуға көмектеседі; 
– уақытты үнемдейді; 
– қайталау мүмкіндігін кеңейтеді; 
– орындаған жұмыстарының қателерін бірден көруге мүмкіншілік туды-

рады. 
Білім беруді жаңарту құралы есебінде компьютердің рөлі ұдайы өсуде, ал 

ол өз кезегінде оқушыларды оның сауатты қолданушысы болуға мəжбүр етеді. 
Компьютерді сабақта орынды қолданудың бірқатар артықшылықтары бар. 
Компьютерлік технологияны қолдану барысында оқытушының əр оқушымен же-
ке жұмыс жасауға, əрқайсысына əр түрлі тапсырмалар беріп, барлық оқушының 
білімін бағалауға мүмкіндігі болады, кімнің қай тақырыпты меңгермегенін неме-
се қай жерде білімінің осал екенін байқап, соны жүйелі түрде жою үшін көмек 
көрсете алады.

Компьютерді пайдалану оқушыларды шапшаңдыққа, тапқырлыққа үйретеді. 
Əр оқушы өзі еңбек етеді. Оқушымен оқытушы қызметінде ақпараттық мəдениет 
қалыптасады.

Ақпараттық мəдениетті, сауатты адам – ақпараттың қажет екенін сезіну, 
оны тауып алуға, бағалауға жəне тиімді қолдануға қабілетті, ақпарат сақталатын 
дəстүрлі жəне автоматтандырылған құралдарын пайдалана білуі керек.

Адамзаттың қолы жеткен ең үлкен табыстарының бірі – осы ақпарат. Бірақ 
оны шектен тыс ашық қолдана берсе, жастар санасын улайтын да нəрсеге айна-



2, 2015                                                ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК КАЗАХСТАНА

151

лып кетуі мүмкін. Бұл ақпараттың пассивті түрде пайдаланатын бөлігінің артуы-
на байланысты болып отыр. 

К. Халыкова: «Интернеттің кең таралуына орай ақпарат таратудың бақы-
лауға көнбейтін кері үдеріске күннен – күнге артып бара жатқаны байқалады», – 
деген. Қазіргі таңда балалар үшін интернет – бұл қажетті ақпараттарға оңай қол 
жеткізу көзі болып отырғаны баршамызға мəлім. Интернетті пайдалана отырып, 
бала өзіне қажетті, терең зерттегісі келетін, қызығушылық танытқан мағлұмат-
тарды таңдайды. 

Сонымен бірге, бастауыш мектепте компьютер оқушылардың іс-əрекетін 
жедел бақылауды ұйымдастыру құралы ретінде пайдалануға болады. Оның мына-
дай артықшылықтары бар:

– əрбір оқушы өз қарқынымен жұмыс істейді;
– тексерушіге жеке сынау беру мүмкіндігі бар;
– компьютер нəтижелерді бағалаудың шынайылығын қамтамасыз етеді;
– уақытты үнемдейді;
– қолайлы интерфейспен қамтамасыз етеді;
– ақпараттың аздығымен ерекшеленеді;
– сынау нəтижесін автоматты түрде тексеруге мүмкіндік береді;
– мұғалімнің жетекшілігі өзгереді, енді ол бақылаушыдан кеңес берушіге 

ауысады [5].
Бастауыш сыныптан бастап компьютерді оқыту тəрбиелеу ісінде қолдану 

мынандай міндеттерді қамтиды:
– Оқушылардың компьютерлік сауаттылығын ашу; 
– Оқыту тəрбиелеу үрдісіндегі информациялық алмасу сипатын айқындау; 
– Дайын бағдарламаларды қолдана білу шеберлігін арттыру;
– Қисынды ойлауын дамыту;
– ЭЕМ мүмкіндіктерін пайдалана отырып, білім беруді информатика-

ландыру.
Сонымен компьютердің көмегімен оқытудың мынадай жақсы жақтарын 

атап өтуге болады:
– компьютерді пайдалану сабаққа деген қызығушылықты арттырады; 
– компьютерге арнап оқушылардың ойлану дəрежесі, материалды қабыл-

дауы дамиды;
– логика, есте сақтау, пікірсайыстық қабілеті дамиды;
– компьютерді сабаққа пайдалану оған жұмсалатын уақытты үнемдейді.
– оқушының компьютермен жұмыс жасау сауаттылығын қалыптастырады, 

ақпараттық ойлау қабілетін дамытады;
– оқушының өз бетінше жұмыс жасауы, шешім қабылдауы;
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– оқушының көрнекі-əрекеттік (əріптерді жылдам теру кезінде), көрнекі-
бейнелік (сенсорлық тапсырмаларды) өз жұмысын бағалауға көмектеседі [5].

Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалану өз білімін кө-
теру тиімділігін де арттырады. Бұл бірінші кезекте сандық түрде жазылған 
ақпараттарды пайдалану кезінде қажетті мəліметтерді оңай табуға мүмкіндік 
береді. Қазіргі кезде көптеген əлемге танымал энциклопедиялар, сөздіктер элек-
тронды түрге айналдырылған.

Компьютердің көмегімен тек белгілі бір аудиторияларда ғана емес, сонымен 
бірге қашықтықтан оқыту үрдісі де дамып келе жатыр. Ол үшін Интернет желісіне 
қосылған компьютер керек. Қашықтықтан оқыту кезінде тапсырманы жəне оны-
мен бірге ұсынылған оқулықтарды қарап отырып білім алғысы келетін адам өзі 
ізденіп, жауаптарын салып жібереді. Ол мүмкіншіліктер қатарында ақпараттан-
ған қоғамның білім жүйесін ашық жүйе ретінде құрап, оңтайландырып, орталық-
тан алшақтандырылған өркениетті құралдар негізінде жасау міндеті де бар. 

Соңғы жылдары ақпараттық технологияның дамуы мен қоғамның барлық 
салаларына қарқынды түрде енгізілуі баланың жеке тұлға ретінде дамып-жетілуіне 
елеулі іздерін қалдырды. 

Ақпараттың үлкен ағымы, жарнамалар, телеарналарда ақпараттық техно-
логияның қолданылуы, компьютерлік ойын орындарының, электрондық ойын-
шықтардың жəне автоматтандырылған техниканың көбеюі бала тəрбиесіне, оны 
қоршаған ортаны танып-білуіне əсер етеді. 

Бастауыш мектептің оқушысы қазіргі заман талабына сай технологиямен 
жабдықталған сыныптарды оқуды аңсайды.

Бала компьютерде ойын ойнауды ғана емес, қызықты сурет салуды, жұ-
мыс жасауды, сөздік (ағылшын, орыс, қазақ тілі) қорын молайтуды, электрон-
дық оқулықпен жұмыс жасауды үйренгісі келеді, онымен етене жақындасуға, 
достасуға тырысады. 

Ақпарат сөзі өте жиі кездеседі. Алайда ақпарат деген не екенін ешкім дəл 
айта алмайды. Өйткені ақпарат математикадағы нүкте ұғымы сияқты анықтама 
берілмейтін ұғым. Ақпарат-информатиканың негізгі ұғымы. Адам ақпаратты 
үздіксіз қабылдайды.

Біз түсінген жəне сақтаған ақпараттың бəрі білімге айналады. Табиғат-
тағы болып жатқан құбылыстардың барлығы біз үшін ақпарат. Мысалы, күннің 
салқындауы, жаңбырдың жаууы, құстардың ұшуы, уақыттың өтуі, су тасқыны, 
топырақтың маңызы, жануарлар мен өсімдіктердің тіршілігі, шаруашылықтар 
мен қала, ауылдардағы өзгерістер. Қазіргі кезде қоршаған орта жөніндегі қандай 
да бір сигналдар, мағлұматтар, құбылыстар жиынтықтары ақпарат деп түсініледі.
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Қазіргі өмір талабына сай компьютерлік сауаттылықты жылдам дамы-
та отырып, педагогикалық-психологиялық əдістемелік бастапқы дайындықты 
қалыптастырмайынша, балалар өз білім деңгейлерін көтере алмайды. Сол себепті 
компьютермен сабақ өткізуді бастауыш сыныптан бастап енгізу қажеттілігі туын-
дайды. Компьютер қоғамда балаларды жұмыс істеуге дайындау үшін алдымен 
логикалық ойлауға, талдай жасай білуге, өзара қарым-қатынасқа үйретуге керек. 
Психологтердiң айтуы бойынша, баланың негізгі логи-калық ойлауы 5–11 жаста 
қалыптасады. 

Жаңа ақпараттық технологияның жылдан-жылға кең құлаш жайып дамуы 
адам қызметінің барлық салаларына енуіне орай, жас ұрпақты компьютерлік тех-
никаны пайдалану үшін даярлауда, олардың компьютерлерге деген оң көзқарасын 
қалыптастыруымен қатар, оқушылардың сыныпта жəне сыныптан тыс оқу 
қызметін компьютер арқылы ұйымдастыру. 

Ғылым мен техниканың жылдан-жылға кең өріс алып, жедел қарқынмен да-
муы білімнің негізі болып табылатын – бастауыш мектепке де өз əсерін тигізуде. 

Жаңа ақпараттық технологияның басты тиімділігі – бұл мұғалімге бас-
тауыштағы оқу үрдісінің құрылымын түбегейлі өзгертуге, оқытудағы пəнаралық 
байланысты күшейте отырып, оқушылардың дүниетанымдарын кеңейтуге жəне 
жеке қабілеттерін көре біліп, оны дамытуға толық жағдай жасауы. 

Бастауыш сыныптарда компьютер арқылы сабақ өткізудің мақсаты: Білім 
беру жүйесін ақпараттандыру жағдайында оқушылардың ақпараттық əлемдік 
бейнесін қалыптастыру жəне жеке тұлғаның өзіне қоғамға қажет қабілеттерін 
қалыптастырып дамыту. Өз бетімен білім алу өзін-өзі дамытуға жағдай жасау.
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Аннотация
В статье рассмотрены современные компьютерные технологии, предоставляющие огромные 

возможности для развития познавательной деятельности учащихся. Показана приемлемость ис-
пользования данной технологии в образовательном процессе начальной школы.
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Summary
In article, the modern computer technologies providing the huge possibilities for the development 

of cognitive activity of students are considered. The accepta-bility of use of the given technology in the 
educational process of primary school is shown.
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АНА ТІЛІ САБАҒЫНДА ЖОБАЛАУ ƏДІСІН ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

А.А. Хожамбергенова

№28 Абай атындағы жалпы орта білім беретін мектеп, 
бастауыш сынып мұғалімі, 

Екібастұз қаласы, Солнечный кенті, Қазақстан

Аңдатпа
Мақалада мектеп білімін жаңарту, білім берудегі жобалаудың стратегиялық 

түрлері, оқушылардың өз бетінше алған білімдерін іс жүзінде қолдана білуге бағытталған, 
жобалау əдісінің тиімділігі жазылған. 

Жобалау əдісінің түрлеріне талдау жасалған.

Тірек сөздер: жобалау əдісі,стратегия түрлері, бағыттау,саралау.

Болашақта өркениетті елдердің жоғары технологиясын меңгерту, 
дүниежүзілік білім кеңістігіне шығу-бүгінгі күннің мақсаты. 

ХХ ғасырда əлемдік білім беру жүйесінің дамуындағы негізгі басымдық-
тарының бірі – мектеп білімін жаңарту. Ол оқушылардың неғұрлым өз бетінше 
білім алып, оны іс жүзінде қолдана білу қажеттілігін тəрбиелеуге бағытталған. 
Еліміздің тəуелсіз мемлекет ретінде қалыптасу барысында білім беруді реформа-
лау жүзеге асырылып жаткан белгілі. Осыған орай, соңғы кезде оқытудың əр түрлі 
педагогкалық технологиялары жасалып, мектеп тəжірибесіне енгізілуде. Сон-
дай технологиялардың бірі жобалап оқыту технологиясы. Сондықтан да жобалау 
əдісінің тиімділігі күннен күнге артуда. 

Бұл технология əлемдік педагогикада жаңалық емес.Ағылшын тілінен 
аударғанда «cooperative learning» – бірге үйрену деген мағынаны білдіреді.

Түсіндірме сөздікте оған төмендегідей анықтама беріледі: Жобалау əдісі – 
оқушылардың жоспарлау жəне күрделене беретін тапсырмаларды орындау арқылы 
меңгеретін білімі.

Білім беруді жаңарту білім беру жүйелерін жобалау, саралау əдіснамасына, 
əртүрлі білім мекемелері сипатын жəне олардың өзін-өзі дамыту əрекеттерін 
қолдайтын құндылықтар мен мақсаттарға негізделуі тиіс.

Р. Нұрғалиевтың анықтамасы бойынша: «Оқыту технологиясы – психология 
жетістіктерін педагогикалық практикада қолдану немесе оқытудың тиімділігін 
арттыру жəне бағалау, бағдармалаудың жүйелі тəсілі» [2]. 
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Білім технология бойынша оқушылардың білімді өздігінен саналы түрде 
меңгеріне ерекше мəн берілген. Зерттеу жұмысы кезінде көптеген ғалымдар мен 
əдіскерлердің еңбегіне сүйендік.

Педагогикалық энциклопедия сөздігінде: «Жобалау əдісі – оқылатын ақ-
параттың азаюы ғана емес оқушыларға қойылатын талаптардың əр түрлілігі 
арқалы жүзеге асырылады», – деген анықтама берілген [3].

Білім беруді дамытудың бағыты ретіндегі жобалау идеяларын В.И. Сло-
бодликов білім берудегі инновациялық əрекеттері тұрғысынан зерттейді. Ол 
инновациялық əрекеттерді:

– белгілі бір əлеуметтік тəжірибе кеңістігінде;
– дəстүрлі талаптардың жаңа əлеуметтік сұранысына сəйкес болмауынан 

пайда болған əрекеттер ретінде;
– жаңа инновациялық тəжірибені, оның мəдени рəсімделуі мен берілу 

механизмін түсіну жəне қабылдау əрекеті ретінде;
– қалыптасқан тəжірибені жаңартуға бағытталған əрекет ретінде қарас-

тырады [4].
Мысалы, зерттеу əрекеттері мақсат-құрал-нəтиже кестесі бойынша бар 

нəрсені зерттеу түрінде болатын болса, басқару əрекеттері бағдар іс-əрекет-бақылау 
түрінде, ал жобалау əрекеттері логикасы идея-орындау-рефлексия түрінде жүзеге 
асырылады. Жобалаудың өзіне тəн бағыттары бар, олар;

– интелектуалдық, ерік-жігерлік;
– адами көзқарас;
– ұйымдастырушылық;
– басқару; 
– кəсіби іс-əрекеттік.
Инновациялық жобалау төмендегі өзара байланысты қызметтерді қамтиды, 

олар:
– ғылыми-зерттеу əрекеттері немесе жаңа білім ашу, игеру;
– жобалау əрекеттері немесе жаңа білімді технологияда пайдалану арқылы 

тағы да жаңа білім құрастыру;
– білім беру əрекеттері немесе субъектілердің өз тəжірибесі негізінде өзіндік 

білімді игеруі;
Осылайша, жаңа əлеуметтік-мəдени жағдайлар ұлттық білімнің жаңа 

бейнесін қалыптастыра бастады, оның мəні мен белгілері-қоғамдық тəжірибенің 
өз бетіндік түрі, тарихи тəжірибенің мəнінің қалыптасуы мен күшеюінің жалпы 
тарихи-мəдени түрі.

Жобалау түрлерін классикалық сипаттағы инженерлік-техникалық жоба-
лау, əлеуметтік жобалау деп қарастырсақ, білім берудегі жобалауды əлеуметтік 
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жобалаудың бір түрі ретінде гуманитарлық жобалау деуге болады. Оны дəлірек 
түсіндіру үшін гуманитарлық жобалардың мəнісін айқындап алу керек. Атынан 
белгілі болып тұрғандай, гуманитарлық жобалаудың мəн-мақсаты адам табиғаты 
мен адами қатынастардың ерекшеліктеріне сай жаңғыртулар жасау болып табы-
лады. 

И.К. Колесникованың пікірінше: «Білім берудегі жобалаудың екі страте-
гиялық түрін белгілейді, олардың бірі, əлеуметтік ортаға жəне оның жағдайларына 
бейімделу, басқаша айтқанда, педагогтардың, білімнің əлеуметтік өзгерістерге 
жауап беру түрлері деуге болады, екіншісі, өз құндылықтарына, мақсаты мен 
құндылықтарына, мақсаты мен ұстанымдарына сəйкес жетілдіру немесе жаңарту, 
қайта құру.

Əлемдік педагогиканың, көбінесе жүгінетіні Л.С. Выготскийдің идеяларына 
негізделген В.В. Давыдов пен Д.В. Эльконин жəне Л.В. Занковтың дамыта оқыту 
жүйелері. 

Сонымен, еліміздің болашағына сай адам – ол теориялық ілімен қаруланған, 
оны шығармашылықпен іс жүзіне асыратын белсенді қоғам қайраткері, жаңа 
қоғамдық өмір үшін күресуге қабілеті мол, жоғары мəдениетті, білімді, өз ісіне 
асқан шебер адам болуы керек.

Оқушылардың білім – білік дағдыларын жетілдіру үшін жобалау əдісі 
ерекшелігі өзгеше. Жобалаудың негізгі ұстанымы оқыту мазмұнын тарату емес, ол 
мұғалім тарапынан оқушыларға берілетін көмек болуы тиіс. Негізінен тəжірибеде 
жобалау əдісінің екі түрі кеңінен қолданылады:

1) деңгейлеп саралау; 
2) бағдарлық саралау
Деңгейлік саралау – оқушылардың бір сыныпта бір бағдарлама жəне бір 

оқулықпен оқу материалын түрлі деңгейде меңгеруі.
Бағдарлық саралау – оқушылардың əртүрлі тобымен оқу материалын деңгейі 

жоғары мазмұны бағдарламамен оқып-үйренуі. Бұл технология дамыта оқыту 
идеясын жүзеге асыруға мүмкіндік береді, өйткені ол оқушының ойлау, елесте-
ту мен еске сақтау қабілеттерін, ынтасын, белсенділігін, білім сапасын дамытуға 
көмектеседі. 

Деңгейлеп саралау технологиясы, оқушының да мұғалімнің де белсенді 
шығармашылық қызметін дамытуға бағытталған. Оқушылардың даму деңгейінің 
біріңғай болмауына жəне қабілеттеріндегі айырмашылықтар мен басқа да себеп-
терге байланысты оқу үздіктері мен үлгермеушілердің пайда болатыны белгілі. 
Осыған орай, деңгейлеп жобалау əдісі технологиясы əр оқушының қабілетіне, 
мүмкіндігіне, деңгейіне қарай оқытуды көздейді.
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Аннотация
В данной статье расcматриваются инновационные методы обучения, стратегические виды 

проектирования, направленные на умение применять на практике и в жизни знания, полученные 
учениками в процессе обучения. Проведен анализ видов и методов проектирования.

Ключевые слова: методы проектирования, виды стратегий, анализ.

The effective methods of planning at the lessons of native speech
A. Khozhambergenova
Primary school teacher, Secondary school №28 named after Abai
Ekibastuz region, village Solnechny, Kazakhstan

Abstract
In this article, the innovative methods of teaching, strategic types of design aimed at the ability to 

apply into practice and life the knowledge gained by students in the course of training are considered. 
The analysis of types and methods of design is carried out.

Keywords: design methods, types of strategies, analysis.
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ҚҰЗЫРЕТТІЛІК НЕГІЗІНДЕ ЗАМАНАУИ ЖƏНЕ ІСКЕРЛІГІН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 

А.А. Хуаныш

Қалқаман селолық ЖОББМ бастауыш сынып мұғалімі, 
Павлодар облысы, Ақсу қаласы, Қазақстан

А.С. Еликбаева, Е.Д. Ерланова

№4 ЖОББМ бастауыш сынып мұғалімі, 
Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Қазақстан

Аңдатпа
Мақалада оқытушылардың құзыреттілік тəжірибелік нəтижелілігі жоғары 

көтерілуінің қажеттілігінің алғы-шарттары олардың білімдерінің дамуы туралы 
берілген. Жастардың бойында білім, дағды, іскерлік, ерік күш-жігердің болуы туралы 
жазылған.

Тірек сөздер: аудио, видео, құралдар, компьютер, интерактивті тақта, интернет, 
мультимедиялық құрал, электрондық оқулықтар.

Қазіргі заман ағымына қарай білім берудегі мақсат – өзгермелі даму үстіндегі 
ортада өмір сүруге бейім, қоғам мүддесіне үлес қосуда өзін – өзі белсенді етуге дай-
ын, басекеге қабілетті, шығармашыл, білімді тұлғаны дамыту жəне қалыптастыру. 

Қазіргі педагогика ғылымында негізгі базалық ілімдердің бірі «құзыреттілік» 
болып отыр. Қазақстан Республикасы 2015 жылға дейінгі білім беруді дамы-
ту тұжырымдамасында да білімге бағытталған мазмұнды құзыретттілік, яғни 
нəтижеге бағдарланған білім мазмұнына алмастыру қажеттілігі көрсе тілген.

Құзыреттілік дегеніміз – тұлғаның бойында білім, дағды, іскерлік, ерік күш-
жігердің болуы. Ол, ең əуелі мектептегі оқыту үрдісінде қалыптасады. Құзірет-
тілік – оқушының алған білімі мен дағдыларын тəжірибеде, күнделікті өмірде 
қандай да бір практикалық жəне теориялық мəселелерді шешу үшін қолдана алу 
қабілеттілігі. 

Өмір талабына сай жаңа технологияларды оқу процесі мен тəрбие аясын-
да шебер қолдана білу тəрбиешінің міндеті болса, ертегілерді оқу іс-əрекетінде 
өз ретімен қолдана білсе тəрбиеленушілерді жан-жақты дамытуда ертегінің аса 
зор мəні бар екенін айқындайды. Оқу іс-əрекеті барысында ертегі кейіпкерлерінің 
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жан- жақты мінез – құлықтарын айыра білу бойынша жақсы деген немене, жаман 
деген немене екендігіне көзін жеткізеді. 

Бұл технологияны бастауыш сынып оқушыларыда дұрыс ұйымдастырған 
жағдайда өз даму деңгейіне сəйкес ойы шыңдалып, белгілі бір жетістіктерге жетері 
сөзсіз. 

1. Қызығушылықты ояту. Үйрену процесі. Бұрынғы білетінімен, жаңа білімді 
ұштастырудан тұрады. Үйренуші жаңа ұғымдарды, түсініктерді өзінің бұрынғы 
білімін жаңа ақпаратпен толықтырады. Қызғушылықты оятудың екінші мақсаты 
үйренушінің белсенділігін арттыру. Оқушы өз білетінін еске түсіреді, қағазға жа-
зады, көршісімен бөліседі, тобында талқылайды, яғни айту, бөлісу, ортаға салу 
арқылы тазарады. 

2. Мағынаны тану. Бұл кезеңде үйренуші жаңа ақпаратпен танысады, тақырып 
бойынша жұмыс жасайды. Тақырып бойынша жұмыс жасауға көмектесетін оқу 
стратегиялары бар. Олар lNSERT жəне Түртіп алу жүйесі. 

3. Үшінші кезең «Ой толғаныс» Дəл осы кезеңде үйренуші не үйренгенін 
саралап, салмақтап оны қандай жағдайда, қалай қолдану керектігін ой елегінен 
өткізеді.

Сын тұрғысынан ойлауды дамытудың мақсаты барлық жастағы оқушыларға 
кез келген мазмұны сыни тұрғыдан қарап, екі ұйғарым бір пікірдің біреуін таңдауға 
саналы шешім қабылдауға үйрету. Сын тұрғысынан ойлау технологиясының мені 
қызықтырғаны баланың өзі ізденіп дəлелдеуі. Ол бұрын тек тыңдаушы болса, енді 
ізденуші, ойланушы,өз ойын дəлелдеуші, ал мұғалім осы əрекетке бағыттаушы, 
ұйымдастырушы. 

Сабақ беру үрдісінде мынандай негізгі факторларды басшылыққа аламын: 
Оқушылардың өз бетінше жұмыс істеу тиімділігін арттыру, жекелей, жұппен, 
топпен жұмыс жүргізу, ойлау қабілетін дамытатын есептер беру, қабілетіне 
қарай деңгейлік тапсырмалар беру, оқушылардың теориялық-практикалық 
сауаттылығын арттыру. 

Есте сақтау қабілеттерін шыңдауға білімге қызығушылықтарын арттыру-
да, құзіреттіліктерін қалыптастыруда сыныптан тыс шаралар өткізудің маңызы 
зор. Оқушылардың танымдық құзіреттіліктерін қалыптастыру, шығармашылық 
қабілеттерін арттыру, алған білімдерін тиянақты болуын қадағалау үшін сынып-
тан тыс жұмыстар жүргізіп, оқушыны қызықтыратындай ойындар, сөзжұмбақтар 
шешу, ребус, крассворд құрастыру, логикалық сұрақтар арқылы ой-өрісін, пəнге 
қызығушылығын арттырып, пəн аралық байланысты нығайту керек. 

Б. Тұрғанбаева «Құзырлылыққа (құзіреттілікке) бағытталған оқыту үрді-
сінде тəжірибелік жолмен мəселені шешу мүмкіндігі молаяды. Осы жағдай 
біліктілікті арттырудағы екінші үлгіге көшірудің негізі бола алады. Өйткені, 
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құзырлылыққа (құзіреттілікке) бағытталған үлгіде білім алушылардың өз бетімен 
жұмысын ұйымдастыру – басты мақсаты», – деп көрсетеді. Өз бетінше жұмыс 
қазіргі жеке тұлғаны қалыптастыруда оқушыны пəндік білім, біліктердің белгілі 
бір жиынтығымен қаруландыруды түбегейлі өзгертуде. Ал бұл өзгеріс бастауыш 
мектептен басталады. 

Бастауыш мектеп – бұл оқушы тұлғасы мен сапасының дамуы қуатты 
жүретін, ерекше құнды, қайталанбас кезеңі. Сондықтан да, бастауыш білім 
үздіксіз білім берудің алғашқы басқышы, қиын да, қадірлі жұмыс. Бастауыш мек-
теп балаға белгілі бір білім ғана беріп қоймай, оны жалпы дамыту, яғни сөйлеу, 
оқу, ойын дұрыс айтуға, дəлелдеуге, сөйлеу мəдениетіне үйрету. «Коммуникатив-
тік құзыреттілік» (латынның «соmpetere» – қол жеткізу, сəйкес келу, сөзінен шық-
қан) – қажетті тілдерді, қоршаған адамдармен жəне оқиғалармен əрекеттестікте 
болу тəсілдерін білуді, топта жұмыс жасау дағдыларын, ұжымдағы əр түрлі 
əлеуметтік рөлдерді меңгеруді қамтиды.

Оқушылардың коммуникативтік құзыреттіліктерін қалыптастыру мен да-
мыту жолдарын қарастырамыз. 

Бастауыш сынып оқушысының құзыреттілігін қалыптастыру өз бетінше 
жұмыс ұйымдастыру кезіндегі алған теориялық жəне практикалық біліктіліктерін 
меңгерудегі іс-əрекет. 

Жаңа сабаққа кіріспе: 
– Үй тапсырмасын мазмұндау;
– Жаңа сабақ; 
– Білімді жан-жақты көрсету;
– Жаңа сабақты түсіндіру;
– Тапсырмалар орындау.
Ал бұл құзыреттіліктер (мұғалімнің құзіреттілігі жəне мұғалім мен оқушы-

ның құзіреттілігі) өз бетімен жұмысты ұйымдастыруда анық байқалады. 
Оқушының өз бетінше жұмысын тиімді ұйымдастыра білу – сол арқылы білім, 
білік, дағдының жоғары деңгейіне шығу. Оқушылардың пəнге қызығушылығын 
арттыра отырып жеке тұлға ретінде дамытудағы іздену-зерттеу бағытындағы тап-
сырмалар жүйесін ұсыну өмір талабы. 
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Аннотация
В статье говорится о необходимости повышения компетентности преподавателей, о форми-

ровании у молодежи знаний, навыков, умений, волевых качеств.
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫ ДАМЫТУ

К.А. Ахмадеева

Мəшһүр Жүсіп Көпейұлы атындағы ЖОББ мектебі
бастауыш сынып мұғалімі,

Қазақстан

Аңдатпа
Мақалада мектепке дейінгі балалардың сөйлеу тілін дамыту, меңгерту, туралы 

мағлұмат беріледі. Сонымен қатар балалардың ұғымдарын кеңейту қарастырылған.

Тірек сөздер: балалардың рухани байлығы, адамгершілік,бірлікке, бауырластық, шы-
найы достыққа, адал еңбекке шақыру.

Мектепке дейінгі шақ – балалардың сезімдік тəжірибиесінің орасан молайып, 
ретке келу, қабылдау мен ойлаудың балаға тəн түрлерін игеру, қиялдың күшті да-
муы, ырықты зейін мен мағыналы естің бастамаларының қалыптасу кезеңі болып 
табылады. Баланың сөйлеу тілін дамыту, меңгеруге бағытталған материалдар-
ды жинақтай отырып, тілін дамытуды ұйымдастыру, баланы жеке тұлға ретінде 
қалыптастыру тіл дамытуда əдіс тəсілді тиімді пайдаланып, оны түрлендіру бо-
лып табылады. 

Мектепке дейінгі балаларды айналамен таныстыру – бұл олардың санасы-
на қоршаған орта, табиғат туралы сезілетін тəжірибесіне негізделген шындық 
тұрғысындағы білім қалыптастыру жəне оған деген дұрыс қарым-қатынасқа 
тəрбиелеу əдісі. Балалар ересектердің əсері арқылы адамгершілік қарым-
қатынаста бола отырып, қоршаған ортаны, ондағы табиғат құбылыстарын жəне 
басқа өмірді тани біледі. Айналамен таныстыру барысында кеңістік, уақыт, заттың 
пішіні, түсі, сапасы, салыстырмалы түрде үлкен-кіші, қатты, сұйық деген ұғымдар 
қалыптасады.

Қоршаған ортамен жəне оның түрлерімен таныстыра отырып, балалардың 
ұғымын кеңейтеміз. Əрбір бала өзінің қоршаған ортасын айналадағы құбылыс-
тарды тану арқылы жетіледі.

Қоршаған ортамен таныстыру бойынша балалар өзінің аты-жөнін, жасын, 
жанұясын, балабақшадағы тəрбиешілермен топтағы балалардың аты-жөніндерін 
тани бастайды. Балабақшаның ішкі құрылысымен таныстырылып, топ бөлме, ас-
хана, дəрігер бөлмесі, т. б. айырмашылықтарын ажырата бастайды. Сонымен қатар 
əр бөлмеде жұмыс түрін, қажетті құралдарды, олардың аты, не үшін қажет, неден 

ƏР ТҮРЛІ  РАЗНОЕ
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жасағаны, қайда, кімде, қандай, кім не істейді сұрақтарына дұрыс жауап беруге 
балабақшада өздері немен шұғылданатыны туралы əңгімелейді.

Мектепке дейінгі кезеңде бала қоршаған ортаны танып біледі. Баланың 
табиғатты танып білуге деген қызығушылығын оята отырып, тəрбиеші оны 
табиғатпен таныстырып қана қоймай, оны түсінуге, өсімдіктер мен құстарды 
қамқорлауға, табиғаттың сұлулығын сезіне білуге үйретеді.

Қарапайым экологиялық түсініктерді меңгерту баланың қоршаған орта ны-
сандарына танымдық қызығушылығын арттырумен тығыз байланысты болып 
табылады. Баланың танымдық дамуы ойын барысында, табиғи нысандар мен 
құбылыстарға бақылау жасау, заттарды қарап, зерттеу кезінде, табиғат пен табиғат 
күнтізбесіндегі ауа-райы жағдайына бақылау нəтижелерін айта білу, еңбек жəне 
басқа да əрекеттер барысында жүзеге асады.

Мектепке дейінгі балалық шақ кезеңінде баланың танымдық дамуы 
эмоционалдық қызығушылықпен қабылдайтын қарым-қатынастар арқылы 
қалыптасады. Əрбір жеке бала – қоршаған ортаны кішкентай зерттеуші. Бала 
белсенді əрекеттерге талпынады. Сондықтан да серуне арқылы бақылау мен зерт-
теу сияқты əдістер балаға неғұрлым жақын болып табылады. Серуен – тəрбиеші-
нің көмегімен атқарылатын іс-əрекет. Серуен барысында балалардың табиғатқа 
қызығушылықтарын арттыра отырып, бақылыу жұмыстарын өткізу.

Біріншіден, арнайы бағдарлама пайдалану оқу-тəрбие жұмысын жоспар-
лау кезінде жеңілдік туғызса, екіншіден,бақылауды жүргізуге қойылатын талап-
тар сақталады. Балалардың танымдық құзіреттілікті меңгеруі, бақылау нəтижесі 
тəрбиешінің қолданатын əдіс-тəсілдері мен бақылауды ұйымдастыруына тікелей 
байланысты болып келеді. Баланың жан-жақты дамуы, оның қоршаған ортамен 
белсенді қарым-қатынасы негізінде қалыптасады. Бұл тұрғыда «Сезіну-танып 
білу- жүзеге асыру» – осы үш бағытта жұмысты ұйымдастыру қажет. Ол үшін 
тиімді əдіс-тəсілдерді таңдап алудың маңызы зор.

Табиғи нысанды қабылдау, зерттеу баланы шаршатпауы тиіс. Бала бақылауды 
жақсы көңіл-күймен бастап, сондай жақсы əсермен аяқталуы тиіс.

Бақылау барысында баланың зейінін шоғырландырып, назарын аудару. 
Серуен кезінде əр түрлі ойындар арқылы жаңа ойын технологияларын əдіс-
тəсілдердін қолдану қажет. Серуен барысында тек бақылап қана қоймай, еңбек ша-
раларын қатар жүргізіп отыру керек. Серуенде ағаштарды, гүлдер мен шөптерді 
ажыратуға, оларға қамқорлықпен қарауға көңіл аудару керек.

Еңбек барысында – ойын əрекеті арқылы балалардың қызығушылық-
тарын дамыту қажет. Бала серуен барысында (еңбек, бақылау, ойын) – əрекеттері 
арқылы, не үйренді, неге қызығушылықтарының артқанын сұрай отырып, 
қортынды жасау. Бақылауға дайындық жəне оны ұйымдастыру.
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Əр бақылаудың өз мазмұны, мақсаты бар, басқаларын қайталамайды, бірақ 
бір-бірімен байланысты болып келеді. Айналадағы əлемді ойын, еңбек, серуен, 
тəрбиешімен, ересектермен, құрдастарымен қарым-қатынас кезінде танып біледі. 
Сондай-ақ 3–4 жастағы балалар заттарды түсіне, түріне, көлеміне қарап ажырата 
бастап, олардың құрылысын, пайдалану тəсілдерін білгісі келеді. Күнделікті өмір 
барысында бала шындық дүниенің құбылыстары мен заттарын анықтай білуге, 
адам баласының жинақтаған бай тəжірибесін үйренуге талаптанады жəне тілі да-
ми түседі. Балалардың бір нəрсені құмартып білуге талаптануын таным ынтасы 
дейді. Балалар өте байқағыш, еліктегіш, əр нəрсеге үңіле қарайды,көп нəрселер 
оларды ойлантады. Ойларын айтып жеткізгісі келеді. Сондықтан ересек адамдар 
бала сұрағын жауапсыз қалдырмауға тырысқан жөн. Себебі сұрағына жауап ала 
алмаған бала келешекте сұрақ қоюдан жасқаншақтайды жəне бұл баланың дүниені 
тануына кері əсер етуі мүмкін.

Балалар əдетте өзіне түсініксіз оқиғалардың, құбылыстардың сырын білуге 
құмартады. Күн сайын олардың алдында жаңа сұрақтар туады. Сол сұрақтың 
жауабын олар ересектерден күтеді, өйткені, олардың түсінігінше, ересектердің 
білмейтіні болмайды. Мұндай ерекше сұрақтар балалардың ақыл – ой еңбегімен 
шұғылданудағы ниетін, ықыласын сипаттайды. 

Мектепке дейінгі жас – естің жəне тілдің қарқынды даму жасы. Тəрбиеші-
педагог баланы ертеңгі болашағына дұрыс көз қараспен қарай отырып, баланың 
мінез құлқын сана – сезімнің тілінің жетілу дəрежесін, таным үрдістеріні (түйсігі, 
қабылдауы, ес, ойлау, сөйлеу, зейінінің) дұрыс бағытта қалыптасып дамуын 
қадағалап, əрі дұрыс бағдар беру керек. Балалардың тілдерінің дамуы, байланы-
стырып сөйлеу дағдылары (зейін, қабылдау, есту, ойлау, есте сақтау) қабілеттерін 
қалыптастыру болып табылады.

Зейін дегеніміз – сананың қандай да болса да бір затқа, құбылысқа не-
месе іс-əрекетке шоғырлануы. Ойлау дегеніміз-фактілер мен құбылыстарды 
дерексіздендіру, қорыту, жанама түрде жүргізу, байланыстарын белгілеу жəне 
олардың арасындағы қатынастарды анықтау арқылы қол жететін таным процесі. 
Ес дегеніміз – есте сақтау жəне оны кейін жаңғырту болып табылады.

Балалардың ақыл-ойын, санасын дамыта отырып өздігінен жұмыс істей 
білуіне ерекше көңіл бөлеміз

Тіл дамытудың тиімді құралдарының бірі – жаңылпаш, жұмбақ айтқызып, 
оның шешімін табу. Себебі бұлар баланың дүниетанымын, түсінігін, болжағыш-
тығын, ұғымын кеңейтуде жəне тілін ұстартып, ойын дамытуда маңызды рөл 
атқарады. Баланың тілін шыңдай түсіп, асықпай ,жатық еркін сөйлеуіне көмектеседі. 
Жаңылтпаштар балаға затты аңғаруға, ой-өрісін дамытуға игі əсерін тигізеді.
Балаға жаңылтпаш үйретіп, оны айтқызу сөзді дұрыс сөйлеуге əдеттендіреді, 
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кейбір тілі келмейтін дыбыстарды анық айтуға жаттығады. Жұмбақтарда аталған 
нəрсенің сипат белгілеріне қарап, балалар олардың шешімін табады. Балаларды 
тез ойлауға, шапшаң жауап беруге, алғырлыққа, тапқырлыққа үйретеді.

Тіл дамытудың басқа түрлері сияқты сөздік жұмысы оқу-тəрбие жұмысының 
барлық саласында жүргізіледі.Балалар сөзді ұғу арқылы сөйлеу үстінде тілін да-
мытады. Оқу əрекеті барысында сөздік жұмысы балалардың ойын дамытумен 
тығыз байланысты.

Ойын-баланың жеке басын дамытуда, сөздік қорын молайтуда, қоршаған 
ортамен танып-білуінде, өздігінен əрекет жасау дағдыларын қалыптастыруда, 
адамгершілік қасиеттерін қалыптастыруда ерекше орын алады.

 Жаңа стандартқа сəйкес мектеп жасына дейінгі балаларға арналған пəндік- 
дамытушы ортаны ұйымдастыруға қойылатын талаптардың бірі ретінде заттар 
мен ойыншықтарды еркін қолдану мүмкіндігін қамтамасыз ету, ойын іс-əрекеті 
жағдайымен қамтамасыз ету сұрақтары айқындалған. 

Балалардың жас ерекшеліктеріне қарай ойын түрлері де əр түрлі болып 
келеді. Баланы ойынға қызықтыра отырып оқу іс əрекетіне айландырып, ойын 
түрін күрделендіре түсу керек. Ойын тек балалар ойнайтын болып емес, оқу əрекеті 
барысында қолданылатын ойын түрлері.

Қоршаған ортаны бақылау барысында да, ойындар қолдану арқылы оқу 
əрекеті жүргізіледі. Балалар тек ойнап қана қоймайды сонымен қатар, тілдері 
дамиды, қарым-қатынастары да жақсы дами түседі. Топпен бірге жұмыс жасау 
қабілеттері арта түседі. 
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Аңдатпа
Мақалада сабақ өту барысында, ынтымақтастық атмосферасын қалыптастырған 

сабақ кезінде топтық жұмыс жасай отырып, өздіктерінен жұмыс жасаудың ерекшелігін 
айта отырып, топ ережесін құру ұсынылады. 

Тірек сөздер: 3 деңгейлік курстар, жаттығулар, «Джигсо» əдісі, сын тұрғысынан 
ойлау

Орта білім беру жүйесінде əлемдік жоғары деңгейге қол жеткізген анағұрлым 
танымал оқыту əдістемелері арасында сындарлы оқыту теориясына негізделген 
тəсіл кең тараған. (Hattie, 2009) (Мұғалімге арналған нұсқаулық, 4-бет). Мек-
теп жұмысы мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі негізгі тұлға – мұғалім. 
«Мұғалімге арналған нұсқаулықтан» оқып, білген осы анықтама маған көп ой 
салды. Шындығында да осы үшінші деңгейлі үш айлық курсқа келіп, мұғалімнің 
барлық жұмысының жүйесін, мақсатын түсінгендей болдым. 
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Сыни тұрғыдан ойлай алатын оқушы тəрбиелеу үшін сыни пікір – 
көзқарастары жүйелі дамыған, сандық технологияларда құзырлылық таныта-
тын оқушы ретінде қалыптасуына күш салуға бағыттайды. Сыни тұрғыдан ой-
лай алатын оқушы тəрбиелеу үшін сыни ойлайтын мұғалім қалыптастыру қажет. 
Міне, үш деңгейлі үш айлық курстардың идеясы осы екендігіне көзіміз жетті. 
Қалыптасып қалған «дəстүрлі» стильге жаңалық енгізу. Мұғалім заман талабына 
сай болуы үшін қоғам мұғалімнен үнемі ізденуді, білімін жетілдіруді, жан – жақты, 
білікті болуды талап етеді. Осы талапты мен де өзіме қоя отырып сындарлы оқыту 
теориясының «Бірінші бетпе – бет» кезеңіне тыңдаушы ретінде қабылдандым. 

Мен курс барысында өзіме тиімді жаңа əдіс – тəсілдерді үйрене білдім. Бұл 
менің өзгерісімнің бірі деп есептеймін. Үйренгенімді «мектеп тəжірибесі» кезінде 
тиімді қолдануға тырыстым. Ең əуелі мен өзімнің курс барысында тыңдаушы 
болған кезді есіме алдым. Біз онда облыстың əр түкпірінен келген, бір – бірін мүлде 
танымайтын тыңдаушылар мəселені өзіміз талқылып, пікірлесу арқылы жұмыс 
жасадық. Білімді өздігімізден ақылдаса отырып, талдай отырып игеру ұнады. Сол 
сияқты оқушыларға да дəл сондай мүмкіндік беруге тырыстым. Ең бастысы оларға 
өз қалауларымен еңбектерін қолдану ұнады. 

Тізбектелген сабаққа кіріспес бұрын ынтымақтастық атмосферасын 
қалыптастырып, топқа бөлінудің маңыздылығын түсіндірдім. Мақсат, міндеттерін 
өздері айқындаған сабақ өту барысында, ынтымақтастық атмосферасын қалып-
тастырған сабақ кезінде топтық жұмыс жасай отырып, өздіктерінен жұмыс 
жасаудың ерекшелігін айта отырып, топ ережесін құруды ұсындым. Өзара келісе 
отырып, топ ережесін құрып, əр сабақта осы ережеге бағыну керектігін ескертіп, 
баса айттым. Топқа бөліну үшін парталардың ерекше етіп қойылуының өзі 
оқушыларға əсер ете бастады.

Оқушылардың менің ұсынған жаттығулар мен əдіс – тəсілдерден өзгеше 
əсер алғаны маған қуат бергендей. Əр сабақта топқа бөлінудің əр түрлі тəсілдерін 
тақырыптың мазмұнына сай етіп қолданып отырдым. «Біздің ауыл» сабағында ау-
ыл суреттері арқылы топқа бөлінген кезде, оқушылардың ауыл туралы не білетінін 
білдім, «Отан» сабағында «Мақалды тап» жаттығуы арқылы отан туралы мақалды 
құрастырып, сол мақалдың мағынасын ашу кезінде сын тұрғысынан ойлана оты-
рып, əр сөздің мағынасы болатынын, сол мағынаға үңіле білуге үйреттім деп ойлай-
мын. Ойын сияқты ұйымдастырылған тапсырмалар бастауыш сынып оқушылары 
үшін алға жетелеуші, ынталандырушы құрал екендігін түсіндім. 

Сонымен қатар «Кері байланыстың» оқушы мен мұғалімге тигізетін 
əсерлерін атап өттім. Əділ бағалаудың маңызын түсіндіріп, өзім де олардың 
əрбір іс-əрекетін қолдап, мадақтап, бағалап отырдым. Оқушыларым мұғалім та-
рапынан қолдауды қуана қабылдап, барынша сабаққа белсенді қатысумен болды. 
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С деңгейлі оқушыларымның өзгеше өзгерісі мені де қуантты. Оларды күннен 
күнге қызықтыруға бел будым. «Жарайсың, сен өте жақсы айттың, жалғастырып 
айтып көр», «Сен өзгеше ойлайсың», «Сенің қолыңнан келетінін білгенмін» сын-
ды сөздердің оқушыны алға жетелейтініне көз жеткіздім. Оқушыға мейірім мен 
қолдаудың жеткілікті екендігін үнемі сездіріп отырсақ, үлкен нəтиже беретінін 
айтқым келеді. Тізбектелген сабақтар топтамасын өту барысында қандай жаңалық 
енгізсем, оқушыларды одан əрі қалай қызықтырсам деген ой мазалады. Бұрынғы 
дəстүрлі сабақтарымда жаңа сабақты түсіндіріп беретінмін. 

Тізбектелген сабақтар топтамасын өту барысында «Джигсо» əдісі арқылы 
мəтінді бөліктерге бөле отырып, тақырыпты толық оқып, меңгерді. Бұл кезде 
байқағаным, бұрынғы сабақтарда деңгейлі оқушылар ұзақ мəтінді оқудан тар-
тынатын болса, жаңа тəсіл арқылы өзіне бөлінген бөлікті оқып шығып, топтық 
талқылауды өз ойын айтып, қорғау кезінде де белсенділік танытқаны болды. 

Үшінші сабақ «Қала» тақырыбындағы С. Жиенбаевтың əңгімесі болатын. 
Дəстүрлі сабақта мəтінді оқып шығып, сұрақ – жауап əдісі арқылы түсінгендерін 
қорытындылып баға қоюшы едім, – деп ойладым. Ал бұл сабақ сəтті өткен сабақ 
болып оқушыларға да, маған да ұнады. Өйткені бұл сабақ барысында оқушылар 
мəтіндегі мазмұнды өмірмен салыстырып ойларын ортаға сала отырып, қала 
туралы үйрендік деп кері байланыс берді. Бұны да менің оқуды, оқушыларды 
өзгертудегі жетістігім деп айта аламын. 

Төртінші сабақтың тақырыбы «Отан» атты мəтін болатын. Бұл сабақта 
алған кері байланыстарды ескере отырып, барынша түрлендіріп өтуге тырыстым. 
Əрбір тапсырманы оқушылар жаңалық ретінде қабылдап, қызығушылықпен 
орындады. Менің олардың əрқайсысының ішкі тілегін тыңдауға тырысқаным – 
оқушыларға оң өзгеріс əкелді. А деңгейлі оқушыларым өздерін көшбасшы етіп 
көрсете білді, В деңгейлі оқушылар өздерінің көп қырлы екендігін сезінді, С 
деңгейлі оқушылар ешқашан ойды іркіп, үлестен қалмау керектігін түсінді деп ай-
та аламын. Тізбектелген сабақтар топтамасы төрт сабақтан тұрса да оқушыларға 
оқуда, өзінің оқуына өзі жауапты екендігін сездіруге ықпалы тиді. 

Тізбектелген əр сабағымда оқушылардың кері байланысы арқылы өзіме 
тиімді жаңа əдіс – тəсілдерді қолдана отырып, сиқырлы білім шексіздігін көре ал-
дым деп айта аламын. 

Əрине, еш нəрсе қиындықсыз болмайды. Қиындықтар мен кедергілер жай-
лы айтар болсам, маған алғашқы кезде уақыт жетіспеушілігі, А, В, С деңгейлерді 
бақылау барысында В деңгейлі оқушының сөздік қорының аздығы, С деңгейлі 
оқушының еркін қарым – қатынасқа түсе алмауы мені алғашқы кезде ойландыр-
ды. Осы қиындықтан шығудың жолын өзім іздеп табуым керек болғандықтан, 
оқушылардың жанында барынша ұзақтау болып, сабақтан тыс кезде де олардың 
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əрекетін бақылап, топтық жұмыстың маңыздылығын, топ мүшелері бір – біріне 
көмектесуі керек екендігін жəне көшбасшылар өз тобына жауапты екендігін 
сезіндіріп отырдым. 

Осы бір ай тəжірибе кезінде барлық қиындықтар мен кедергілердің шешімін 
таптым деп айта алмаймын, алайда екінші бетпе – бет кезеңінде əріптестерден де 
көп нəрсе үйреніп, осы кедергілерді жеңу жолдары туралы көптеген пікрталастар 
арқылы мұндай кедергілерді жеңу жолдарын таба алдым.

Бағдарламаның негізгі мақсаты сол балаларды өздігінен білім алуға үйрету. 
Енді мен əр сабағымды жаңаша құрылымдап өткізуге тырыстым. Бұған мектептегі 
тəжірибе кезі жақсы мүмкіндік болды. Сондай-ақ сабақ өту дəстүрімізге өзгеріс 
енгізгенімді оқушылар да байқаса деп ойладым. Нені оқыту керек? Балалар қалай 
оқиды? Оқыту реттілігін қалай құрылымдау керек? Табысты бола білгендігіңізді 
қалай бағалау керек? деген сұрақтар төңірегінде жұмыс жасадым. Өзімнің 
сабақтағы мұғалім басқарушы рөлінен арылып, бағыттаушы рөліне енуім үшін 
осы модульдермен жұмыс жасау керек деп білдім.

Сабағымда қолданылған бағалаудың екі түрі – формативті жəне суммативті 
(жиынтықты) де оң əсерін берді. Оқушыларға мадақтау көп көмегін тигізеді. 
Оқушылар бірін-бірі бағалау, мұғалінің формативті бағалауы арқылы сабаққа де-
ген ынтасы арта түсті. Дегенмен алғашқы кездегі қиындықтар, бірте-бірте кейінгі 
сабақтарда жеңілдей бастады. Алғашында оқушылар түсініңкіремей, көптеген 
сұрақтар қойып шулағанын байқадым. Сабақта өте келе оқушылар қалыптасты. 

    Кеше, бүгін, ертең 
    Мен қандай едім? 
    Мен қалай өзгердім? 
    Мен не істей аламын? деп ойландым. 

Мен тəжірибем барысында үйренгенім: дəстүрлі сабақта баланың ойлау 
мүмкіндігі шектеулі болатын. Дəстүрлі сабағымда оқушыларымды жиынтықты 
бағалап, дайын тапсырма бойынша дайындайтынмын. Тек нақтысұрақтар қойылып, 
нақты жауап айтатын. Ал жаңа бағдарламаның жеті модулінің сабақтарға кіріктіру 
барысында мынандай нəтижелерге жеттім:

Бала сын тұрғысынан ойлауды үйренді.
– Оқушының сабаққа деген ынтасы артты.
– Топпен жұмыс жасауды үйренді.
– АКТ – ны пайдалану арқылы білімін жетілдіреді.
– Өзін – өзі бағалай алу арқылы қай деңгейде екенін біледі.
– Менің сабағымда не өзгерді?
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– Сын тұрғысынан ойлауды үйрене отырып, оқушылар өзін-өзі реттеп, топ-
пен жұмыс жасай білді.

– Білім берудегі жəне білім алудағы жаңа тəсілдерді меңгерді. 
– Талантты жəне дарынды оқушыларды зерттеу барысында деңгейлік тап-

сырмалармен жұмыс жасадым.
– Оқушылардың қабілетін зерттей отырып, көшбасшылық танытқан 

оқушыны анықтадым.
– Оқушылар алған білімдерін өзіне бағалатуды үйреттім. 
Сабақтар барысында əріптестер тарапынан қызығушылық танытып жаңа 

əдісті түсіндіруіме тілек білдіргендер де болды. Əр сабағыма қатысып көргеннен 
кейін өзіндік ой-пікірлерімен бөлісті. Олардың айтуынша сабақтың барысында 
диалогтің жақсы орын алатындығы, оқушылардың шығармашылықпен жұмыс жа-
сауына, өз бетінше ізденуіне жаңа əдіс жол ашады деп өз пікірлерін білдірді. Мұндай 
пікірлерден кейін əріптестер жаңашыл бастаманы құптап қолдау көрсететіндеріне 
менде сенімді болдым.

Мұғалім ретінде бағдарламадағы «Оқыту мен оқудағы жаңа тəсілдер» 
модулін түсініп, қолдана білгеннің нəтижесінде балалар өздігінен жұмыс жасады. 
Соның нəтижесінде мен оқушының оқу үлгерімін ғана емес, түсініп оқуын бағалау 
керектігін де ұғындым. Осы курс арқылы бұрынғы сабақ берудің дəстүрінен 
жаңаша оқуға бет бұрдым.

Оқушылар берілген уақыт ішінде бір – бірімен жұптасып əңгіме өрбіту 
арқылы өздерінің маған беймəлім қырларын ашып таныстырып өтті. Мұғалім 
ретінде мен олардың пəнді оқу үдерісіндегі қажеттіліктерінен басқа, өзге 
де қызығушылықтарын қаншалықты жақсы біле бермейтініме көзім жетті. 
Сабақтардың бойында мен зерттеуге алған оқушыларым Сатан Барысхан өзінің 
дарындылығын көрсетіп, берілген тапсырмаларды жылдам орындады. 

Мен енді сабақ барысында танымдық қабілетті дамытатын тапсырмалар 
құрастыруды қолға алдым. Себебі кейбір оқушылар сыныптағы өзге қатарласынан 
тапсырманы тез орындап болады. Сондай жағдайда уақытты бос жібермес үшін 
ондай балаларға жеке тапсырмалар дайындап əкеліп отырдым. Тіпті кей кездері 
мұндай оқушылар өздері ынталанып үлгірімі төмен сыныптастарына көмектесіп 
те жатты. Өзара əрекеттесу кезінде оқушылар бір-бірін оқытуға, тыңдауға үйренді. 
Сұрақ қоюдың сынақтан өткізу, түрткі сұрақтар сияқты түрлерін оқушылар өздері 
бір-біріне немесе топ мүшелері қарсы топқа сұрақтар қойғанда белсенді қолданып 
отырды. 

Оқушылардың бір-біріне сұрақ қойып, оған жауап беруі өздеріне де 
ұнайтындықтарын аңғардым. Бұл маған сабақ барысында тақырыпты талдап 
ашуға, оқушылар өздерін еркін сезініп ойларын білдіруіне көмектесті. Сондай-ақ 
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сабақ барысында сұрақ қою мен жауап беру əдістерін меңгерту кезінде белсенділігі 
төмен оқушылардың қызығушылығын арттыру үшін қайта бағыттау сұрақтарын 
қойдым. Топ басшысы алдын ала берілген бағалау парақшасына балдық жүйемен 
топ мүшелерінің жинаған ұпайына сəйкес бағалап шықты. Критерийлер арқылы 
бағалау əділ болғандықтан оқушылар бағалауға риза болып, жақсы баға алу үшін 
топтық жұмыста белсенділік таныту керектігін ұғынды.
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Аңдатпа
Бұл мақалада қазақ тіліндегі сан-мөлшер мəндегі тілдік бірліктер қарастырылған. 

Олардың сипаты мен мағыналары айтылған. Мақалада сол сөздердің сөйлемдегі 
қолданысы талданған.

Тірек сөздер: шақырым, адым, бір уыс, шөкім, шынашақтай.

Қазақтың өлшем бірліктері туралы елеулі еңбектер, ғылыми жобалар, 
мақалалар жазылып жүр. Солардың ішінде қазақтың өлшемдік бірліктерін ауқым-
ды қарастырған ғалым Сейіт Кенжеахметұлы «Қазақ халқының тұрмысы мен 
мəдениеті» еңбегін атаймыз [1, 306 б.]. Бұл сөздердің саны жағынан аз болғанымен, 
қолданылу аясы нақтылықты қажет етеді. Жəне оның сипатын білмейінше, яғни 
сол өлшем бірліктің мағынасын білмесең, оны көзге елестетіп, шамасын аңдау 
мүмкін емес. Жалпы мағынасы жағынан сөздер сан-салалы. Олар: ұзындықты, 
арақашықтықты, салмақты, сұйық заттарды, дене бітімді, межелікті. Жобалы 
өлшемді т.с.с. білдіреді. Салмақ пен ұзындықты əркез адам бойымен, адымымен, 
қолымен, саусақ аралығымен, уысымен, кеудесімен өлшеген.

Қазақтың өлшем бірліктерін білдіретін сөздер барлық жанр үлгісінде көрініс 
табады. Солардың бірнешеуін қарастырайық:

Бір уыс шөп бір ділдаға да жоқ [2, 196 б.]. 
Бұл жерде «бір уыс» – ол адамның бір қолының 
сиымдылық мөлшерін білдіріп тұр.

Ортаға келіп, бес етек тезекті үйді. Отты 
маздатып жақты [2, 209 б.]. Бұл жерде тезектің 
мөлшерін əйел адамдардың киген көйлектерінің 
ұзындығы мен оның көлемін ескеріп шамалауға 
болады. Тезек – ұсақ малдан қалған қалдығының 
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нығыздалған түрінің бөлінгендегі кесегі. Ауыл тұрғындары оны кесектеп кесіп, 
яғни ойып алып желге кептіргендегі түрін «тезек» деп аталынған. Сонда тезекті 
бір емес бірнеше рет, бес рет əкелгені туралы жəне «үйді» деген етістігі арқылы 
оның көптігінен хабар беріп тұр.

Ұзын бойлы, аршын төсті ақсұр жігіт шекпенінің бір жеңін беліне кысты-
рып, жерден шөп жұлып алып, алақанын үйкеп жіберді де, ақпандағы бұраша 
шабынып шыға келді [2, 218 б.]. Бұл туралы Сейіт Кенжеахметов жоғарыда атап 
өткен еңбегінде анықтаманы былай деп берген: «Аршын – метрге тең өлшем, кез. 
Аршын – заттың көлемін аршынмен өлшеу, мөлшерлеу. Аршын – ерте кездерде 
қолданылған ұзындық өлшемі. Ол қазір қолданылып жүрген «метр» өлшеміне 
жуық. Аршын сөзінің төркіні парсы тілі. Олардағы «əрш» сөзі бізде «шынтақ» де-
ген мағына береді. Кейде шынтақ пен саусақ ұшына дейінгі аралықты да «арш» деп 
атайды. Міне, осылардың түбірлерінің біріне «ын» жұрнағы қосылып, ұзындық 
өлшемін білдіретін «аршын» атауы пайда болған». Демек, «Аршын» деген егер 
ересек адамның саусақ пен шынтақтың аралығы деп шамаласақ, ол 75–85 см 
аралығын қамтитынын ұзындық өлшемі болады. 

Осы сықылды елдің ортасындағы үкіметі де, қожасы да, ұйтқысы да Баянның 
түбіндегі бір шөкім казак-орыс еді [2, 260 б.].

Жалпы түсіндірмелі сөздікте аралықты «қарыс» сөзі туралы: Қарыс – бас 
бармақ пен шынашақтың керіп ұстаған арасы. қарыс ≈ 23 см ұзындық өлшемі деп 
берген. Қарыс сөзі шығармаларды кере қарыс деп тіркесіп те қолданылады. Мы-
салы: «Сурeтіңнeн айналайыным, əскeр фoрмасын киіп түскeн eкeн, сoндай жара- 
сымды, шашын артына қайырыпты, маңдайы кeрe қарыс, қабағы сəл кірбіңдeу» 
[3, 271 б.]. 

Сондай-ақ азуы алты қарыс деп те жиі қолданылады. Бұл – кере қарыстың 
мағынасынан өзгеше мағынасын білдіріп тұр. Бұл жерде біріншіден, бұл тұрақ-
ты тіркес, екіншіден, адамдардың беделі туралы ауыспалы мағынаны білдіріп 

тұр. «Тоғжан, Сақау, Көтеш, Жаяу Мұса, Жамшырбай, Мұс-
тапа, Мəшһүр Жүсіп, Сұлтанмахмұт сынды ақындар, əнші-
лер, серілер де туған, кешегі патшаға білікті дуан басы 
Шорманның Мұсасы да, паң қазысы Серкебай да Сүйіндік-
тен шыққан, Құсайын, Төнті сықылды азуы алты қарыс 
көкжал болыстар да сүйіндікте болған [4, 260 б.].

Жүргенде сербеңдей басып, он шақты қадамды бір-ақ 
басып отырады [4, 16 б.]. 

Енді бір 20–30 қадам асуға өрмелей бергеңде, Қарт-
қожа: «Алла!» деп, атынан ұшып түсті [2, 247 б.]. Мұнда да 
жоғарыда атап өткеніміздей ұзындықты не аралықты адам 
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адымымен өлшеген. Адым – ересек адамның қалыпты жағдайдағы аттаған бір 
қадамы. Ол кейде адым-қадам, қадым деп қолданылады. Ал пoйыздар шығыстан 
батысқа қарай, батыстан шығысқа қарай жүйткіп жатады... Түн oртасы əлeтіндe 
əлдeкім жoлшының үйшігінe қарай қасарыса қадымдап кeлe жатты. Əуeлі 
шпалдармeн жүрді, қарсы алдынан пoйыз шыққанын көріп, жoлдан шығып 
қапталға түсті [3, 8 б.].

Күн ұзын аттан да түспей, өзге жүргіншілерден оқ бойы алда отырған 
[5, 3 б.]. Оқ жететін жердей деген шамалы аралық.

Көз ұшына кетіп ұзап алып, ылғи жапа жалғыз шауып отырған [5, 4 б.]. Тым 
алыс деген мағынада қолданылған.

Айнала төңірeктe нe бір түп тал, нe бір ағып жатқан бір қасық жылға да 
жoқ [3, 119 б.]. Қасық сөзі арқылы аздықты білдірсе, жоқ сөзімен сөйлемді аяқтап 
«мүлдем» деген мағынаны айқындаған.

Түлкі қас қағым сəткe ғана көз жазуы мүмкін eкeн, кeнeт 8 тұмсық бұлым та-
сасына қoсарланған лoкoмoтивтeрдің ұзынды – қысқалы oттары жарқ eтe қалдыда, 
қуатты прoжeктoрлар алдында жатқан жeрдің бəрін көз қарықтыра жарқыратып, 
бір сəткe даланың өлі дeнeсін тұп-тұтас жалаңаштап, ақ сəулeгe малып жібeрді дe, 
аш мақұлық oт үстіндe шырқ айналған жынды көбeлeктeй апалақтап алас ұрды да 
қалды [3, 7–8 б.]. Лезде деген ұғымда.

Разъeздeн жeті шақырым жeрдe тeмір жoл төбeшікті тіліп өтeді [3, 16 б.]. 
Нақты километр шамысын беріп тұр.

Дəл қазір Қазанғап түйeні бұйдасынан алып, алға түсіп, аршындай басып 
кeлe жатпаса, Сарыөзeктің қoйнына сүңги түскeн сайын Eдігe мeн Үкібаланың халі 
қалай бoларын бoлжаудың өзі қиын [3, 74 б.]. Бұл жерде «аршындай» сөзі түліктің 
жүрісінің жылдамдығы мен адамның ішкі толғанысының қарама-қарсылығын 
аңғартып тұр. Түйе адымдап жылдам келе жатса, Үкібала алдағы болатын 
оқиғаларға тіптен де асықпайтыны, тіпті тоқтап қалғанын да қалайтындығын 
білдірген. 

Иірмoйынды асқақтаған басы тoлқын үстіндe бір қалыпты қалықтап кeлe 
жатқан сияқты: тарамысты аршын аяқтары жeр 
танабын талмай сыдыртып, ауаны қайшылап ба-
ра жатқандай [3, 91 б.]. Бұл жерде де жүріс қалпы 
туралы.

Сөйткeн Пoшта Жəшік құрылыстанып, 
құлашын жайып, өзінің шeбінe бeйсeубeт 
адамдарды кіргізбeйтін бoлып алды [3, 128 б.] 
«Құлаш» деген адамның екі қолын екі жаққа 
созғандағы аралық, яғни шамамен – 1,80 м. 
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Ана-Бeйіттің өз тарихы барды. Атадан қалған аңыз бoйынша, əңгімe өткeн ғасыр-
ларда жуан-жуандардың Сарыөзeк даласын басып алуынан басталады [3, 128 б.]. 
Ғасыр сөзі 100 жылдан тұратын уақыт мөлшері.

Бұрын зіңгіттeй жігіт білeтін oқуды бұлар шынашақтайынан игeріп ал-
маса бoлмайды [3, 113 б.]. Бұл «кішкетайынан» деген мағынада. Одан төмен, 
шидің ішіне таяу кішкене қара саба тұр [4, 81 б.]. Қалыпты саба жылқы ерісінен 
тігілген ыдыстың мөлшері 18–20 литр [6,85 б.]. Осымен салыстырғандағы мөлшері 
жағынан кішілеу сабаның шамаланған жағдайы.

Өңкей көк өрім, көген көз, жанмен жан асырап жүрген сорлылар [2, 248 б.]. 
Мұндағы «көк өрім» – жастар мағынасында тұр.

Жігіттер Дорменнің күресін мадақтап, лек-легімен түтін жаққа тарай баста-
ды [2, 254 б.]. Бір сөздің қайталанып «лек-легімен» деп қолданылуы шұбырған топ 
мағынасын берген.

Сoнда да бoлса oл мына зіл батпан сoрдың алғашқы сoққысынан eсін жи-
ып алғанша Зəрипаныжұбатудың, қуат бeрудің eшқандай амалы жoқ eкeнін 
түсінді [3, 220 б.]. Бұл сөзді Танабаева Сапаркүл Рақымқызының жетекшілігімен 
жазған «Қазақ халқының байырғы өлшем бірліктері» деген ғылыми жобада Мей-
рам Аягөз «батпан» сөзін тиянақты талдаған. Автордың пікірінше: «Батпан» сөзі-
орыс патшаларының Ресейдің бұратаналар мекендейтін бөлігінде пайдалануға 
рұқсат берген көне азиялық салмақ өлшемі» деп жазады И.Е. Андреевскийдің 
басшылығымен шыққан «Энциклопедиялық сөздіктегі» «Батпан» мақаласында. 
Батпан туралы орыс əдебиетіндегі алғашқы дерек А. Никитиннің «Үш теңіздің ар 
жағына саяхат» атты кітабынан бастап кездеседі, Қазақтарда батпан өлшемі өте 
ерте заманнан бастап – ақ белгілі болған. Ол салмақ өлшемінің ең ауыр түрінде 
қолданылған. Бұхарада бір батпан 7 пұт 32 фунтқа тең болса, Талас өңірінде 
12 пұтқа тең болған» деп тарқатқан [7, 3 б.].

Бүгін oл алғаш ұшып кeлгeндe дe, eкінші рeт ұшып кeлгeндe дe кoсмoдрoм-
ның атшаптырым бeтoндалған алқабына адамдар мeн машиналардың құжынап 
жүргeнін байқады [3, 313 б.]. Жалпы ат шаптырым деген аттардың шауып өтетін 
арақашықтығы 25–30 километр болатынын ескеріп осы аралықты қамтыған жер 
болса, «құжынап» сөзімен адамдардың көптігін білдірген.

Қап-қара шoйын машина түтінін будақтатып, дағарадай дoңғалақтарымeн 
жeрді жаншып, біртe-біртe көшeгe жақындап, дүрілдeп кeлe бeрді [3, 349 б.]. «Даға-
радай» деген сөз пойыз дoңғалақтарының үлкендігін білдірсе, ал «жерді шан-
шып» сөзі арқылы оның ауырлығын білдірген. Жалпы «дағар» деген 100–130 кг 
салмақты білдіреді екен.

Дəулеткерей XIX ғасырдың орта кезіндегі атақты күйші, барлығы елуге 
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тарта күй шығарған [4, 10 б.]. «Тарта» деген сөз елу санымен тіркесіп адамдардың 
болжалды сан-мөлшерін білдіріп тұр.

Дəурен сал Іле өзенінен өткенде оның алып жүрген жібегінің ұзындығы 
сонша, оның бір ұшы судың арғы қабағында шұбатылып жатады [4, 13 б.]. 

Тeр шығып, қызынып алған бура, адымы аршындап, аузынан буы бұрқ-
бұрқ eтіп кeлeді [3, 263 б.]. «Сонша» мен «шұбатылған» сөзімен созылып жатқан 
ұзындық мөлшерін білдірген.

   Сере, сере, сере қар,
   Асты кілең, үсті мұз,
   Күн-түн қатса жібімес.
   Мен көлікке қосымды артқанмын,
   Көмбідей ару жаларға
   Күректей мұзды тондырып,
   Кірмембес ауыр қолға бас болып,
   Күңіреніп күн түбіне жортқанмын! [8, 18–19 б.]. 

Бұл өлен жолдарында біздің ойымызша Доспанбет жырау «сере» деген сөзбен 
қардың қалыңдығын, тығыздығын, ауқымдылығын білдіру үшін қолданған, ша-
мамен «сере» 10–12 см білдірген жəне де «күректей» сөзін қолдану арқылы сол 
қардың мұзға айналған түрі екендігін жəне ол мұздың қалыңдығын күректің 
аумағына теңеп тұр.

   Естеміспен екеуі
   Қонып жатса бір тауда,
   Намазшамнан өткенде,
   Құтпан мезгіл жеткенде,
   Құлағына батырдың
   Бір дауыс кеп шулайды [9,6 б.]. 

Намазшам мұсылман оқитын 5 уақыт парыз намаздың төртіншісіне сəйкес 
келеді, күннің толық батуымен басталып, шапақтың жоғалуымен аяқталады. Əбу 
Ханифа бойынша, шапақ – ақшам уақытында батыстың көкжиегіндегі қызылдан 
кейінгі бозамық. «Құптан» деген сөз ретімен бесінші намаз уақытына сəйкес. 
Намаз уақыты – қызыл шапақтың жоғалған сəтінен екінші таңның атуына дейінгі 
мезгіл. Екінші таң атқан сəтте құптанның уақыты шығады.

Талма тал түс шағында, Шатырыма келдің кез [9, 147 б.]. «Талма тал түс» – 
ол күн ортасы, сағат бір шамасындағы кез.
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Келіп ек шалқар түсте үлкен суға, Жұбай айтты: «Жатпайық, тағы өтелік» 
[10, 148 б.]. Бұл жерде «шалқар түс» деген сағат 12 шамасына сəйкес келетін уақыт.

Ақшамнан, дөкүментімнен айырылып, сорлы болып қалдым... [2, 289 б.].  
«Ақшам» – мұсылман оқитын бес уақыт парыз намаздың төртіншісіне сəйкес 
келеді. 

Сонымен, халықтық өлшем бірліктерінің қатарын толтырып жүрген сөздер 
мұнымен бітпейді. Олар ұлт мəдениеті мен тарихы жағынан қызықты да сан сала-
лы. Мағынасы жағынан бір-біріне кейбіреулері қрама-қарсы мағынада қолданылса, 
кейбіреулері тек дара қалыпта кездеседі, ал бірсыпырасы мағыналас бола-
ды. Сөйлемде қолданылуына қарай бастапты мағыналары кейде алшақтап, кей-
де кеңейе түскен. Бір аңғарғанымыз, мағынасы шамалап берілді десек те түсінігі 
нақты. Жəне əрбір өлшемнің өлшемі мен шегі жəне атқаратын қызметі мен ая-
сы бар. Бұл сөйлемдердің қолданылу аясы бар болғандықтан, ол сөздер қатары 
көбеймесе, азаймас, тіпті мағынасы да кеңейе түсер.

Əдебиеттер
1. Кенжеахметұлы С. Қазақ халқының тұрмысы мен мəдениеті / Сейіт Кенже-

ахметұлы. – Алматы: Алматыкітап, 2006. – Б. 306-309.
2. Аймауытов Ж. Шығармалары 2 том. Қартқожа / Жүсіпбек Аймауытов. – Алма-

ты: Жібек жолы, 2003. – 312 бет.
3. Айтматов Ш. Боранды бекет. Ғасырдан да ұзақ жыл Құс жолы / Шыңғыс Айт-

матов. – Астана: Аударма, 2011. – 456 бет.
4. Марғұлан Ə. Қазақтың сал серілік дəстүрі. «WikiBilim” қоғамдық қоры / Əлкей 

Марғұлан. http://kitap.kz/index.php/catalog/book/2316-qazaqtyng_sal_serilik_dasturi
5. Əуезов М. Абай жолы : 1 том / Мұхтар Əуезов. Қазақстан республикасы. – Алма-

ты: Жазушы баспасы, 2004. – 591 бет.
6. Төлебаев Т.Ə. Əл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университеті. Қосалқы та-

рихи пəндер. ІІ бөлі: оқу құралы / Т.Ə. Төлебаев. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 
19 бет.

7. Дереккөз : http://5fan.info/yfspolrnamerrnamer.html
8. Асанқайғыдан Кердері Əбубəкірге дейін / құраст. Е. Дұйсенбайұлы. Нар заман зар 

заман поэзиясы. Жыр толғаулар. – Алматы: Раритет, 2007. – 376 б
9. Батырлар жыры: 1 том. – Алматы: Жазушы,2006. – 256 бет.
10. Батырлар жыры: 2 том. – Алматы: Жазушы, 2006. – 260 бет.
11. Əбу Ханифа бойынша намаз уақыты түсіндірмелері.
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7_%D1%83

%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%82%D1%8B



2, 2015                                                ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК КАЗАХСТАНА

179

Использование измерительных единиц на уроках казахского языка
К.А. Ертаев
студент 1 курса факультета естествознания, 
Павлодарский государственный педагогический институт, 
Павлодар, Казахстан

А.К. Каппасова 
преподаватель, магистр Павлодарского государственного 
педагогического института, Павлодар, Казахстан

Аннотация
В этой статье рассматриваются измерительные единицы казахского языка. Разбираются опи-

сание и значения. В данной статье анализируется их использование в предложениях.
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In the article examined measuring units of kazakh language. Considered their description and 

meaning. In this article analize their using in the sentences

Keywords: kilometrе, step, pinch, handful, as a little finger



ҚАЗАҚСТАН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ХАБАРШЫСЫ                                                       2, 2015

180

ƏОЖ 398.1(574)

ЕЛ АУЗЫНДАҒЫ ҚАРА ӨЛЕҢДЕР

А.А. Сембаева 

Комсомол ЖОББМ Бастауыш сынып мұғалімі 
Павлодар облысы, Екiбастұз қаласы, Шиқылдақ ауылы

А.К. Мухамеджанова 

Комсомол ЖОББМ Бастауыш сынып мұғалімі 
Павлодар облысы, Екiбастұз қаласы, Шиқылдақ ауылы

Ж.А. Темирханова

№3 УЖОББМ Бастауыш сынып мұғалімі Успен ауданы, 
Павлодар облысы, Екiбастұз қаласы, Успен ауылы

Аңдатпа
Ұсынылын отырған мақалада ел аузындағы қара өлең туралы  жазылған. Ауыз 

əдебиетінің бір түрі қара өлеңнің тəрбиелік мəні туралы айтылған.

Тірек сөздер: қазақ халқының фольклоры, халық мəдениеті.

Қазақ əдебиеті сан ғасырлардан бері өзінің құндылығын жоймай, жас 
ұрпаққа үлкен үлгі өнеге көрсетіп келеді. Оның бастауы қазақ ауыз əдебиетінен 
бері сарқылмас қазына болып жалғасын тауып келеді. Қазақ ауыз əдебиеті қазақ 
əдебиетінің түп тамыры. Сонау ықылым заманнан бері ауызша таралып, осы 
заманға дейін ұмытылмай жетуінің өзі, оның құндылығында. Ол – көне тас 
дəуірінде пайда болып, түркілік тұтастықты бастан кешірген, одан бері де қазақ 
халқының қалыптасу тарихымен біте қайнасып, бірге жасап келе жатқан теңдесі 
жоқ рухани мұра. 

Байырғы ата-бабаларымыздың наным-сенімдерінен, тарихынан, тұрмыс-
тіршілігінен, жақсы мен жаман туралы түсініктерінен, асыл арманы, биік 
мұратынан жан-жақты мағлұмат береді.

Қазақтың шырылдап дүниеге келгеннен бастап, өмірден озғанға дейінгі 
ғұмыр сапарында қазақтың төл мəдениеті, əдебиеті көрініс табады. Ұлы Абай 
айтпақшы: «Туғанда дүние есігін ашады өлең, Өлеңмен жер қойнына кірер 
денең» – деген сөзінен көп нəрсені аңғаруға болады.
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Міне, осы қазақтың салт-дəстүрімен бірге жасап келе жатқан қазақ ауыз 
əдебиетінің бір түрі – қара өлеңге тоқталмақпын.

Қара өлең – қазақтың ежелгі өлең түрі. Туысқан өзбек, қырғыз, карақалпақ, 
татар, түрікмен, башқұрт поэзияларында кездеседі. Қара өлең 11 буын, 4 тармақ, 
а-а-б-а түрінде келеді. Мысалы: 

   «Қағаздың қасың сұлу сиясындай,
   Тоғайдың мойның ұзын миясындай,
   Қолымды саған қайтсем жеткіземін,
   Сұңқардың жатқан жерік ұясындай».

Қара өлең əнге салып айтуға ыңғайлы. Əннің ырғақ ерекшеліктеріне қарай 
өлең жолдарындағы бунақтар орнын ауыстырып отырады. Əр шумақта жеке ой жа-
тады. Мұндай ой жеңіл əзіл- оспақтан бастап, өмірдің мəні мен сəнін, ел қамы мен 
халық тағдырын қамтиды. Өлеңнің алғашқы екі жолындағы ой соңғы жолдардағы 
негізгі ойға қызмет етеді. Қара өлең көне заманнан бастау алып, тереңге тамыр 
байлаған. Оның үлгілері «Оғызнамада» (9 ғ.), Ж. Баласағұнидің «Құтадғу білігінде» 
(11 ғ.), М. Қашқаридың «Диуани лұғат ат-түркінде» (11 ғ.), А. Иүгінекидің «Ақиқат 
сыйында» (12 ғ.) кездеседі. Сипаты жағынан орыстың «частушкасына», өзбектің 
«қошығына» ұқсас. 

Қара өлең айту салты деген ұғымды ұмытпауымыз керек сияқты. Себебі, 
ертеде қазақтың жиын-тойында əйелдер де, ерлер де қара өлең айтуды дағдыға 
айналдырған. Міне, осы ежелден келе жатқан қара өлең айту салты біздің Жаңақала 
өңірінде сирек те болса бар екені көңіл қуантады. Бірақ, «Уақыт өтеді, керуен 
көшеді» – демекші, осы асыл мұрамызды сақтай алып жатырмыз ба?! Ұмыт қалып 
бара жатқан жоқ па? – деген көкейде сұрақтар пайда болады. 

Қазіргі заман поэзиясында осы қара өлең ұйқасын кеңінен пайдаланады. Де-
мек, қазақ поэзиясының түп тамыры қара өлеңнен бастау алады.

Қара өлеңді ақындар да өздерінің шығармаларына арқау еткен. Ақындар қара 
өлеңді қасиет тұтады, пір тұтады. Мысалы, күйшіні домбырасыз елестету мүмкін 
емес.Сол сыкылды ақын өлеңсіз өмір сүре алмайды. Ал поэзияның атасы қара өлең 
екенін төмендегі ақындар өлеңінен көреміз. 

   Ақынмын деп қалай мен айта аламын, 
   Халқымның өз айтқанын қайталадым.
   Шекпен жауып өзіне қайтарамын – 

деп ақиық ақын Мұқағали жырлап кеткен.
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   Қара өлеңнің мекені – Қарауылға келемін,
   Қара өлеңнің қамы еді, қарап жүрмей жегенім.
   Қарағанның ішіне көп тығылып ойнайтын,
   Қара өлеңге құмартқан қара бала мен едім, – 

деген Қалқаман Сарин да өз өмірін қара өлеңмен тығыз байланыстырады. Міне, 
қара өлеңнің құдіреттілігі, қара өлеңнің құндылығы осындай биік тұлғаларды 
қалыптастырды. Жан-жақты талдаудың нəтижиесінде қара өлеңдердің тəрбиелік 
мəні мен танымдық қырлары ашыла түсті:Қара өлең ауыз əдебиетінің көне түрі. 
Қара өлеңдерде қазақ халқының тарихы, тіршілігі, тынысы сезіледі.

Қара өлендер арқылы əлеуметтік мəселелер көтеріліп, ұнамсыз қылықтар сы-
налады. Ата-бабаларымыздың өмір тəжірбиесінен алған тəлімін жастарға ақыл-
өнеге ретінде бағыттайды. Бірлік, ынтымақ игі өмірдің кепілі екенін айтады. Жас 
ұрпақты ұлтжандылыққа, адамгершілікке, өнер-білімге үйретеді.
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Аннотация
В данной статье говорится о всех видах фольклора казахского народа. Рассмотрены пути вос-
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Summary
This article refers to all kinds of folklore of Kazakh people. The ways of educating pupils on the 

basis of works of Kazakh folklore.
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ƏОЖ 372.412

КІШІ МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ҰЖЫМДЫҚ 
ОҚУ-ТАНЫМ ІС-ƏРЕКЕТІНІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 
ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫНЫҢ МҮМКІНШІЛІКТЕРІ 

М. Хабев

бастауыш сынып мұғалімі, Ақсу қаласы Үштерек ЖОББ мектебі
Павлодар облысы, Қазақстан

Аңдатпа
Аталмыш мақалада кіші мектеп жасындағы оқушыларының ұжыдық оқу-таным 

іс-əрекетінің педагогикалық ұйымдастырылуының тəсілдері баяндалды.

Тірек сөздер: ұжымдық, іс-əрекет, оқу-таным, ұйымдастыру, кірістіру.

Ұжымдық танымдық іс-əрекетті ұйымдастырудың психологиялық-педаго-
гикалық мағынасы əрбір оқушының іс-əрекет субъектісі тəртібімен қамтамасыз 
етуде, оның өзін-өзі көрсетуіне көмектесуде. Əдістемелік тұрғыда дұрыс 
ұйымдастырылған ұжымдық сипаттағы іс-əрекеттері арқылы психологиялық-
педагогикалық қарама-қайшылықтарын шешуге, яғни əрбір оқушыны тұлға 
ретінде қалыптастырып дамытуға мүмкіндік жасайды. 

Қазіргі педагогикалық психологиялық зерттеулерде балалардың баста-
уыш сыныптағы ерекшеліктерін атап көрсететін Л. Божовичтің, Р. Буренің, 
Л. Венгердің, Я. Коломинскийдің, Е. Панько жəне т. б. ғалымдар еңбектерінің 
маңызы зор. Ұжымдық танымдық əрекеттің үрдісінде мынадай мақсаттар жүзеге 
асырылады:
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1) Символикалық бейнелерге психикалық əрекеттің құралы ретінде (есте 
сақтау) саналы қатынасты қалыптастыру;

2) Қисынды ойлауды жəне көрнекі-бейнелі операцияларды меңгеру;
3) Қиялды, əр түрлі қабылдауды жетілдіру.
Кіші мектепте ұжымдық танымдық іс-əрекеттерді дамуты ол əрбір мұғалімнің, 

басшының, тіпті ата-ананың да негізгі міндеті болып саналады. Егер де бала 
мұғалімдердің ұйымдастырғысы, дамытқысы келген іс-əрекеттерін қабылдауға 
ынталанбаса, мұғалім қанша тырысқанымен, оны оқушылар меңгере алмайды. Ол 
үшін мұғалім баланы ең алдымен белсендіруі қажет. Баланың белсенділігі – оның 
танымдық дамуындапғы қажетті фактор. Баланың белсенділігін, қызығушылығын 
оятатын басты тұлға, ол – мұғалім. Мұғалім баланы танымдық іс-əрекеттерге оята-
тын, оның мүддесін, бағдарлылығын, оның іс-əрекет себептерін қалыптастыратын 
құралдарды білуі керек.

Мұғалім оқушылардың белсенділігін, күш қуатын, танымдық іс-əрекеттерге 
бағыттағанда, яғни мектепшілік мейрамдарға дайындалу, олимпиадаларға қатысу, 
интеллектуалдық ойындарға қатысу т.б. Оқушының белсенділігі дамып, таным-
дық іс-əрекеттерге деген қызығушылықғы оянады.

Танымдық іс-əрекеттердің дамуының тағы бір шарты – балалардың ақыл-ой 
Сонымен қатар, баланың қабылдауын дамыту қажет. Себебі бала берген білімді 
қабылдамаса, оны ұйымдастырылған ұжымдық танымдық іс-əрекет жүзеге аспай-
ды. Баланың қабылдауын дамыту ол ең алдымен байқағыштықты дамытудың 
негізгі шарттарымен байланысты болады. Баланы байқағыштыққа үйрету оның 
жеке басының бақылағыштық, терең қабылдай білушілік, белгілерді көре жəне 
айыра білу, танымдық əрекеттерді терең меңгеруге, табиғат объектісі өміріндегі, 
адамдар іс-əрекеттердегі қасиеттерін көріп-білуге, тануға үйретеді.

Байқағыштық көптеген мамандықтар саласында жемісті қызмет ету үшін, 
танымдық іс-əрекетті дамытудағы аса қажетті бағалы қасиет. 

Кіші мектеп оқушыларының өзара қарым-қатынасына тəн белгі – 
олардың достығы, əдетте өмірдің сыртқы мақсаттары мен кездейсоқ мүдделер 
ортақтастығына негізделеді. Кіші мектеп оқушылары үшін мұғалімінің пікірі 
мейлінше елеулі болып табылады. 

Психологиялық көзқарас тұрғысынан ұжым – баланың қоғамдық байланы-
сы қалыптасатын, оның психикалық дамуы жүретін қоғамдық организм. Кез кел-
ген ұжымның оны əлеуметтік орта ретінде, тəрбие шарты ретінде сипаттайтын 
белгілермен бірге балалар ұжымында біз кемелденіп бітпеген, қалыптасып келе 
жатқан жеке адамдармен істес боламыз. 

Балалар ұжымының айрықша ерекшелігі – ересектердің балаларды бірік-
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тірген кезде, олардың қатынастарын құрған кезде көздеген мақсаттарының 
бағыттылығында. 

Балалар ұжымын ұйымдастыруда балалардың өздерінің қарым-қатынасқа де-
ген қажетсінуі мен үлкендер алға қойған міндеттердің арақатынасы ерекше маңызды 
балаларды қоғамдық маңызды міндеттерді шешуге белсенді қатыстыра отырып, 
ұжым жеке адамды дамыту үшін кең мүмкіндік ашатын қарым-қатынастардың 
сан түрлі формаларына өріс жаюын қамтамасыз етеді. Бұл жағдайда балалардың 
ұжымды тек сырттай лайықты деп қабылдамауының психологиялық маңызы зор. 

Балалар ұжымының əлеуметтік-психологиялық ерекшелігі мынады: үлкен-
дер ұйымдастырған балалар бірлестіктері қоғамның осы типке тəн қарым-
қатынастардың үлгісін жасауға мүмкіндік береді. Сондықтан да ұжым ішіндегі 
балалардың өзара қарым-қатынасының олардың жеке басын қалыптастыру 
үшін шешуші маңызы бар. Ұжым – мектеп оқушысының жеке басының тұрақты 
адамгершілік қасиеті неғұрлым белсенді, мақсатты түрде қалыптастырудың 
шарты. 

 Дамыған ұжымға баланың қарым-қатынасының өріс алған жүйесі, оның басқа 
адамға ерекше қарым-қатынасы іс-əрекет пен балалардың қарым-қатынасының си-
патын сапалы өзгертуге негізделген ұзақ үрдіс.

1–2 сыныптардағы мектеп оқушылары арасындағы қарым-қатынасты, əдетте 
балалардың ұжымдық оқу-таным іс-əрекетін ұйымдастыратын, қоғамдық тапсыр-
маны бөлетін мұғалімдер болып табылады. 

3–4 сыныптарда оқушылардың өз жолдастары арысында белгілі орын алуға 
қажеттілігі өседі, қызығушылықтары артады, осы кезде оқушылардың ұжымының 
құрылуы басталады. 

Дамыған ұжым өзінен-өзі дүниеге келмейді. Оның қалыптасуы, дамуы 
кіші мектептік шақта басталады, ал түп тамыры одан да гөрі ертерек неғұрлым 
сəбилік шақта болады. оқушылар ұжымын дамыту дəрежесі оқушылардың өзара 
қарым-қатынастарының дамыту деңгейлерімен жəне сипатымен анықталады. 
Оқушылардың қарым-қатынасының өріс алған жүйесін құрудың негізі-танымдық 
іс-əрекетін мақсатты бағытта ұйымдастыру болып табылады. 

Оқушылар ұжымының тəрбиелеу мүмкіндіктері мыналармен байланысты:
– оқушылар əрекетінің мазмұнымен;
– бұл ұжым қаншалықты таным іс-əрекетінің субъектісі ретінде болатын-

дығымен;
– танымдық іс-əрекет процесінде ұйымдастырылатын барлық қарым-

қатынастардың жүйесімен айқындалады. 
Барлық ұжым мүшелеріне əрбір оқушы үшін орнықты жағдай туғызатын 

қамқорлық қарым-қатынас ұйымдастыру аса маңызды іс. 
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Оқушыларды ұжымдық оқу-танымдық іс-əрекеттерде ұйымдастыру – ол аса 
маңызды мақсаттардың бірі. Мұны жүзеге асыру оқушыларды қарым-қатынас-
тыққа, еркіндікке, шығармашылыққа, жинақылыққа, танымдық-шығармашылық 
деңгейін көтеруге, қабілеттерін дамытуға, жеке тұлға ретінде қалыптасуына, 
толыққанды ұжымның құрылуына үйретеді, бейімдейді. Осының барлығының 
негізінде əрбір оқушының мініз-құлқы өзгеріп, ерік-жігер мен ақыл-ой қабілетінің 
даму дəрежесі жоғарлап, шығармашылығы артып, қабілеті көтеріледі. Ұжымдық 
оқу-танымдық іс-əрекеттер балаларды ізденімпаздыққа, саналы түрде мақсат 
қоюына, өздерінің іс-əрекеттерін бағыттап отыруға тəрбиелейді. 

Ж. Қоянбаевың еңбегінде: «Ұжымдық танымдық іс-əрекеттер – танымдық 
белсенділікпен тығыз байланыста болады. Танымдық белсенділік деп мотива-
циялық – тұлғалық, мазмұндық-амалдық, жігерлік бөліктерінен тұратын тұлғаның 
интегралдық құрылымын, сипаттамасын айтамыз», – деген [4]. Осы үш бөлік 
диалектикалық тұрғыда бір-бірімен өте тығыз байланыста болады. Танымдық 
белсенділіктің негізгі бөлігін мынадай белгілі шарттар мен көрсеткіштердің жиы-
ны арқылы көрсетуге болады.

Сонымен танымдық белсенділік балаға бірден-бір əсер ететін түрткі, яғни 
баланың ұжымда жұмыс істей алуына өзіндік үлесі зор.

Ұжымдық таным теориясының психологиялық негізінде жеке адамның 
жан-жақтылығы, қызығушылығы, қарым-қатынас деңгейі, ес, сөйлеу, ұйымдас-
тырушылық қабілеті, өз ойын еркін жеткізе алуы, жігерлігі, белсенділігі, іс-
əрекеті, сондай-ақ психикалық процестеріне, таным процестеріне енрекше көңіл 
бөлініп қарастырылды. Оқушылар ұжымы – мектептің ұйымдасқан бір форма-
сы. Əрбір оқушы осы ұжымның мүшесі, сондықтанда кіші мектеп оқушысына 
ұжымдық іс-əрекеттің мақсатын таңдауға нақтылы қатысып, оны өмірде іске асы-
рып, көпшілікітің пікіріне ұйымдастырып оқыту қажет.

Адамдар топтасуының ұйымдасқан түрі – ұжым. Психологияда ұжым 
дегеніміз – топтың ең жоғары деңгейде ұйымдасқан түрі, мұнда топ ішіндегі қарым-
қатынас жалпы мақсатты іс-əрекеттер арқылы жүзеге асып отырады. Ұжымдық 
қарым-қатынас жасаудың негізгі объектісі-адамдардың ұйымшылдығы мен бірлігі, 
топтағы психологиялық ахуал, əрбір ұжым мүшесінің көңіл-күйі, сергектігі т.б.

Таным теориясы (гнесология) – айналадағы қоршаған дүниенің адам са-
насында бейнеленуін, танымның жалпы шарттары мен мүмкіндігін, білімнің 
шындыққа қатынасын, қоғамдық тəжірибе негізінде жүзеге асатын таным үрдісінің 
заңдылықтарын, оның негізгі түрлерін, əдістерін, жорамалдар мен теориялар құру 
жəне дамытудың жолдарын зерттейтін психология ғылымының саласы.

Оқушылардың ұжымдық таным қызметін іске асыру үшін, оған оқушының 
оқуға деген қабілетін білген жөн. Ж. Аймауытов: «Қабілет – баланың бір нəрсеге 
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деген құштарлығы арқылы ашылады. Қабілетсіз бала жоқ. Қабілеттілік нышан 
арқылы білінеді», – деген [7].

Баланы ұжымда сыныпта оқытудың ерекшеліктері:
– тұрақты оқушылар тобы;
– əр оқушының оқуын қадағалап бақылау, оған көмек көрсету;
– сабақтың мазмұнын сыныпта қабылдау.
Міне, осы ерекшеліктер оқушының ұжымда білім алып, таным қызметінің 

дамуына мүмкіндік береді. 
Ұжымдарды ұйымдастыруда мына мəселелерді басшылыққа алған жөн:
– əрбір пəн бойынша бөлек топтар құрылатындығы, бір пəннің шеңберінде 

топтық – құрамы жеке оқушылардың ілгері басуын ескере отырып анықталуының 
қажеттігі;

– ана тілі, қазақ тілі пəндері бойынша ұғымдар оқушылардың білімдерінің 
жəне дағдыларының деңгейіне қарай құрылғаны орынды;

– оқу ұғымдарын жинақтауда оқушылардың өзара қарым-қатынастары да 
ескерілуі тиіс.

Əр түрлі құрама ұжымдарда жұмыс істеу тиімділігін ғалымдар зерде-
леп, 5 оқушыдан құралған ұжым тиімді болатындығы жөнінде тұжырым жаса-
ды. Өйткені 3 оқушының талқылау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті пікірлері 
мен ұсыныстары жеткіліксіз, 4 жəне 6 адамнан құралған адамдарда жіктілеу пай-
да болады, ал 7 адамнан құралған топта əрбір оқушының өз пікірін айтуына, өз 
ұсыныстарын жəне көзқарастарын жеткізуіне мүмкіндік болмайды. 

Ұжыммен орындалатын жұмысты ұйымдастыру үшін топтарды орналасты-
ру да маңызды мəселелердің бірі. 

Ұжымға педагогикалық жетекшілік орыны ерекше. Оқушыны ұжымдық 
қатынас процесіне енгізу қиын əрі күрделі шаруа.

Ең алдымен баланың жекелей мəнді екенін ескеру керек. Оқушыларды – 
болашақ ұжым мүшелерін бір-бірінен денсаулықтарына, сыртқы көріністеріне, 
мінез бітістеріне, қатысу деңгейіне, біліміне, біліктілігіне т.б. қасиеттеріне қарап 
ажыратамыз. Сондықтан, олар ұжымдық қатынас жүйесіне əртүрлі болып енеді, 
жас жағынан əртүрлі реакциялар туындатады, кейде ұжымға кері əсерін тигізуі де 
мүмкін. 

Ұжымдық қатынас жүйесіндегі тұлғаның жеке əлеуметтік тəжірибесінде 
маңызды келеді. Ол арқылы оқушының сана-сезім ерекшеліктері, құнды бағдарлау 
жүйесі, жүріс-тұрысы белгіленеді. Ал бұлар осы ұжымның дəстүр-тəртіптеріне, 
құндылықтарына сай келуі не сай келмеуі де мүмкін. Оқушы тəжірибесі басқадай 
болған жағдайда тəжірибе ауқымы мен сапасына сəйкес өз құрдастарымен қарым-
қатынас қиындыққа соқтырады.
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Əрбір адам аз немесе көп күш жұмсау арқылы ұжымдағы өз орнын табуға 
талпынады. Бірақ кейбір объективті немесе субъективті себептердің əсерінен 
тұлғаның барлығы бірдей табысқа қол жеткізе бермейді. Табиғи мүмкіндіктері 
бойынша жеке адам ұжымдағы кейбір құндылықтардың өзіне сəйкес келмеуінен 
өз жасқаншақтығын жеңе алмай, табыстарға қолын жеткізе бермейді. Əсіресе, 
ұжымның, достарының өзіне деген қатынасын бағалай алмайтын, өзін-өзі та-
нуы мен бағалауы сияқты қасиеттері толық дамымаған кіші мектеп оқушыларына 
мұның қиын соғуы мүмкін. 

Бұл педагогикалық жағдайдың объективті себептері бар: іс-əрекеттердің 
бірсарындылығы, ұжым мүшелері арасындағы оқушының атқаратын рөлінің 
тарлығы, ұжым мүшелері арасындағы қатынастың ұйымдастыру формаларының 
біртараптылығы мен мазмұнының жұтаңдығы, бірін-бірі қабылдау мəдениетінің 
кемшілігі, жолдасының ескеруге тұрарлық бағалы да қызықты қасиеттерін елей 
алмауы жəне т.б.

Ғылыми зерттеулер нəтижесінде тұлға мен ұжым арасындағы қатынас 
дамуының кең тараған үш түрі анықталған: 

1) Тұлға ұжымға бағынады; 
2) Тұлға мен ұжым бір-бірімен үйлесімді қатынаста болады. 
3) Тұлға ұжымды өзіне бағындырады. 
Бірінші түрі бойынша тұлға ұжым талаптарына өз еркімен бағынады, ал кей-

де ұжымға сырттай бағынып, əрі қарай өзінің жекелігін жəне тəуелсіздігін сақтауы 
мүмкін. Егер тұлға ұжымға кіргісі келсе, онда ұжымның құндылықтарын, норма-
ларын жəне дəстүрлерін қабылдайды. 

Екінші түрі бойынша жағдай əртүрлі жолмен дамуы мүмкін: 
1) Тұлға өз тəуелсіздіін барынша сақтап ұжым талаптарына сырттай 

бағынады; 
2) Тұлғаның кейбір өзіндік іс-қимылы ұжым талаптарына сай келмейді. Мек-

теп ұжымдарында көп кездесетін мотив немесе себеп-салдарынан тұлға кейбір 
қиын іс-қимылдарға бой ұрады. Мұндай жағдайда оқушы ұжым нормалары мен 
құндылықтарын сырттай қабылдайды, талқылау кезінде ұжымның одан күтетінін 
айтады, əртүрлі жағдайларды ұжымдағы қалыптасқан қасиеттерді ұстанады, 
бірақ мектеп ұжымнан тыс жерде бұрыңғы қалыптасқан тəжірибесі бойынша 
өзін басқадай ұстайды, өзгеше ойлайды, басқаша бағалайды. Бұл жағдай кей-
де уақытша болса, кейде тұрақты болып отырады. Соңғысы тұлғаның бұрынғы 
əлеуметтік тəжірибесі ұжым тарапынан қолдау көрмей, өз ұжымның тəжірибесімен 
ұштаспайтын жайларда жиі кездеседі. 

Адам танымы бақылаудан, нақты аңғарудан заңды теория жүзінде ашуға, ал 
сонан кейін ол заңды, теорияны, практикада қолдануға қарай жүріп отырады. Та-
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ным заттардың адаммен практикалық байланысының мəні мен қасиеттерін ғана 
көрсетіп қоймай, заттардың өзара обьективтік байланыстарын жəне заңдылықтарын 
қоса анықтайды .

Тұлға мен ұжым арасындағы қатынастың қазіргі мектепке сай типі – бұл 
бірлікті өмір сүру талпынысы. Тұлға мен ұжым ұдайы қарым-қатынаста болуы 
тиіс.

Үшінші модельде тұлға ұжымды бағындырады, бірақ бұл сирек кездесетін 
құбылыс. Нағыз лидер еңбектері, іс-əрекеттері ескерілуімен, бұл модельде тиісті 
бағасын алады. Жарқын тұлға, оның өзіндік жеке тəжірибесі ұжым мүшелеріне 
тартымды болуы міндетті.

Психологтар мен педагогтар жекелік қасиеттердің жасырын түрде дами-
тын мектеп ұжымы мүшелерінің арасында кең тараған бағыт-бағдарын бөліп 
қарастырады. Берілген жұмыстарды, əсіресе жауапты тапсырмаларды бар ынта-
сымен орындайтын оқушылар аз емес. Баршаның көзіне түсу, басқаның үстінен өз 
билігін жүргізу – олардың талпынысына күш-қуат береді. Олар ұжымның қиын 
жағдайына қайғырмайды, жұмысына көп мəн бермейді, басты мақсаты – өз беделін 
ғана таныту.

Ұжым үнемі өзгеріп отырады, себебі оны құрайтын адамдар ауысады. 
Бірақ ұжымның даму процесі кездейсоқ емес, оған педагогтар жетекшілік етеді. 
Ұжымға жетекшілік етудің нəтижелігі, оның даму заңдылығын қандай мөлшерде 
зерттегеніне, тəрбие жағдайының қаншалықты дұрыс анықталанына, педагогтың 
əсер ету тəсілдеріне байланысты.

Мұндай əсердің маңызды шарты – үздіксіз болып келетін, ұжымға əсер ететін 
тəрбиелік шаралардың бір жүйеге бірігуі. Ал мұндай иньеграцияға келесі жолдар 
арқылы қол жеткізуге болады.

1) Ұжымға болар педагогикалық əсерлерді бірлікті (комплексті) пайдалану;
2) Күнделікті өмірде ұжым мүшелерінің бір-біріне үнемі жəне жан-жақты 

көмегі;
3) Ұжым өміріне жəне оның жеке мүшелеріне жағымды əсер ететін жағдайлар 

тудыру;
4) Оқушылардың өзін-өзі басқаруы ісін кеңейту;
5) Ұжыммен жұмыс істейтін барлық ұйымдардың талпыныстарын біріктіру.
Мектеп ұжымын басқарудың педагогикалық тəжірибесінде келесі маңызды 

ережелерді сақтау керек:
1. Педагогикалық жетекшілікті оқушының өз қызығушылығына, ынтасы-

на, тəуелсіздігіне орайластыру, дербес қарапайым талпынысымен саналы байла-
ныстыру;
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2. Ұжым – динамикалық жүйе болғандықтан, ол үнемі өзгеріп, дамып оты-
рады жəне кемелденеді. Сол үшін педагогикалық жетекшілер қарым-қатынас жəне 
əсер ету жобаларын жиі өзгертіп отыруы міндет.

3. Сынып жетекшісі ұжым тəрбиесінде мұғалімдер тобына, сынып ұйымына 
сүйеніп, отбасыларымен үнемі байланыста бола отырып, жоғары жетістіктерді 
көздеуі лазым. 

4. Жүйесіз – тəрбиенің сапасы болмайды;
5. Жетекшіліктің жақсы көрсеткіші – сынып өміріндегі маңызды мəселелерге 

ортақ ұжымдық пікірдің болуы;
6. Ұжым мүшелерінің өз міндеттерін орындауын дұрыс қадағалау негізінде 

тəрбиені дамыту;
7. Тəрбиені ұйымдағы қарым-қатынас құрылымының көп деңгейлігін еске-

ре жүргізу:
1) Жекеше қарым-қатынас жасау;
2) Бірлескен іс-əрекет қатынастарын дамыту;
3) Əлеуметтік мəні бар ұжым іс-əрекетіне байланысты қатынас жасау;
8. Ұжым мүшелерінің атқарып жүрген рөлдері мен олардың шын мəніндегі 

мүмкіндіктерін дұрыс пайдалану;
9. Ұжымдағы қатынастың өтіп жатқан жағдайына белсене араласу;
10. Уақытша ұжымдар құру, нашар оқушыларды жоғары мүмкіндіктерге 

жеткізе алатын ұжымға ауыстыру;
11. Ұжымдағы оқушыларды жаңаша қатынасқа кірістіретін ұжымдық іс-

əрекет түрлерімен олардың қалпын өзгертуді əр кез естен шығармау. Оқу үрдісінде 
іске асырып, көпшілікітің пікіріне ұйымдастырып оқыту қажет.

Қ. Бержановтың пікірінше: «Белсенділік – адамның өз бетінше əрекет етуге 
дайын болуға ұмтылысынан, алға қойған мақсаттарға жету үшін оңтайлы жолдар-
ды таңдай білуден көрініс табатын жеке тұлғаның сипаты ретінде айқындалады».

Белсенділік – танымдық іс-əрекеттің көздейтін мүддесі, білімнің қоғамдық 
мəнін ұғыну, қоғамға қызмет ету қарқынын үдету қажеттігі негізінде дамиды [16].

Белсенділіктің ең жоғарғы көрінісі оқушылардың алған білімдерін өмірде, 
тəжірибеде нəтижелі пайдалана білуі болып табылады. Демек, оқушылардың 
танымдық белсенділігін қалыптастыруды арнайы ұйымдастыруды оқу үрдісін 
жетілдірудің негізгі шарты ретінде қарастыру қажет. Мектеп оқушыларының 
танымдық белсенділігін қалыптастыру мəселесіне педагогтар, психологтар, 
əдіскерлер ерекше көңіл бөледі. Зерттеулерде танымдық белсенділік туралы 
əр түрлі пікірлер айтылған. Біреулері танымдық белсенділікті іс-əрекет ретінде 
қарастырса, екіншілері жеке тұлғаның ерекше қасиеті ретінде түсіндіреді.
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Адам белсенділігінің табиғатын тани білу, еңбек жəне моральдық белсенді-
лік дəрежесі бойынша адамның қоғам мен ұжым үшін жарамдылығын жете 
анықтау – мұғалімнің басты міндеті.
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АВТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН  ПРАВИЛА
ЕРЕЖЕ  ДЛЯ АВТОРОВ

1. Жұрналға педагогика ғылымдарының барлық салалары бойынша 2 данамен компьютерде 
терілген, бір жарым жоларалық жиілікпен беттің бір жағына барлық шетінен 3 см орын қалдырып 
басылған мақалалардың колжазбалары жəне «OpenOffice.org 3.0 Writer үшін» мəтін редакторындағы 
толық материалдарының дискеті қабылданады (кегль –12 пункт, гарнитура – Times New Roman/KZ 
Times New Roman). 

2. Мақалаға барлық авторлардың қолы қойылады. Аңдатпаны, əдебиеттерді, кестелер мен 
суреттерді қоса есептегенде қолжазбаның жалпы көлемі 8–10 беттен аспауы керек. 

3. Ғылыми дəрежелері жоқ авторлардың мақалалары ғылым докторының не ғылым 
кандидатының пікірімен бірге берілуі керек. 

4. Мақалалар төмендегі ерекше талаптарды қатаң сақтауды қажет етеді: 
– ОƏК – ондық əмбебап кестесі бойынша; 
– мақаланың аты: кегль – 14, гарнитура Times New Roman (орыс, ағылшын жəне неміс 

тілдеріндегі мəтін үшін), KZ Times New Roman (қазақ тілі үшін тақырыптың аты ерекше жазу 
арқылы, тақырып аты ортасында болуы керек; 

– мақаланың атауы, автордың ата тегі,  авторлар туралы мəлімет,  мақаланың аңдатпасы жəне  
кілтті сөздер  қазақ, орыс жəне ағылшын тілдерде беріледі;

– автор(лар)дың аты-жөн(дер)і, мекеменің толық аты: кегль – 12, гарнитура Arial (орыс 
ағылшын жəне неміс тілінде), KZ Arial (қазақша мəтіндерге), азат жол ортасында болуы керек; 

– Аңдатпа: кегль – 12 пункт, гарнитура Times New Roman / KZ Times New Roman қазақ жəне 
ағылшын тілдерінде (ағылшынша жəне немісше мəтіндер үшін), орыс жəне ағылшын тілдерінде 
(қазақша мəтіндер үшін), қазақ жəне орыс тілдерінде (ағылшынша мəтіндер үшін); 

– мақала мəтіні: кегль – 12 пункті, гарнитура Times New Roman (орысша, ағылшыншa жəне 
немісше мəтіндер үшін), KZ Times New Roman (қазақша мəтіндер үшін), бip жарым жоларалық ин-
тервал; 

– қолданылған əдебиеттер тізімі (сілтеме мен ескертулер қолжазбадағы нөмірлерімен жəне 
квадрат жақшада беріледі) əдебиеттер тізімі МемСТ 7.1–84 талаптарына сəйкес жасалуы керек. 

Мысалы: 

Əдебиеттер: 
1. Автор. Мақаланың аты. // Жұрнал аты. Басылған жылы. Том (мысалы, 26–том) – нөмipi 

(мысалы, №3) – беттері (мысалы, 34-бет немесе 15–24 беттер). 
2. Андреева С.А. Кітаптың аты. Басылған жылы (Мысалы, – М:) Баспа (мысалы, Ғылым) 

басылған жылы. Кітаптың жалпы бет саны (мысалы, 239 б.) немесе нақты беті (мысалы, 67-б.) 
3. Петров И.И. Диссертация аты: пед. ғыл-ның канд. дисс. – М: Институттың  аты, жылы. Бет 

саны.
4. С. Christopoulos, The transmission – Line Modelling (ТМЬ) Metod, Piscataway, NJ: 1ЕЕЕ Press, 

1995. 
Бөлек бетте автор жөнінде (қағазға басылған жəне электронды түрде) мəліметтер беріледі: 
– аты-жөні толығымен, ғылыми дəрежесі мен ғылыми атағы, жұмыс орны, («Біздің авторла-

рымыз» бөлімінде жариялау үшін) мақала тілінде терілуі керек; 
– толық пошталық мекенжайлары, қызмет жəне үй телефондары, Е-mail (редакцияның автор-

лармен байланыс жасауы үшін, жарияланбайды); 
4. Иллюстрациялар. Суреттер мен сурет жазбалары бөлек беріледі жəне мақала мəтініне 

енгізілмейді. Əр суреттің артында оның нөмipi, аты, автордың тегі, мақаланың аты болуы керек. 
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Дискетте суреттер мен иллюстрациялардың TIF немесе JPG (jepeg форматында кемінде файл 600 dpi 
рұқсатымен беріледі (файлдар атаулары «1-сурет», «2-сурет», «3-сурет» жəне т.б.).

5. Математикалық формулалар MicrosoftWord Equation 3 немесе MathType формуласы сияқты 
(əр формула – бip объект) тіркелyi керек. Сілтемелері бар формулалар ғана нөмірленеді. 

6. Автор мақалаға қатысты шектеулерді ескереді, сондай-ақ мақала мазмұны үшін жауап 
береді. 

7. Редакция əдеби стильдік өңдеумен айналыспайды. Қолжазба мен дискеттер қайтарылмайды. 
Талапқа сай келмейтін мақалалар басуға жіберілмейді жəне авторға қайтарылады. 

8. Материалдар, қолжазба жəне диск мына мекенжайға жiбepiлyi керек:

140002, Қазақстан Республикасы, Павлодар қаласы, Мир көшесі, 60 үй. 
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты 
Ғылыми-баспа орталығы
Тел. (7182) 32–48–04 
факс: (7182) 34–42–22 
е-mail rio@ppkkz.

РГП на ПХВ «Павлодарский государственный педагогический институт» МОН РК
БИН 040340005741
РНН 451500220232
ИИК КZ109260501163654000
АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX
ОКПО 40200973
КБЕ 16

РГП на ПХВ «Павлодарский государственный педагогический институт» МОН РК
БИН 040340005741
РНН 451500220232
ИИК КZ609650000061536309
АО «Альянсбанк»
БИК IRTYKZKA
ОКПО 40200973
КБЕ 16
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АВТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН  ПРАВИЛА
ЕРЕЖЕ  ДЛЯ АВТОРОВ

1. В журнал принимаются рукописи статей по всем направлениям педагогических наук в двух 
экземплярах, набранные на компьютере, напечатанные на одной стороне листа с полуторным меж-
строчным интервалом, с полями 3 см со всех сторон листа, и дискета со всеми материалами в тек-
стовом редакторе «OpenOffice.org 3.0 Writer» (кегль – 12 пунктов, гарнитура – Times New Roman / 
KZ Times New Roman).

2. Статья подписывается всеми авторами. Общий объем рукописи, включая аннотацию, ли-
тературу, таблицы и рисунки, не должен превышать 8–10 страниц. Минимальный объем рукописи 
должен составлять 5–6 стр. 

3. Статья должна сопровождаться рецензией доктора или кандидата наук для авторов, не име-
ющих ученой степени. 

4. Статьи должны быть оформлены в строгом соответствии со следующими правилами: 
– УДК по таблицам универсальной десятичной классификации; 
– название статьи: кегль – 14 пунктов, гарнитура – Times New Roman Cyr (для русских, ан-

глийских и немецких текстов), KZ Times New Roman (для казахских текстов), абзац центрованный; 
– в сведениях об авторах следует указывать фамилию, имя, отчество полностью, полное на-

звание учреждения, кафедры, звание, должность: кегль – 12 пунктов, гарнитура – Arial (для русских, 
английских и немецких текстов), KZ Arial (для казахских текстов), абзац центрованный; 

– аннотация статьи и ключевые слова: кегль – 12 пунктов, гарнитура – Times New Roman /KZ 
Times New Roman;

– название статьи, фамилия автора, сведения о нем, аннотация статьи и ключевые слова пре-
доставляются на казахском, русском и английском языках;

– текст статьи; кегль – 12 пунктов, гарнитура – Times New Roman (для русских, английских 
и немецких текстов), KZ Times New Roman (для казахских текстов), полуторный межстрочный ин-
тервал; 

– таблицы и схемы должны сопровождаться названиями и нумерацией; 
– литература в литературных источниках печатается по мере употребления в рукописи; 
– изречения авторов должны сопровождаться сносками [1, 38], где 38 – страница, источник 1; 

количество сносок должно соответствовать количеству литературных источников;
– список использованной литературы (ссылки и примечания в рукописи обозначаются сквоз-

ной нумерацией и заключаются в квадратные скобки). Список литературы должен быть оформлен в 
соответствии с ГОСТ 7.1–84. Например:

Список литературы
1. Автор. Название статьи // Название журнала. Год издания. Том (например, Т. 26). – номер 

(например, №3). – страница (например, С. 34 или С. 15–24).
2. Андреева С.А. Название книги. Место издания (например, – М.:) Издательство (например, 

Наука,) год издания. Общее число страниц в книге (например, 239 с.) или конкретная страница (на-
пример, С. 67.) 

3. Петров И.И. Название диссертации: дис. канд. пед. наук. М.: Название института, год. Чис-
ло страниц. 

4. С.Christopoulos, The transmission Line Modelling (TML) Metod, Piscataway, NJ: IEEE Press, 
1995. 

На отдельной странице (в бумажном и электронном варианте) приводятся сведения об авторе:
– Ф.И.О. полностью, ученая степень и ученое звание, место работы, набранные на языке 

статьи;
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– полные почтовые адреса, номера служебного и домашнего телефонов, Е-mail (для связи ре-
дакции с авторами, не публикуются); 

4. Иллюстрации. Перечень рисунков и подрисуночные надписи к ним представляют отдельно 
и в общий текст статьи не включают. На обратной стороне каждого рисунка следует указать его но-
мер, название рисунка, фамилию автора, название статьи. На дискете рисунки и иллюстрации в фор-
мате TIF или JPG с разрешением не менее 600 dpi (файлы с названием «Рис. 1», «Рис. 2», «Рис. 3» 
и т.д.).

5. Математические формулы должны быть набраны как MicrosoftWord Equation 3 или 
MathType (каждая формула – один объект). Нумеровать следует лишь те формулы, на которые име-
ются ссылки. 

6. Автор просматривает и визирует гранки статьи и несет ответственность за содержание ста-
тьи. 

7. Редакция не занимается литературной и стилистической обработкой статьи. Рукописи и ди-
ски не возвращаются. Статьи, оформленные с нарушением требований, к публикации не принима-
ются и возвращаются авторам. 

8. Рукопись и диск с материалами следует направлять по адресу: 

140002, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Мира, 60 
Павлодарский государственный педагогический институт 
Научно-издательский центр. 
Тел. (7182) 32–48–04 
факс: (7182) 34–42–22 
е-mail rio@ppkkz.

РГП на ПХВ «Павлодарский государственный педагогический институт» МОН РК
БИН 040340005741
РНН 451500220232
ИИК КZ109260501163654000
АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX
ОКПО 40200973
КБЕ 16

РГП на ПХВ «Павлодарский государственный педагогический институт» МОН РК
БИН 040340005741
РНН 451500220232
ИИК КZ609650000061536309
АО «Альянсбанк»
БИК IRTYKZKA
ОКПО 40200973
КБЕ 16
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