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ӘОЖ 37.01 Е-84
ЖЕТКІНШЕКТЕРГЕ ҚҦҚЫҚТЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ ЖОЛДАРЫ
Еспанова А.С.
Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ.
Адам ӛмірінде ӛзгермелі кезеңдері болады. Соның бірі,ең бастысы мен ауыр болып
келетіні – ересектік кезеңі. Бұл уақытта адам 13-17 жаста аралығында болады, бала емес,
бірақ әлі ересек адам болмайды. Бұл жас кезеңі – барлық нәрселер адамдарға ерекше
әсерлі болып келеді. Бұл адамға есеюге мүмкіндік береді. Жеткіншектің жан дүниесі нәзік,
сезімтал болып келеді. Үлкендердің айтқан сӛздерін, іс-әрекеттерін, бұқаралық ақпарат
құралдарынан (теледидар, газет, журналдардан т.б.) кӛргенінің барлығын тез қабылдап,
шындық кӛреді. Міне, сондықтан да лас ақпарат кӛздері мен телехабарларда үнемі беріліп
отыратын қылмыс хроникасындағы жағымсыз мәлеметтер жастардың нәзік кӛңіліне, жан
дүниесіне қатыгездікпен жүгенсіздік ұрығын себуде. Ақпарат құралдары қатігез
қылмыскердің іс-әрекетінің егжей-тегжейін жазып, жасӛспірімдерге сабақ болар десе,
кейбір жасӛспірімдер, осы қылмысты жасаған қылмыскер қандай сезімде болды екен деп,
сол қылмысты қайталайтыны кездесіп жатады.
Қылмысты ішімдік және наркотикалық заттар әсерінен жасайтындар кӛптеп
кездестіндіктен, арнайы зерттеу жұмысын жүргізген. Олардың біреуінің нәтижесі
бойынша, егер жасӛспірім бұрын тұтқынға алынса, наркоман адамдармен қарым-қатнаста
болса, қылмысты ішімдік, есірткі ықпалын жасайды. Яғни, есірткі қабылдау мен
қылмыстық іс-әрекеттер бір-бірімен тығыз байланыста болады.
Жеткіншектер қазіргі кезеңде тез ӛзгермелі мәдениетте, хаос және тұрақсыз,
құбылмалы ортада ӛмір сүреді. Мұның ӛзі қылмыстың жоғарылауына әсер етеді. Бұрынғы
баға жетпес құндылықтар күмәндану, сенімсіздік сезімдерін тудыра бастады. Мысалы,
отбасы ертеректе, сенімді, қауіпсіз ошақ болса, қазіргі кезде, жанұядағы келіспеушілік,
түсініспеушілік әсерінен үлкен мәселелерге (ӛз-ӛзіне қол жұмсау, қылмысқа бару, т.б.),
итермелуші себептерінің біріне айналып отыр. Кӛптеген экономикалық – саяси
мәселелердің пайда болуы, сенімсіздіктің тууына, кӛптеген наразылықтарға әкеліп
соқтыруы мүмкін.
Мектептегі үлгерім заң бұзуға, қылмыс жасауға итермелейтін фактордың бірі болып
табылады. Данхем және Алперт мектепт і тастап кеткен жүз отыз жеті жасӛспірімді
зерттей келе, мектепті тастаудың он тӛрт себебін кӛрсеткен. Бұларға, мектептегі баланың
тәртібінің нашарлығы, оқуға деген ынтаның болмауы, сынаптастарының кері әсері және
ата-анасымен қарым-қатынасының нашарлығы, түсініспеушіліктің болуы, мектептегі
жетістіктерінің тӛмендігі, нашар бағалар, сыныптағы тәртібінің жамандығы,мектеп
программасын алып жүре алмауы, мұғалімдермен және ата-анасымен ортақ тіл табыса
алмауы - бұның барлығы осындай оқушылардың қылмысқа, заң бұзушылығына
итермелейтін факторлар. Бұлар оқушылардың психикасына кері әсер етеді. Осы кезде бұл
жасӛспірімдерді ―тыныштық бұзушылар‖ болып табылады. Мұғалімдер мен әкімшіліктің
кері әсері, жасӛспірімнің жаман тәрбиесін әрі қарай шиеленістере түсіп, жеткіншектің
сабақ босатуының жиіленуіне, алкоголь мен есірткінің қабылдауына итермелейді.
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Қылмыс жасауға итермелейтін себептердің бірі – ажырасқан отбасылардың кӛптеп
кездесуі. Яғни, осындай жанұядан шыққан жасӛспірімдердің қылмысы. Бірақ
айырылыспай әрқашан ұрсыс-керісте болатын жанұя жасӛспірімдеріде қылмыс жасауға
жақын болып келеді. Сондықтан, басты болып, жанұядағы атмосфера болып табылады.
Жасӛспірімдер ата-анасының қамқорлығы мен қадағалауынан тыс қалады. Кӛп жағдайда
екі түрлі жынысты жасӛспірімдер анасына жақын болып келеді. Бірақ, әкесі жағынан
жақындықтын аз болуынан қылмыстық іс-әрекетке барады, әсіресе ұл балалар. Бұл
мәселеге байланысты жүргізілген сауалнама нәтижесі бойынша, сексуалды қылмыс
жасаған жасӛспірімдердің отбасы тату емес, аралары ыстық болмағанын кӛрсеткен.
Қылмыстардың кӛбі сыртқы себеп бойынша жасалады. Бірақ, кей жағдайлар да
органикалық және биологиялық факторлары тікелей және жанама әсер етуі кездеседі.
Мысалы, қылмыс жасаған жасӛспірімдер арасында бас миының маңдай жазығының
дамымай артта қалуы жиі кездесетінін кӛрсеткен. Бұның ӛзі нейрофизиологиялық
бұзылыстарына, ӛз іс-әрекетіне жауап бермеуіне әкеледі. Бірақ, бұл танымдық процестің
бұзылуы дегенді білдірмейді, тек бұндай жасӛспірім ӛзіндегі білімді пайдаланып қана ісәрекет жасай алмайтындығын білдіреді.
Қылмысқа барған жасӛспірімдердiң есейе келе, ӛздерiнiң жасаған қылмыстық
әрекеттері үшiн үлкен ӛкінішпен қарау жағдайы кӛп болып тұрады. Қылмысқа барған
жасӛспірімдердің қылмыстық әрекеті ӛмірде болып жатқан нақты жағдайларына тікелей
байланысты емес. Ол белгілі бір ортаға кездейсоқ немесе жоспарланған түрде
тамырлануы. Жасӛспірімдердің қылмыстық әрекеттерді кӛбінесе қалада жасауы,
әлеуметтік тұрғыдан кӛптеген себептермен түсіндіріледі. Жасӛспірімнің ӛзіне, қоғамда
пайдалы іспен айналыспауынан уақыттың кӛптігі, ауылдық клубтың жабылуы, күні бойғы
бос сандалыс, кӛше кезулер, қылмыстық әрекеттің алғы шарты бола алады. Осындай
толып жатқан себептер жасӛспірімнің таңғажайып оқиға жасауға ұмтылуына, керемет
кӛрінуге, болашақта істейтін қылмыстық әрекетқе жоспар құруына немесе топтасып
қылмыс істеуге жол ашады. Кӛбінесе жасӛспірімдер бойынан, санасынан мықты орын
алған қиялы ойша жетіліп арманын іске асыратын не асыруға асығатын жасӛспірімдер
айналасындағыларды таң қалдыратындай етiп істеуге талпынады.
Жанұядағы тәрбие жұмыстарынан кеткен қателіктер, кемшіліктер, жинақталып келіп
қоғамдық тәрбиедегі қателіктерімен байланысып, жасӛспірімдердің тәртібін одан әрі
шиленістіре береді. Жасӛспірімнің қылмыс жасауын болдырмау үшiн қазақ отбасына тән
ӛзiндiк ерекшелiктерiнiң маңызы зор: отбасы мүшелерi арасындағы iзгiлiк қатынастар;
үлкенге деген құрмет; кiшiге деген iлтипат; жасӛспірімніңтұлғалық дамуына олардың жас
ерекшелiктерiне байланысты қатынас; әулеттегi жақсы дәстүрдi үлгi ету арқылы бала
қасиетiн аша бiлу; күнделiктi тұрмыс-тiршiлiкке бейiмдеу және т.б.
Қылмысқа барған жасӛспірімдердің қылмыстық әрекетке қадам басуына басты себеп
әлеуметтік-экономикалық факторлардың әсер етуі. Адамның қоғамдық белсенділігі оқуға,
спортқа, кӛркем ӛнерге деген қызығушылықтарын күннен-күнге арттырады. Ал осындай
қоғамдық жұмыспен айналыспайтын жасӛспірімдер қылмыстық істерге жақын жүреді.
Қоғамнан, ондағы қайнаған қызу ӛмірден шеттеп қалу, қылмысқа барған жасӛспірімдердің
қылмысқа баруының бірден-бір себебі болып табылады.
Қылмыстық әрекеттің басты себебі – жасӛспірімнің пайдалы iспен айналыспауы
десек, жоғарғыда айтып кеткендей, оның бос сандалыстан кӛп ӛкінішті жағдайларға
ұрындырып жататыны айтпаса да түсінікті. Осы орайда В.М. Бехтеревтiң «Баланы тәй -тәй
басып қолына затты мықтап ұстай бастағаннан бастап-ақ үнемі еңбекке үйрету керек» –
деген пікірімен келісуге болады. Белгілі іспен айналысатын жасӛспірімнің қылмыстық
әрекетке тек қана кездейсоқ жолмен баратыны да белгілі. Мектептен тыс уақытта кітап
оқу, үйірмеге қатысу, кӛркем ӛнерпаздар үйірмесіне қатысу, не болмаса спорттың
кӛптеген түрлерімен айналысу – қазіргі кезде жасӛспірімдердің әрекетінен қалып бара
жатқан құбылыс, әрине бұл жерде бір жасӛспірім ӛзіне пайдалы іспен айналыспай, бос
сандалыспен күй кешеді деген жаңсақ пікірді айтпайды. Дегенмен де, қылмысқа барған
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жасӛспірімдердің әдебиетке қызғушылығы ӛте тӛмен дәрежеде екенін кӛптеген
тәжірбиелер дәлелдеген болатын. Әр түрлі заман талабына сай ойын түрлері, ойын
автоматтарына жасӛспірімдер қызғушылығын арттыруы, жеңіл ақша табу, егер ойын
автоматтарынан ұтылса, үйінен ақша ұрлау, не болмаса ӛзінен кіші балаларды ұру, оларға
зорлық, кӛрсету арқылы жасӛспірімдер қалай қылмыс жолына түскенін білмей де қалады.
Қазіргі таңда қылмыстық әрекеттердің, соның ішінде жасӛспірімдер арасындағы
қылмыстық әрекеттердің кӛбеюі, қылмыстың алдын-алу шараларын қолдануды талап
етеді. Жасӛспірімді қоғам жағынан қадағалау қажет. Отбасы жасӛспірімдік қылмыстың
алдын алуға мүмкіндік беретінін естен шығармау қажет. Себебі, кӛбінде жанұя қоғамдық
қадағалауды жүзеге асырады. Қадағалаудың екі түрі бар. Біріншісі, тікелей қадағалау –
бұл сыртқы болып табылады, оған шектеулер және жазалаулар жатады. Ата - аналары
баланың уақытында сабақтан келуін, жолдастарымен қарым-қатынасқа түсетін кіші
топтарды қадағалап, тексеруі жатады. Сонымен қоса уақытында баланы жазалап,
кӛмектеседі. Екінші түрі, кӛмекші қадағалау – бұл сыйластық және махаббат. Жасӛспірім
ата- анасына және басқа да адамдарға осы сезімдерді сезінеді. Олардың тәрбиесі мен ісәрекетін махаббат басқарады. Ата-анасына және басқа адамдарға махаббат, сыйластықпен
қараған бала кӛп жағдайда қылмысқа бармайды. Себебі, жасӛспірімдерге үміт
артып,сенетін адамдарды ренжітіп, кӛңілін қалдырғысы келмейді.
Жасӛспірімдердің кӛбі, зерттеу жүргізгенде жасалатын қылмыс үшін қандай жазалар
ӛтейтінін білмегендігін айтады. Сондықтан, жасӛспірімдерге қылмыс жазалары туралы
семинарлар жүргізу керек. Жасӛспірімдер сабақтан тыс ӛте кӛп уақыттары бар.
Сондықтан қазіргі кездегі ―дворлық клубтарды‖ әрі қарай дамыту керек. Бос уақытын
босқа жібермей спортпен шұғылданып, пайдалы іс-әрекеттермен айналысу керек.
Қылмысқа барған жасӛспірімдердің арасында әртүрлі қылмыстың терең тамырлануы кімді
болса да, алаңдатпай қоймайды. Құқықтық мемлекетке қадам басқан шақта қоғамға
саналы адам қалыптастыру мемлекетіміздің басты міндеттерінің бірі болатын болса, ол
міндетті іске асыруға басты мақсат жасӛспірімді жаңа рухта, жаңа кӛзқараста
тәрбиелеуден айқын кӛрінеді.
Қылмысқа барған жасӛспірімдердiң есейе келе, ӛздерiнiң жасаған қылмыстық
әрекеттері үшiн үлкен ӛкінішпен қарау жағдайы кӛп болып тұрады. Қылмысқа барған
жасӛспірімдердің қылмыстық әрекеті ӛмірде болып жатқан нақты жағдайларына тікелей
байланысты емес. Ол белгілі бір ортаға кездейсоқ немесе жоспарланған түрде
тамырлануы. Жасӛспірімдердің қылмыстық әрекеттерді кӛбінесе қалада жасауы,
әлеуметтік тұрғыдан кӛптеген себептермен түсіндіріледі. Жасӛспірімнің ӛзіне, қоғамда
пайдалы іспен айналыспауынан уақыттың кӛптігі, ауылдық клубтың жабылуы, күні бойғы
бос сандалыс, кӛше кезулер, қылмыстық әрекеттің алғы шарты бола алады. Осындай
толып жатқан себептер жасӛспірімнің таңғажайып оқиға жасауға ұмтылуына, керемет
кӛрінуге, болашақта істейтін қылмыстық әрекетқе жоспар құруына немесе топтасып
қылмыс істеуге жол ашады. Кӛбінесе жасӛспірімдер бойынан, санасынан мықты орын
алған қиялы ойша жетіліп арманын іске асыратын не асыруға асығатын жасӛспірімдер
айналасындағыларды таң қалдыратындай етiп істеуге талпынады.
Олардың әртүрлі іспен шұғылданбауы немесе жан-жағындағы қоршаған ортасының,
айналасындағы достарының немесе біреудің қорқытуы, үрейлетуінің итермелеуі арқылы
қасақана қылмыс жасауға түсіп кетуi кӛп болып жатады. Осыған орай қазiргi кезде бiздiң
жасӛспірімдеріміз рухани азып тозбау үшiн қазақ отбасындағы мәдени құндылықтар
дамуының мазмұнына аса маңызды кӛңiл аудару керек. Бүгiнгi таңдағы экономикалық
әлеуметтiк жағдайлар отбасы жағдайына үлкен ықпал етiп отыр. Қоғамдағы
жұмыссыздық, күн кӛрiс кӛзiнiң тӛмендеуi отбасы тәрбиесiнiң әлсiреуiне әкелiп отыр.
Жанұядағы тәрбие жұмыстарынан кеткен қателіктер, кемшіліктер, жинақталып келіп
қоғамдық тәрбиедегі қателіктерімен байланысып, жасӛспірімдердің тәртібін одан әрі
шиленістіре береді. Жасӛспірімнің қылмыс жасауын болдырмау үшiн қазақ отбасына тән
ӛзiндiк ерекшелiктерiнiң маңызы зор: отбасы мүшелерi арасындағы iзгiлiк қатынастар;
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үлкенге деген құрмет; кiшiге деген iлтипат; жасӛспірімнің тұлғалық дамуына олардың жас
ерекшелiктерiне байланысты қатынас; әулеттегi жақсы дәстүрдi үлгi ету арқылы бала
қасиетiн аша бiлу; күнделiктi тұрмыс-тiршiлiкке бейiмдеу және т.б.
Қылмысқа барған жеткіншектер қылмысының алдын алу барысында қылмысқа
барған жасӛспірімдердің биологиялық және әлеуметтік тұрғыдан әлі де болса қалыптаса
қоймағандығын ескеруіміз қажет. Осыған орай, кәмелетке толмаған қылмыскер
тұлғасының барлық ерекшеліктеріне, атап айтсақ, жас және психологиялық, әлеуметтік
және ӛнегелік, әлеуметтік-демографиялық және құқықтық ерекшеліктеріне, сондай-ақ
олардың тәрбиелік деңгейіне, біліміне, қажеттіліктеріне, нанымына, әрекет
мотивациясына ерекше кӛңіл бӛлуіміз қажет.
Қылмысқа барған жасӛспірімдер тұлғасының жекелеген ерекшеліктерін қылмыстың
алдын алу барысында ескеру алдын алу жұмысының тиімді әрі нәтижелі болуына міндетті
түрде ӛз септігін тигізеді. Қылмысқа барған жасӛспірім тұлғасына тән ерекшеліктердің
бірі ретінде олардың құқықтық және ӛнегелік санасының тұрақсыздығы, бұрмалануға
оңай түсуі танылады. Жасӛспірімнің ӛнегелік санасы бұрмаланған жағдайда оның
құндылықты бағдарлары, қызығушылығы, қажеттілігі, дүниеге деген кӛзқарасы, ӛнегелік
позициясы, адамгершілік бейнесі мен сана-сезімі ӛзгеріске ұшырап, теріс сипатқа ие
болады. Ал құқықтық сананың тӛмендеуі қылмысқа барған жасӛспірімдердің кӛптеген
қылмысты жасауына, заң талаптарына ӛз мәнін түсінбеуіне әкеп соқтырады. Бұл
жағдайлардың барлығы қылмысқа барған жасӛспірімдердің дұрыс жолдан тайып, қылмыс
жасауының бірден-бір себебі болып табылады. Осыған орай, жасӛспірімдердің
қылмыстылығының алдын алу үшін ең алдымен құқықтық және психологиялық жағынан
моральдық, ӛнегелік тәрбие беру қажет.
Жасӛспірім бойында еңбекке деген сүйіспеншілікті қалыптастыру аса маңызды мәнге
ие. Ӛйткені кез-келген жасӛспірімді ең әуелі отбасы, одан кейін мектеп және барлық
жағдайда еңбек тәрбиелейді. Еңбек ету қажеттілігі болған жерде тәртіпт ің бұзылуы және
жасӛспірімдердің қылмыстық әрекеті ӛте сирек кездеседі. Жастар мен жасӛспірімдерге
арналған әлеуметтік қызметтер кешенін, оның ішінде, әлеуметтік-психлогиялық кӛмек
орталықтарын, наркологиялық қызметтер, жасы кәмелетке толмаған құқық бұзушыларға
арналған әлеуметтік сауықтыру мекемелерін, заңдық кӛмек беру және демалыс
орталықтарын жер-жерлерде кӛптеп құру кӛптеген тиімді нәтижелерді береді.
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Аннотация
Берілген мақалада жеткіншектерге құқықтық тәрбие беру жолдары қарастырылған.
Мектептегі үлгерім, ажырасқан отбасыларының кӛптеп кездесуі, пайдалы іспен айналыспауы,
сыртқы ортаның әсері заң бұзуға, қылмыс жасауға итермелейтін факторлардың бірі болып
табылатындығы нақты талданған. Автор жасӛспірімдер арасында осындай қылмыстарды
болдырмау мақсатында жүргізілетін іс-шараларға тоқталған.
Аннотация
В данной статье рассматриваются пути правового воспитания подростков. Конкретно
проанализированы то, что успеваемость в школе, множество разведенных семей, незанятость
подростков полезным делом, влияние внешней среды являются одним из факторов,
подталкивающих правонарушениям, преступлениям. Автор с целью предотвращения таких
преступлений среди подростков подробно остановилась на мероприятиях, оказывающих
положительное влияние.
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Annotation
This article examines the ways of legal education of teenagers. Specifically analyzed that the
school performance, a lot of divorced families, inoccupation of teenagers with useful things, the effect of
the external environment are one of the factors which drive offenses, crimes. Author to prevent such
crimes among teenagers stopped at the events in detail, that having a positive impact.
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ҚАЗАҚТЫҢ ҦЛТТЫҚ МУЗЫКАСЫ МЕН МӘДЕНИЕТІ АРҚЫЛЫ
ОҚУШЫЛАРҒА ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ
Жантаева М.К.
Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беру жүйесінің
міндеттері: …азаматтық пен елжандылыққа, ӛз Отаны – Қазақстан Республикасына
сүйіспеншілікке, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, халық дәстүрлерін қастерлеуге тәрбиелеу» десе, ал орта білімді дамыту тұжырымдамасында «…тәрбиелік жұ мыстарды
қазақстандық патриотизм, азаматтық, ізгілікті интернационализм негізінде құру» – керек
екендігі кӛрсетілген.
Қазіргі кезеңде патриотизм тақырыбы, оның ішінде қазақстандық патриотизм
мәселесі барлық қоғамдық, мемлекеттік, саяси, мәдени-рухани тақырыптардың ӛзегіне
айналуда. Бүгінгі таңда жеке адамдар арасында да, әлеуметтік топтар арасында да
шиеленістері мол, қарқынды дамып жатқан заманда, ӛзіңнің кімді жақтайтыныңды,
қажеттілік туындай қалса кімді қорғайтыныңды, қай елдің мүддесі үшін еңбек ететініңді,
ӛз әлеуетің мен күшіңді, идеяларыңды қай елдің игілігіне қолданатыныңді білген абзал.
Осының бәрінен патриотизм сынды күрделі сезім қалыптасады. Барлық елдер ӛз
азаматтары, әсіресе жастар жағы патриот болғанына, сол елдің жетістіктері және
мәдениетін мақтан тұтып, ел байлығын кӛбейтіп, ӛзінің және ӛз балаларының болашағын
осы елмен байланыстыруына мүдделі.
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 - 2020 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасында «Жастарды отансүйгіштікке тәрбиелеу және олардың
азаматтық белсенділігін, әлеуметтік жауапкершілігін және әлеуетін ашу тетіктерін
қалыптастыру жӛніндегі шаралар кешенін іске асыру» [1], және Қазақстан
Республикасының «Білім туралы Заңының» Білім беру жүйесінің міндеттері атты 11бабында «Жеке адамның шығармашылық, рухани және күш-қуат мүмкіндіктерін дамыту,
адамгершілік пен салауатты ӛмір салтының берік негіздерін қалыптастыру, даралықты
дамыту үшін жағдай жасау арқылы ой-ӛрісін байыту...», - деп жастардың болашағы жайлы
айтылған [2].
Патриоттық сезім жалпы адам баласының еліне, жеріне, ӛз тілі мен мәдениетіне,
ұлттық құндылықтарына жеке қатынасын, ӛзіндік бағасын түйсінуін, қуаттап қолдауын
пайымдайтын сезім кӛрсеткіші болып табылады. Осыған орай Н.Ә.Назарбаев, патриотизмді «әр этностың ұлттық сезімін сыйлап, бірден-бір ұлтпен қарама-қайшылық
туғызбау» - деп белгілеген. Егемендік алған бастапқы күндерден-ақ патриотизм ұғымы,
оның мазмұны тӛңірегінде пікірталас жүріп келді. Одан, «ұлттық патриотизм,
«қазақстандық патриотизм» - деген екі ұғымның туындағаны белгілі. Бірақ, ӛсіп келе
жатқан жас буындарды отаншылдыққа тәрбиелеуде бұл екі ұғымның қайсысын ұстанған
жӛн; олардың мазмұндық құрылымы қандай ой-тұжырымдар жүйесінен тұрады; бұдан
былайғы кезде жастарды патриотизмге бұрыннан қалыптасқан әдіс-тәсілдері, формалары
мен мазмұнын қолдануға бола ма?, - деген сияқты кӛптеген проблемалар туындап
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отыр. Бүгінгідей демократиялық бағыт ұстанып отырған қоғамда, балалар мен жастардың
тағдыры ӛздеріне, отбасының материалдық ахуалына байланысты болып отырған
жағдайда патриотизмнің маңызын айқындау басты мәселелердің бірі екені даусыз. Біздің
пікірімізше, ӛсіп келе жатқан жас буындардың бойында қазақстандық патриотизм сезімін
қалыптастыру үшін: әр ұлттар мен ұлыстар тек ӛз мәдениетін ғана танып білуі жеткіліксіз,
сонымен қатар олар бір-бірін танып біліп, құрметтеуі тиіс [3].
Ежелгі грек жерінде пайда болған грек сӛзі patriotes - дүниежүзілік қауымдастықтың
даму тарихына және мемлекеттердегі саяси жағдайларға байланысты сан алуан сипат пен
мағынаға ие болып отырған. Ежелгі грек ғұламалары Аристотель, Платон, Цицерон, ХҮІІІ
ғ. француз материалистері, неміс философтары, орыс революционер - демократтары, қазақ
ағартушылары Ш. Уалиханов, Ы. Алтынсарин, А. Құнанбааев т.б. еңбектері мен
шығармаларынан отансүйгіштік, оған деген сүйіспеншілік кӛрініс тауып отырған. Олар әр
кезеңдерде ӛз туған жеріне, Отанына, ұлтына, тайпасына қатынасы бойынша қоғамдағы
географиялық, саяси әлеуметтік және мәдени ортасына байланысты құндылықтар
жинақталып, жаңа сипатқа ие болып отырған. Бүгінгі күнге сақталып, тәуелсіз
қалыптасқан мемлекет дәрежесіне дейін кӛтеріліп отырған қазақ халқының тарихына кӛз
жіберсек, қазақ даласында ӛсіп ӛнген ақын- жыраулар халыққа ӛнегелі сӛздерімен ықпал
етіп, оларды іргелі ел, берекелі жұрт болуға шақырған.
Шоқан Уәлиханов баға жетпес құнды еңбектерінде ауызекі шығармашылық арқылы
халықтың (ӛлең, мақал – мәтелдер, эпостар және т.б.) патриоттық тәрбиеге қойылған
талап тілектерін, ой – пікірлерін кӛрсете білген. Қазақ табиғатының адамгершілік –
патриоттық тәрбиесіне деген ықпалын ӛзінің күнделіктері мен сапарнама естеліктерінде
тұжырымдап жазған. Шоқан ӛз халқының мәдени құндылықтарын маржандай тізіп
жинауы, олардың тәрбиедегі мәнін кӛрсете білуі, оған ӛзінің кӛзқарасын білдіруі - ӛзінің
Отанына, халқына, елі мен жеріне деген сүйіспеншілігінің белгісі, патриоттық сезімі мен
ұлттық намысының жоғары деңгейді қалыптасуының кӛрсеткіші. Шоқанның Отанға деген
сүйіспеншілігінің қалыптасуына, патриоттық сезімінің жетілуіне, адами дүниетанымының
дамуына бірнеше факторлар әсер етті. Оның рухани жетілуіне, еліне, Отанына
сүйіспеншілігінің қалыптасуына туған жері Кӛкше ӛңірінің (Оқжетпес, Қосмұрын,
Сырымбет) тамаша табиғаты, ержүрек батырлары, ғұлама азаматтары тікелей әсер етті
десек артық болмайды. Ол бала жасынан Айғанымнан естіген ертегі, аңыз - әңгімелері
батырлардың ерліктері туралы естеліктері оның ұлттық патриотизмінің қалыптасуына
әсер етті, туған елінің, Отанының алдында жауапкершілігін арттырды, халық дәстүрін
бағалай білуге үйретті. Шоқан шығармаларының мазмұны оның туған еліне деген
сүйіспеншілігін, ӛз халқының рухани жағдайын жақсы түсінгенін, оның болашағына
сенгенін кӛрсетеді. Оның ӛз халқының тарихын жақсы білуі, батырлар ерлігін нақты
деректер арқылы әсерлі әңгімелеуі кімді де болса таңдандырмай қоймайды [4].
Балалар мен жеткіншектерде ұлттық патриотизмді қалыптастыру мәселесі ұлы Абай
шығармаларында жақсы кӛрініс тапқан. Ұлттық патриотизмді қалыптастыруда ол халық
ауызекі шығармаларының рӛлін ӛте жоғары бағалаған. Оның тәрбиелік мүмкіндіктерін
бала жастан меңгерген, ӛзінің ӛлеңдері мен қатар сӛздерінде ӛте ұтымды пайдаланған.
Абай «қазақ ертегілері мен аңыздарын, ӛлеңдері мен жырларын, мақал-мәтелдері мен
жұмбақтарын бала кезден естіп, бойына сіңіріп ӛсті және ұдайы қалың елдің ішінде, ӛмір
бойы фольклорлық дәстүр арасында болды. Небір әдемі айтыстардың, шешендер мен
билер дауының куәгері болды. Абай ӛзінің еңбегінде халықтың ауызекі шығармаларын,
кӛркем ӛнердің шебері, эстетика ӛкілі ойшыл ақын ретінде пайдаланады. Ол ӛзінің қара
сӛздерінде (отыз тоғызыншы т.б.) және «Біраз сӛз қазақтың түбі қайдан шы ққаны туралы»
атты еңбегінде 10 мақалға талдау береді. Мақалдарды халықтың ӛмірімен және
тарихымен тығыз байланыстыра алып қарайды және қоғамдық мәні тұрғысынан
бағалайды, мақал-мәтелдерді талдау барысында адамгершілік, ұлт жандылық,
ынтымақтастық, ел тарихы мәселелеріне аса назар аударады, оларды зұлымдық,
сұрқиялық, екіжүзділік, барымташылық тәрізді жағымсыз мінез-құлықтармен
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салыстырмалы түрде қарастырады. «Отыз тоғызыншы сӛздегі» («Аз араздықты қуған кӛп
пайдасын кетірер», «Ағайынның азары болса да, безері болмайды», «Алтау ала болса,
ауыздағы кетеді, тӛртеу түгел болса, тӛбедегі келеді» мақалдары арқылы халықты
гуманистік кӛзқарасқа шақырады, елдегі тыныштық, ынтымаққа, отансүйгіштікке,
елжандылыққа, татулыққа байланысты дегенді айтады. Абайдың бұл арадағы мақсаты –
жастарға қазақтың арғы тегін, қайдан шыққанын түсіндіру, «Жеті атасын білмеген ұл жетесіз» дегізбей, оларды ӛз руын, шыққан тегін білуге баулу. Балалар мен жастардың
ұлттық патриотизмін қалыптастыруда Абай ӛдеңдерінің рӛлі ерекше. Оның «Жаз », «Күз»,
«Қыс», «Жазғытұрым», «Желсіз түнде жарық ой», «Қараңғы түнде тау қалғып», «Сегіз
аяқ» т.б. ән, ӛлеңдеріндегі туған жер табиғатының әсем кӛріністері, адамдардың
күнделікті тыныс-тіршілігі, іс-әрекеттер, балалардың Отанға, елге, туған жерге деген
сүйіспеншілігін арттырады, патриоттық сана-сезімнің оянуына әсер етеді [5].
Отанды сүю, патриоттық сезімді тәрбиелеу адамгершілік, қоғамдық саясат пен
музыкалы-эстетикалық тәрбие ерте бастан баланың санасынан орын алып, оны кандай
қиындыктар болмасын, тӛзімділікке, іскерлікке, батылдыққа, білім мен еңбекке, ӛз
заманының жан-жақты дамыған ерекше тұлға болуға бағыттайды және жетелейді. Қазіргі
уақытта халқымыздың аяулы
дарынды ұл-қыздарының ақындык, әншілік,
күйшілік, жыршылық дәстүрі жастар арасында ӛнерлі ӛзегін кеңінен тауып,
жұртшылықты қуантып отыр. Болашақ қазақ жастары ӛскелең және жаңарған коғам
талаптарына сай, бүкіл әлем жастарымен терезесі тең, олардан артық кӛрініп жатса деген
арманды айтқымыз келеді.
Халықтық тәлім-тәрбиенің қайнар кӛзі – ауыз әдебиеті (фольклорлық шығармалар)
үлгілері – ертегілер, эпостық жырлар, ақындар айтысы, аңыз-әңгімелер, ӛлең-жырлар,
жаңылтпаштар, жұмбақтар, мақал-мәтелдер, қанатты сӛздер жас ұрпақты адамгершілікке
(отаншылдыққа,
бауырмалдылыққа,
жолдастыққа,
достыққа,
кішіпейілдікке,
сыпайылыққа, үлкенді сыйлауға, ата-ананы құрметтеуге) тәрбиелеу, ақыл-ой санасын
дамыту, дене тәрбиесі, еңбек тәрбиесі (күнделікті тұрмыс-тіршілік, мал, егін
шаруашылығы, аңшылыққа баулу), сонымен қатар эстетикалық (қол ӛнері, жан тән
сұлулығы) т.б. тәрбиесінің жүзеге асырылуына бағытталған. Ӛйткені халықтық тәрбие
дәстүрі фольклорлық шығармалар арқылы кӛрініс тауып отырған. Сондықтан да сан
ғасырлық халқымыздың ең асыл рухани-мәдени қазынасына айналған халық ауыз
әдебиеті ӛз кезінде жастарға эстетикалық тәлім-тәрбие беру ісінде қоғам ӛмірінде
айрықша мәні болған еді [6].
Қазақ елінің ғасырлар бойы қалыптасқан отансүйгіштік тәлім-тәрбие дәстүрлерін,
әдістері мен құралдарын жинақтап, оны бүгінгі патриотизм тұлғасын тәрбиелеуде оқутәрбие үрдісінде ұтымды қолдану - уақыт талабы. Тарихты парақтасақ, қазақ патриотизмі
ерте кезден бастап қалыптасты. Себебі, сонау сақ дәуірінен Қазан тӛңкерісіне дейінгі
кезеңде туған жер үшін білектің күшімен, найзаның ұшымен күресіп, келешек ұрпағына
Отанымызды, «Қазақ» атауын бізге мұра етіп қалдырған батырлар, билер, хандар
заманында хатқа «қазақ патриотизмі» деп жазылмаса да, ауызекі түрде кейде жыр,
ӛлеңмен тараған отансүйгіш ӛсиеттердің негізінде жеткен.
Ең қастерлі саналатын Отан, мемлекет, туған жер, ел, атамекен, туған ӛлке туралы
оқушыларға нақты түсінік берудің тиімділігін арттыру, отансүйгіштік сезімін дамыту,
ұлттық салт-дәстүрді және мемлекет рәміздерін құрметтеуге үйрену үшін әуелі
ұғымдардың мәнін аша білу керек. Бұл істе педагог, психолог, философ, ғалымдар мен
ақын-жазушылардың ой-пікірлеріне сүйенген жӛн. М.Әуезов ел қорғайтын азамат
тәрбиелеуді, ата салт, мәдениет, ӛнер, ауызекі әдебиет, ана тілін құрметтеуден және
«Отанды сүю» деген киелі сӛздің «сүю» деген мағынасын жүрекке ұялатудан бастау
керектігін сӛз етеді.
Біздің пікірімізше, ӛсіп келе жатқан жас буындардың бойында қазақстандық
патриотизм сезімін қалыптастыру үшін: әр ұлттар мен ұлыстар тек ӛз мәдениетін ғана
танып білуі жеткіліксіз, сонымен қатар олар бір-бірін танып біліп, құрметтеуі тиіс. Мектеп
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оқушылары қазақ халқының тарихы мен мәдениетін, ӛнерін ӛз болмысында еш
бұрмалаусыз танып, білуі шарт. Оқушылардың бойында патриоттық сезімді
қалыптастыруда музыка пәнінің алатын орны ерекше. Отанын сүйген, елін жаудан қорғау
үшін қасық қаны қалғанша аянбай шайқасатын Қобыланды, Қамбар, Ер Тарғын, Алпамыс
тұлғалары, ақын-жыраулардың, билердің татулыққа, адамгершілікке, елін сүюге
шақырған ӛлең жырлары, шешендік сӛздері, Құрманғазы, Дәулеткерей, Тәттімбет, Дина
т.б. күйшілердің күйлері, халық әндері, термелері, толғаулары оқушылардың бойында
патриоттық сезімді қалыптастыруда маңызы ӛте зор.
Әл-Фараби бабамыз музыканың адам психологиясына әсері жӛнінде, «Музыка –
денені шынықтыратын гимнастика тәріздес, ол адамның жанын жетілдіреді. Алдымен
ләззатқа бӛлейді, одан соң құмарлықты оятады, қиялға жетелейді» - деп пікір айтқан. Ұлы
ойшыл Платон «Музыка жан-дүниеңді еліктіріп, тұрмыс-тіршіліктің қандай да болсын
мұң-заласын ұмыттыратын сиқырлы күш» - деген. Музыканың осындай құдіретті күшін
сипайттай келе, ол жоғарыдағы айтылып отырған патриоттық сезімді оятуға септігін
тигізері анық екендігі кӛзііміз жетіп отыр.
Патриоттық сезімнің объектісі мен қайнар кӛзі - Отан десек, оның мазмұны: туған
жер, табиғат, оның байлықтары, тіл, ӛнер, мәдениет, дәстүр, тарихи ескерткіштер, туған
ӛлкедегі тамаша киелі орындар. Олардың адам кӛкірегіне жылылық, жақындық,
туысқандық сезімдерді ұялатып, ізгі де ерлік істердің қайнар кӛзіне айналуы патриотизмге
тәрбиелеудің арқауы. Қасиетті сезім ананың сүтімен бірге ӛзінен - ӛзі келмейтін баланың
бойында біртіндеп қалыптасатын құдіретті сезім. Бұл сезім әркімде әр кезеңде оянып,
кейін кәмелетке келгенде біржола буыны қатып, тәжірибемен, уақытпен, біліммен,
қоршаған ортаның ықпалымен, балабақша, отбасы, мектеп, жоғарғы оқу орындары,
бұқаралық ақпарат құралдары, қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстар әсерімен
қалыптасады. Патриоттық сезім тұлғада тәрбие арқылы ӛсіп жетіліп патриоттық сана
түрінде қалыптасады. Сондай-ақ жеке адам ӛз ұлтының қасиеттерін бойына сіңіруі керек.
Мектеп
оқушыларын
патриотизмге
тәрбиелеу
мәселелерін
зерттеген:
С.Ешімханова,
Е.Жұматаева, А.К.Ахметов, Д.С.Құсайынова, т.б. ғылыми педагогикалық, психологиялық, мектептегі іс-тәжірибелерін зерттеп бақылау нәтижесінде
мектеп оқушыларын патриотизмге тәрбиелеудің бағыттары тӛмендегідей мәселелерді
кӛздейді: педагогикалық практикадағы мүмкіндіктерді барынша толық қамтып біртұтас
түрде оқушының жеке тұлғасына ықпал етудің жүйесін жасау; әртүрлі пәндерді оқытуда
оның ішінде музыка пәнін және музыкалық-әдеби, тәрбиелік іс-шараларды, сыныптан тыс
жұмыстарды ұйымдастыруда тірек болатындай сипатқа ие болу, бұл бағытта жас буынды
патриотизмге тәрбиелеудің теориясы мен практикасына қатысты қазақстандық, ұлттық
тәжірибелермен қоса шетелдік жаңа идеяларды үнемі ашып іс жүзінде қолдану
жолдарына кӛмектесуі керек.
Қазақи тәлім-тәрбиенің қайнар кӛзі ұлттық фольклорда. Фольклордан нәр алып ӛскен
бала әр сӛздің мәнін, әннің құдіретті күшін түсініп, бойына тазалық, адамгершілік, Отанға
деген сүйіспеншілік қасиеттерін жинауы сӛзсіз. Мағыналы ән терме адамды ойландырмай
қоймайды.
Терме - қазақ поэзиясы мен вокалдық ӛнердегі бірлескен жанр. Терме –
халқымыздың қадірлі ӛнері ретінде танылып, ӛсер ұрпаққа тағылымы бар ғибрат береді.
Мұнда ӛмірмен ӛлім, жастық пен кәрілік, жақсылық пен жамандықты жырлайды. Заман
талабына орай түрлі тақырыптарды қозғап, философиялық қорытынды жасайды. Бұған
Асан қайғы, Қазтуған, Бұқар жыраулардан бастап, Махамбет, Базар, Қашаған, Нұрым,
Майлықожа, Нұралы, Жамбыл, Мұрын жырау, Тұрмағамбет секілді сӛз жүйріктерінің
туындыларынан мол мысал келтіруге болады. Термеде патриоттық сезімді, эмоциялық
әсерді күшейту үшін, музыка әуенінің ырғақты түрлері, қайталаулар жиі қолданылады.
Жастарды патриоттық рухта тәрбиелеу жауынгер жыршысы Махамбет
Ӛтемісұлының ӛлеңдерінде ӛзекті орын алады. Ол ӛз еңбектерінде жастарды ерлікке,
Отан сүюшілікке, ар – намысты қорғауға, адамгершілікке уағыздайды. Ақынның қай
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ӛлеңін алсақ та, халыққа адал қызмет ет, еліңді, жеріңді жаудан қасық қаның қалғанша
қорға, әділет үшін, халық үшін ӛкінбей ӛлу азамат ердің ісі деген аталы сӛз ӛрнектеледі.
Осындай халықшылдық идея, елжандылық сезім жастардың жүрегінен терең орын алып,
оларды белсенді іс-әрекетке баулиды. Махамбет, Ақтанберді, Шал, т.б. ақын-жыраулар
шығармасында ерекше сӛз болатын ерлік, Отанын, елін жерін жаудан қорғай білушілік,
отбасы, ауыл-аймақ, ел намысын қорғау жолында жан аямаушылық сияқты ізгі
қасиеттерді дәріптей отырып, жастардың бойына елжандылық пен интернационализмді,
гуманистік қасиеттерді сіңіре аламыз [7].
Профессор М. Ғабдуллин ӛзінің «Ата-аналарға тәрбие туралы кеңес» еңбегінде
«Бүгінгі жастарды елжандылық рухта тәрбиелеуде ақын-жыраулардың ӛнеге сӛздерінің
белгілі мӛлшерде пайдасы бар екені хақ. Мұндағы тәрбиелік мәні бар әңгімелер жастарға
жат емес. Халықты сүй, халы қ үшін ерлік еңбек ет, ел-жұртқа қорған бол деушілік қазіргі
күнде ескірген сӛздер емес, қайта мағыналы, мәнді сӛздер. Сондықтан бұлардың ішінен
жастарымыздың тәрбиелеуде әсер ететіндерін таңдап алып, орнымен пайдалана білсек,
нұр үстіне нұр болар еді» дейді. Осы тұрғыдан алғанда қазақтың ұлы ойшылдарының
кемеңгерлік ой-пікірлерін оқу-тәрбие ісінде орынды пайдалана отырып, оқушы-жастарды
ұлтжандылыққа тәрбиелеу - әрбір тәрбиеші ұстаздың басты парызы.
Тәрбиедегі басты бағыт делінген тәлім-тәрбие тұжырымдамасында: «Әрбір адам ең
алдымен ӛз халқының перзенті, ӛз Отанының азаматы болу керек екенін, ұлттың
болашағы тек ӛзіне байланысты болатынын есте ұстауға тиіс. Оның осындай тұжырымға
тоқталуына ұлттық әдет-ғұрыптар мен дәстүрлер кӛптеп кӛмектеседі, солар арқылы ол
жалпы азаматтық мәдениетке аяқ басып, ӛз халқының мәдени игілігін басқа халықтарға
жақын да түсінікті ете алады. Сондықтан әрбір ұрпақ ӛз кезінде ӛткенінің тағдыры мен
талаптарын, объективті факторлар ретінде ұсынып, сол арқылы жас ұрпақты ӛмірге
даярлап, оларды жинақталған бай тәжірибе негізінде тәрбиелей отырып, ӛзінің атабабаларының рухани мұрасын игере түсуі керек» екендігін айтылған. Қазіргі кезеңдегі
саяси, экономикалық жағдайдың тұрақсыздығы, тұрмыстағы күйзеліс, ұлтаралық
қатынастардың шиеленісіне түсуі, адамгершілік құндылықтардың құлдырауы, білімге,
адал еңбекке деген жастардың ынтасының азаюы, зорлық-зомбылық пен қатыгездіктің бел
алуы т.б. проблемалар жастар тәрбиесіне жаңаша қарауды талап етіп отыр. Осы ретте
бүгінгі экономикалық әлеуметтік саяси ӛзгерістермен байланысты оқушы-жастарды
ізгілік, имандылық тұрғыда ӛмір сүріп шығармашылықпен еркін еңбек ете алатын,
бәсекелестікке бейім, ӛмірге икемделгіш, ұлттық, жалпы адамзаттық құндылықтарды
топтастыру мен тұтастықта меңгере алатын және ӛзін- ӛзі дамыта алатын жаңа азаматты
тәрбиелеудің қажеттігі туындауда [8].
Қоғамның экономикасын, мәдениетін, әлеуметтік, рухани ӛмірін дамытуда әр
адамның жеке тұлғасы, азаматтық келбеті, адамгершілігі, отаншылдығы, ұлтжандылығы,
еңбекке деген шығармашылық қабілеті мен белсенділігі шешуші роль атқарады. Жас
ұрпақты осындай тұлға етіп тәрбиелеуде мектептің, оның шебер ұстаз-жетекшінің атқарар
жүгі мол. Әрине, бұл жолда оқу-тәрбие ісін жаңаша ұйымдастыру, жаңа оқу тәрбие
бағдарламалары, тәрбие құралдары да, техникалық жабдықтар да қажет. Бәрінен де жас
ұрпаққа рухани дүниені дұрыс танытатын, адамдықтың, әлемдік мәдениеттің шырқау
шыңына бағдарлайтын музыка пәні мұғалімінің орны бӛлек. Музыка мұғалімі ӛз бойында
ӛнердің сан қырын сіңірген сӛйлеу мәдениеті, кәсіби-педагогикалық, музыкалық
орындаушылық дайындығы жоғары қабілетті, іскер, іздемпаз маман болуы тиіс. Бәрімізге
аян, музыка балалардың қиялын, талғамын, мәдениетін, ӛнерге деген сүйіспеншілігін
дамытады. Музыка пәнімен байланысты берілетін тәрбие шаралары мазмұны мен
кӛркемдігі арқылы оқушылардың идеялық кӛзқарасын, қоғамға, Отанға деген сезімдерін
қалыптастырады, ӛмір құбылыстарын дұрыс түсініп, қабылдауға жәрдемдеседі [9].
Мектеп оқушыларында шығармашылық қасиет айқын байқалатыны бәрімізге белгілі,
олар біреудің сӛйлеу мәнерін айнытпай сала қояды, ертегінің кӛркем мазмұнын, тарихты,
ән-күйді, музыкалы пьесаны тез қабылдайды. Оларға табиғи белсенділік, ӛз күшінен
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сенімділік тән. Мұның барлығы оқушының шығармашылық дамуының қайнар кӛзі.
Шығармашылық есте сақтауды, ойлауды, байқағыштықты, мақсаткерлікті белсенді ете
түседі.
Білім беру мәселесі барлық ұстаздардың соның ішінде музыка мұғаліміне тікелей
байланысты. «Ӛткенсіз келешек жоқ» - дегендей ұстаздардың мақсаты - ата-бабаларымыз
қалдырып кеткен халықтық-музыкалық шығармашылыққа жаңаша леп беріп, келешек
ұрпаққа дәріптеп, кез келген шығармалардың мағынасына ден қойып, оларды бір-бірімен
байланыстыра отырып тәрбиелеу. Осының бәрін білген ұстаз ғана оқушыға музыка
ӛнерінің түрлері арқылы жан-жақты әсер беріп, олардың жақсы мен жаманды айырып,
тебірене білуін, дүниеге кӛзқарасын, сезім қабілетін адамгершілікке сай қалыптастыра
алады. Ӛйткені олар ӛмірдің қайсыбір салаларына арналған әндер, күйлер, жырлар,
термелер т.б. халықтық-музыкалық шығармашылығы арқылы музыка пәнін оқыту
жүйесінде оқушыларға халықтар достығы туралы, елін, жерін, Отанға деген сүйіспендік,
ӛз халқымыздың тарихын білуге, жаңалықты сезінуге кӛмектеседі. Мұғалім музыка
сабағы арқылы ғана балалардың ішкі жан-дүниесіне, нәзік сезімдеріне күшті әсер етіп,
келешек ұрпақты жоғары адамгершілік қасиеттерге баули алады [10].
Музыка әлемін қабылдауға талдай білуге эмоционалдық сезімталдығын
қалыптастыруда жалпы жан-жақты білімді, мәдениетті болып ӛсуіне әсер етуіне
мектептегі музыка сабағының алатын орны ерекше. Бала мектеп табалдырығынан алғаш
аттаған күннен бастап, дұрыс ұйымдастырылған ӛз мамандығының шебері,
шығармашылық фантазияға бай, арнайы музыкалық аспапты еркін меңгере алатын
мұғалім сабағынан дәріс алса және ол шебер мектеп бағдарламасына сай әрі қарай
жалғасып жатса, бұл орайдағы алға қойған мақсатты қалтқысыз іске асар еді. Әйтседе
бүгінгі қолда бар әдістемелік құралдарды дұрыс пайдаланбаса, ӛз ісіне жауапкершілікпен
қарамау жабдықталған музыка кабинетінің технологиялық құралдарының жоқтығы
музыка сабағының деңгейін жоғары дәрежеде кӛтерілуіне мүмкіндік бермеді. Сондықтан
балаға музыка сабағының басқа пәндерден ӛзгешелеу екендігін сезіндіретін - музыка
мұғалімі екендігін ерекше айтып кету керек.
Мектеп бағдарламасында ұлтжандылыққа тәрбиелейтін кӛптеген әндер, күйлер
жеткілікті. Тіпті халықтың музыкалық туындыларының басым кӛпшілігі осы патриоттық
рухты оятады десек артық айтпаған болармыз.
Тарихи әндер қазақ халқының ән мәдениетінің жеке бір саласын құрады. Бірақ олар
бір ғана дәуірде тумаған. Сол себепті мазмұны мен музыкалық әуені жағынан бір-бірінен
дараланады. Терме, толғау үлгісіндегі тарихи әндер әдетте термелеп айту дәстүріне
негізделсе, әсем де созылмалы әндердің бірі – «Елім-ай». Бұл ән ХҮІІ - ХҮІІІ ғасырдың
қазақ жерінде болған ірі- ірі тарихи оқиғалармен ерекшеленеді. Ол кезде үш жүздің
тӛңірегінде топтасқан жеке-жеке хандықтар кӛп болған еді. Сол дәуірде қазақ пен
қалмақтардың арасында ұзақ жылдарға созылған күрес туады. Оған негізінен жер,
жайылым дауы себеп болған сияқты.
1723 жылы жоңғар әскері қазақ жеріне баса кӛктеп кірген еді. Бұл оқиға тарихқа
«Ақтабан шұбырынды, алқакөл сұлама» деген атпен енген. Алғашқыда жоңғар әскеріне
тӛтеп бере алмаған қазақ елі Талас, Арыс, Сырдария бойына қарай үлкен шығынмен үдере
кӛшкен. Елі, жерінен безіп Қаратаудың бӛктеріне қоныс аударып бара жатқан осындай
кӛштің қайғылы суреттемесі «Елім-ай», «Қалмақ қызының әні» әндері арқылы берілген.
«Елім-ай» - халық туындысы. Ел басына ауыр күн туғанда халықтың ӛз еліне деген
сүйспеншілік сезімі арта түсіп, соны ән қуатымен сыртқа шығарып отырған. «Елім-ай»
осындай кезеңде туып, сан рет қайта ӛңделіп, қазақ халқының ӛз еліне, жеріне деген
сүйспеншілігін, сол арқылы қайғы-қасіретін бойына жинақтаған қайғылы ән. Оның басты
кӛркемдік қуаты да осында. Халқымыздың ӛткен тарихынан мағлұмат бере отырып,
оқушылардың ӛмір танымын кеңейте түсу, патриоттық сезімдерін ояту, музыкалық
бейненің сипатын анықтау болып табылады. Әннің шығу тарихына тоқтала «Халықтың
басына түскен қайғыны қай сӛздерден анық кӛруге болады?», «Шығармадағы басты
12

кейіпкер кім?» Осылайша шығармадағы басты музыкалық бейне – ол жоңғар
шапқыншылығына ұшырап, туған елде құлдыққа айналып азып-тозған қаралы халық
екенін кӛруге болады. Бұл әнде сол кездегі халықтың елім, жерім деп еңіреген ащы үнін
естуге болады. Себебі, тарихи күйлер, әндер педагогикалық-насихаттық мазмұнға ӛте
бай. Олар жоғары идеялылығымен халық басына түскен қайғы мен қасіретті, аңсаған
бостандық пен теңдікті, ағайын мен халықтың бірлігін жырлау арқылы тарихи
оқиғаларды, елін қорғаған батырлардың ерлігін, оларды жастарға үлгі етіп жырлайды.
«Батыр Тәуке», «Исатай», «Қайран, елім», «Қайран Нарын», «Ел айырылған», «Туған
жер» сияқты тарихи күйлер, ән-жырлар соның жарқын кӛрінісі [9].
Бұрын қазақтың кӛшпелі дәуірінде ауыл-ауыл болып жиылып, ел мақтанышы болған
ақындарды, жыршыларды, әншілерді қонақ қылып, айлап жібермей ӛнерін тамашалаған.
Елдің қабілдетті жастары хат танып, қағазға түсіре білмесе де, ӛлең-жырларды, термелерді
қағып алып, кейіннен ӛздері нақышына келтіріп айтып жүрген. Ақын-жыраулар қабілетті
жастарды қастарына ертіп, үлкен ӛнерге баулыған. Сонау ежелден келе жатқан ӛлең жырлар мен шешендік сӛздердің, ән-күйлердің қазақ елінің барлық түкпіріне кеңінен
таралуы халқымыздың ӛнерге деген ерекше сүйіспеншілігінен екені белгілі. Мұндай ұлы
дәстүрді біз күй атасы Құрманғазының, Тәттімбеттің, Дәулеткерейдің, Сүгір күйшінің, ән
атасы Біржан салдың, Ақан Серінің, Ыбырай Сандыбаевтың, Естай Беркімбаевтың, Жаяу
Мұсаның, Мұхиттың, Жамбылдың, Кененнің, Исаның, Әсеттің, Мәдидің т.б. қазақ
халқының ақын-композиторларының, ӛнер мектебінен ӛткен ұлы адамдар
шығармаларының халық ішіне кеңінен таралуынан кӛреміз.
Халық музыкалық творчествосының бір бӛлігі ретінде күй-ұлттық музыкалық
мәдениет дамуының негізі болып саналады. Халықтың аспаптық творчествосында музыка
мәдениетінің ӛзіне тән белгілері туып, жетіліп отырады. Олар шығармалардың
мазмұнында, кӛркем бейнесінде, музыкалық әсерлілік құралдарында – интонацияда,
әуенде, ырғақта, ладтық-гармониялық негіздер мен формаларда кӛрініс табады. Неғұрлым
танымал күйлердің негізінде халықтың жарқын болашаққа деген арман-мұраты жатқанын
кӛреміз. Бұған Құрманғазының «Серпер», «Қайран шешем», «Кісен ашқан»,
Дәулеткерейдің (Бапас) «Желдірме», «Қоңыр», Сейтектің «Заман», «Айдау», «Еркіндік»,
Абылдың «Ӛтті-кетті», «Нарату», Ықыластың «Жарым», «Аққу» күйлерін, сондай-ақ
Тәттімбеттің, Қазанғаптың, Байсеркенің, Сармалайдың және т.б. күйлерін жатқызуға
болады [11].
Сондықтан да бүгінгі күні әрбір оқушыны жеке тұлға ретінде жан-жақты дамыған,
білімді азамат етіп тәрбиелеу - біздің парызымыз. Олай болса музыка саласында
халқымыздың ӛткеніне терең үңіліп, сол ӛнер қазынамызды оқушыларға белгілі бір
жүйелі бағытта теориялық және іс-тәжірибеде қолдана білсе, сонда ғана біз жас
жеткіншектердің ұлтжандылық сезімін, рухани байлығын шығармашылық бағытта
тәрбиелей алуымыз мүмкін.
«Қазақстан – 2050» Стратегиясының ең басты 7 басымдықтың бірі – Жаңа
қазақстандық патриотизм. Студент жастарға жаңа қазақстандық патриоттық тәрбие
беруде біз – бәріміз тең құқықты, тең мүмкіндіктерді иеленген қазақстандықтармыз,
барлық ұлт ӛкілдерімен тіл табысып, тату тәтті, бейбітшілік пен келісімде ӛмір сүру, ӛз
Отанымыздың тағдырына жауапты болу – барша қазақстандықтардың басты қағидасы
болуы шарт [12].
Ең бастысы, жастардың «Ол – қазақстандық, ӛз елінде оған барлық жағдайлар
жасалған. Олардың азат ойлары мен кемел білімдері елімізді қазір бізге кӛз жетпес алыста,
қол жетпес қиянда кӛрінетін тың мақсаттарға апаратын құдыретті күш екеніне сенім
білдіріп, оларға сапалы білім, саналы тәрбие беру б іздің негізгі мақсатымыз. Әлемдегі ең
үздік 30 елдің қатарына ену халқымыздың ауызбірлігін, белсенділігін, әр азаматтың жеке
басының жауапкершілігін талап етеді.
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Аннотация
Мақалада қазақтың ұлттық музыкасы мен мәдениеті арқылы оқушыларға патриоттық тәрбие
беру маңыздылығы қарастырылады.
Аннотация
В статье рассматривается сущность қазахской национальной музыки и культуры в
патриотрическом воспитании учащихся.
Annotation
This article discusses the nature of the Kazakh national music and culture to the Patriotic education
of students.

ӘОЖ 37.01
К 62
АДАМГЕРШІЛІК ПЕН ТӘРБИЕНІҢ БАЛАНЫҢ МІНЕЗ - ҚҦЛҚЫН
ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ РӚЛІ
Керімбеков С.М., Мырзахметов Б.М.
Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ.
Арнайы мектептегі мұғалімнің, тәрбиешінің маңызды міндеті – балаларды оқи білуге
үйрету, үлгілі тәлім-тәрбие беру, ӛзін-ӛзі басқаруға дағдыландыру. Мұнда мектептегі
сабақ оқыту үрдісі топтағы үй тапсырмасын орындаумен, сабақтан тыс кездегі тәрбиелік
іс- шаралармен үйлесімді болу керек. Оқу-тәрбие үрдісі топтағы үй тапсырмасын
орындаумен, сабақтан тыс кездегі тәрбиелік іс- шараларымен үйлесімді болу керек. Оқутәрбие үрдісінде ұсынылған жоспарлаудың негізіне ақыл-ой тәрбиесі, сабақта және
сабақтан тыс уақыттағы ұлттық тәрбие, адамгершілікке және еңбекке баулу мен тәрбиелеу
балалардың жан-жақты дамуына әсерін тигізеді. Күн тәртібін сәтті ұйымдастыру
тәрбиешінің сан қырлы жұмыстарының жауапты әрі күрделі бӛлімінің бірі болып
табылады. Мұның ең бастысы - оқудың, тәрбиенің, еңбектің және балалардың бос
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уақыттын тиімді пйдалануын, серуенде, яғни балалардың таза ауада жеткілікті болуын,
дәмді, алуан түрлі және дер кезінде тамақтанумен ұштастырылып отырған қалыпта ақылой және дене күшін жұмсайтын педагогикалық жағынан тиімді үйлесімдікті жүзеге асыру
міндеті болып табылады. Педагогикалық ұжымның назары балаларды жан-жақты
дамытуға, тиянақты білім алуға, ӛмірге және еңбе кке деген ынтасын қалыптастыруға
бағытталғаны жӛн.
Тәрбиенің ықпалды әдістерінің бірі-жеке бастың үлгісі. Балалардың санасы мен
мінез-құлқына қоршаған адамдар үлгісі, әсіресе мұғалім мен тәрбиешінің жеке басының,
оның моральдік бейнесінің атқаратын рӛлі орасан зор. Үлгінің тәрбиелік күші балалардың
ӛзін қоршаған ортаға еліктеу қабілеттілігі мен бейімділігіне негізделген. Еліктеуге
бейімділік ақыл-ойы кенжеленген мектеп оқушылары арасында ӛте күшті дамыған,
сондықтан да кей кезде балалардың еліктеуіне жағымсыз үлгілердің де әсері болдырмау
үшін оларды сақтандырып отыру керек. Балалар үшін ұстаздың жеке басының ӛте үлкен
маңызы бар, бұл рухани-адамгершілік бағыт-бағдар беретін тәрбие ісінде ерекше
маңызды. Ян Амос Коменский балаларға тәлім-тәрбие беріп, ұстаздық кӛрсететін
мұғалімді ӛте жоғары бағалады. «Мұғалім – мәңгі нұрдың қызметшісі». Ол барлық ой мен
қимыл әрекетіне ақылдың дәнің сеуіп, нұр құятын танымсыз лаулаған жалын иесі. Оларға
тамаша қызмет тапсырылған, күн астында одан жоғары ешнәрсе болмақ емес», деп атап
кӛрсетті.
Оқу-тәрбие үрдісі кезінде балаға әртүрлі іс-әректтер қалыптасады және дамиды. Ісәреект арқылы бала ӛзі қоршаған ортаға белсене қатысады. Балалардың бойында
адамгершілік мінез-құлықты қалыптастыру мен іс-әрекетті ұйымдастыру барысында
педагогикалық талап қоя әдісі жүзеге асырылады. Талап қою ынталандыратын немесе
тежейтін функцияны атқарады, ол кез-келген іс-әрекетте байқалды. Талап қою формалары
тура және жанама деп бӛлінеді. Жанама талап қою – ақыл-кеңес беру
мағынасындаберіледі. Біздің балалар үшін жанама талап қою әдісі қолайлырақ, сондықтан
тәрбиеші балаға үнемі ақыл-кеңес бере отырып үйретеді.
Үйрету – бала да қажетті мінез-құлық дағдысын, іскерлігін, әдетін практикалық
түрде меңгерту. Мысалы, сабақта, асханада ӛзін-ӛзі дұрыс ұстау, мектеп ережелерін
сақтау, күн тәртібін дұрыс орындау, таза жүру, үй тапсырмасын орындау, жеке басына
қажетті заттарды күтіп ұстау.
Балаларды тәрбиелеуде ықпал етудің кейде ынталандыру әдістерін қолдануға
болады. Балалардың мінез-құлқын ынталандыру әдісіне мадақтау, жарыс әдістерін
жатқызады.Олар балалардың қылықтарын мақтап, дем беріп және теріс қылықтарын
тежеу мақсатында қолданылады. Ынталандырудың тәрбиелік маңызы мынада: ол баланың
мінез – құлқындағы жағымды белгілердің дамуы мен қалыптасуына кӛмектеседі.
Балаларда үқыптылық, сенімді ақтау, яғни жауапкершілік, жақсылық жасауға деген
талпыныс пайда болады. Ынталындырудың негізінде тәрбиешеге деген сенім мен
балалардың күші мен мүмкіндігіне деген сенім артады. Ал, мадақтау – балалардың белгілі
бір істерді орындауға белсенділікпен, ынтамен қарауы, оқуда, еңбекте, спортта
қиыншылықтарды жеңіп отыруына мүмкіндік береді.
Тәрбие әдісі – тәрбие үрдісінің ӛте күрделі компоненті және нақты тәрбиелік
мақсаттар мен міндеттері орындауда қолданылатын басты жол. Тәрбиелеу әдісі – мұғалім
мен балалардың бір-бірімен тығыз байланыстығы қызметінің күрделі жиынтығы.
Оқу мен тәрбие егіз. Бір-бірінен айырып қарауға болмайтын табиғатты танылып
түрған үрдіс. Қай қоғамда болса да талап-тілектеріне, қажеттіліктеріне орай тәрбиені бір
жүйеге келтіріп отырған. Мектептегі оқу-тәрбие жұмысының құрамды бӛлігі – сыныптан
тыс тәрбие жұмысы. Мектепте тәрбие жұмыстарын үйымдастыру жаңа технология мен
тәрбиеге негізделген. Әр халықтың ұлттық тарихи дәстүрі, оның адамзаттық білім
берудегі мәдениеті осы оқу-тәрбие үрдісіне тікелей байланысты.
Елімізде болып жатқан әлеуметтік, экономикалық, саяси, мәдени ӛзгерістерге
байланысты, оқу-тәрбие үрдісін ұлттық сипатта ұйымдастыру – заман талабы, қазақ халқы
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елін, жерін, оның табиғи, мәдени байлығын, ӛнері мен тілін, тарихын, салт-дәсүрі мен
әдет- ғұрпын сақтап, қорғап, рухани-адамгершілік тағылымдарын ұрпағына мұра етіп
қалдырған. Сондықтан, оқу-тәрбие үрдісіне қолданылатын бағдарламалар, оқулықтар,
дидактиклық материалдар, ұлттық психологиялық ерекшеліктерге сай болу керек.
Шежіреге толы отанымызды қорғау, тілімізді, дінімізді, дәстүрімізді сақтау, білу,
балаларға рухани-адамгершілік тәрбие беру-біздің басты міндетіміз. Адамгершілік
тәрбиенің бүкіл жүйесі гуманистік мазмұнға толы, имандылық негізде баланың жанжақты дамуына, жетілуіне бағытталады.
Казіргі уақытта жас ұрпақтың жеке тұлға болып қалыптасуына ізгілік, ғылымилық,
жүйелілік ұстанымдарына негізделген үздіксіз патриоттық білім беру жүйесін құру, оның
тәрбиелік мүмкіндіктерін саралау ӛзекті мәселелердің бірі болып саналады. Сондықтанда
соңғы республика кӛлеміндегі мектепке дейінгі мекемелер мен бастауыш сыныптардағы
патриоттық тәрбие жұмысы бұрынғы қалыптасқан бағдарламадағы «Балаларды Отаның
тарихи шежіресімен таныстыру» бӛлімінен бастау алады. Ал шежіресімен таныстыру
балалардың танымын дамытудың басты құралдарың бірі. Мұнда балалардың
қоршағанорта жӛніндегі ұғым түсініктерін байытатын жалпы және нақты ғылыми
мәліметтер алуының маңызы зор. Отанын тарихи шежіресімен таныстыру барысында
«Отан – бүкіл тіршілік атаулының алтын ұясы, тал бесігі, ӛсіп-ӛнер мекені» екендігі
жӛнінде нақты түсініктер беріледі. Кейінгі он жылдықта мектепке дейінгі және бастауыш
сынып балаларының және Отанға деген сүйіспеншілік қарым-қатынасын тәрбиелеу
мақсатында тарихи шежіресімен таныстыру, яғни отанды қорғау патриоттық тәрбие
жұмысымен ұштастырылды.
Бұл екі ұғым мектеп жасына дейінгі балалар мен бастауыш сынын оқушыларының
қоршаған орта, отан жайындағы түсінігін дамыту арқылы кӛзқарасын қалыптастыруға
мүмкіндік береді. Қоршаған ортаға деген жағымды қарым-қатынасты айқындаудың бір
формасы баланың күнделікті іс-әрекеті. Демек, патриоттық тәрбие үрдісінде кӛрініс
табатын іс-әрекеттің мынадай түрлерін атауға болады:
- отанын әр түрлі оқиғаларды бейнелейтін немесе отанды қорғау, кӛркейту ісәрекетін білдіретін сюжетті-рольді ойын;
- тіл, сӛйлесу іс-әрекеті, сұрақтар, хабарламалар, әңгіме, диалогқа қатысу;
- отанға байланысты кейбір мәліметтер мен қызықты да құпия әсерлер жӛнінде пікір
алмасу, әңгімелесу арқылы отан жайындағы түсініктерін айқындау;
- отан жайлы мазмұндағы телехабарларды, суреттерді кӛріп тамашалау, шағын
шығармалар оқу балалардың отан жӛніндегі қалыптасқан түсініктерін айқындайтын және
жаңа ықпал ететін іс-әрекет түрлері.
Әдебиеетер тізімі:
1. Аманжолов С Қазақстан тарихи. Дәрістер курсы. 1-2 кітаптар, А.2002ж
2. Қазақстан тарихи 5-томдық 1, 2, 3 т. т. А 2002ж
Аннотация
Адамгершілік тәрбиенің бүкіл жүйесі гуманистік мазмұнға толы, имандылық негізде
баланың жан-жақты дамуына, жетілуіне бағытталады.
Аннотация
Нравственное и гуманистическая моральная основа содержания всей системы образования
направлена на улутшения всестороннего развития ребенка.
Annotation
Moral and humanistic moral basis of the contents of the entire system of education will improve allround development of the child.
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ӘОЖ 568.47
СУРЕТ САЛУ ЖӘНЕ БОЯУМЕН ЖҦМЫС ІСТЕУ ӘДІСТЕРІ
Мырзахметов Б.М.
Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ.
Сурет салу ӛнері – білімгерлердің қабілеті мен талантын шыңдайды. Сурет салу ӛнері
бойынша екінші «Бейнелеу ӛнері және сызу» мамандығын дамыту мақсатында:
- Білімгерлердің теориялық білімін жетілдіріп, дамытуға;
- Әртүрлі нобайда сурет салуға;
- Кӛру, қабылдау, бейнелі ойлауды жетілдіруге;
- шығармашылық қабілетін дамытуға;
- заттардың сипаттық ерекшеліктерін еркін қабылдауға;
- болмысты тұтас аңғаруға;
- сурет салу жабдықтарын қолдана білуге;
- сурет салатын графит карандаштарды : - (6т, 5т, 4т, 3т, 2т, т, тм, м, 2м, 3м, 6м)
пайдалана білуге үйрету;
- Сурет салынатын қағазды планшетке керіп бекіту үшін сызба (архитект ура)
кнопкасын қолдана білуге;
- Суреттегі керексіз сызықтарды ӛшіру үшін қолданылатын ӛшіргіштерді тиімді
пайдалануға;
- Сурет салғанда қолды дұрыс ұстау тәсілін;
- Сурет салуда кӛмір таяқшаларын пайдалануға;
- Сызықтар мен штрих жүргізу тәсілін;
- Сурет салу композициясының алғашқы тәсілдері;
- Суреттің шекараларын анықтауға үйрету;
- Сурет салуда неден бастап, қалай істеу керек деген күрделі мәселелер түсіндіріледі.
[7].
Бейнелеу ӛнерін оқыту барысында сурет салудың жоғарыда кӛрсетілген мәселелердің
бәрін жақсылап ой елегінен ӛткізіп алғаннан кейін ғана оны жүзеге асыру тапсырылады.
Білімгерлердің болашақ сурет жӛніндегі негізгі ой қалыптасқаннан кейін сурет
салушы шығарманың жоспарын жасайды. Бұл жоспар бәрі үйлесімді, қисынды, әбден
дұрыс болып шыққанша сан рет түзетіліп, толықтырылып, ӛзгертіліп отырады. Жоспарды
жетілдіру үстінде толып жатқан эскиздер жасауға тура келеді.
Алдын-ала орындалатын жұмыстарды жоспарлау яғни суретті үйлестіру тәсілі
(компановка) білімділік пен шеберлікті қажет етеді. Компановканың түпкі мақсаты –
бейненің жеке бӛліктерін біріктіріп, олардың біртұтас болып шығуына негіз қалайды.
Сурет салудың басты міндеттері:
- Суреті салынатын нәрселерді кеңістікте ӛзара орналасуын дұрыс белгілеу;
- Қағаз ортасын кесіп ӛтетін вертикаль (тік), горизонталь (кӛлденең) сызықтар
(координаталар, осьтер) жүргізу;
- Бұл сызықтар (симетриялы осьтерінен басқалары) нәрселердің (заттардың) кӛлбеу
бұрыштарын анықтау үшін пайдаланып, соңынан ӛшіріліп тастау ескеріледі;
- Визирлеу әдісі кезінде сурет салушы қолын алға созып, қарындашты кӛзінің
деңгейінде ұстап отырып, қашықтықта тұрған объектінің биіктігін анықтап, оны басқа
заттардың кӛлемдерімен салыстыруға мүмкіндік береді;
- Нәрсе бӛліктерінің прапорцияларын визирлеу арқылы тексеру, суреті салмай тұрып
емес, салынып біткенен кейін істеледі;
- Сурет салғанда заттың ӛзіне тән ерекшеліктерін, оның прапорцияларын: биіктігінің
кӛлденеңіне, бір бӛлігінің екінші бӛлігіне шама қатынасын анықтап алу қажет;
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- Сурет саларда алдымен кескіннің қағаз бетіне дұрыс орналасуын, оның белгілі бір
жағдайда тым кӛп ашық орын қалмауын ойластырып алады;
- Сурет салып ұдайы жаттығу арқылы кӛзбен мӛлшерлеу күшті дамыған болса
визирлеп ӛлшеуге қарағанда, кӛзбен мӛлшерлеу дәлірек болып шығады;
- Бейнеленетін объектінің жарық және кӛлеңке жақтарын анықтау қажет;
- Адамның жеке суретін салуға машықтанады;
- Сурет пәні бойынша «Бейнелеу ӛнері» мамандығына баулудың алғы шарттары
түсіндіріліп, үйретіледі.
Зерттеуші әрі суретші И.С. Болатинаның натюрморт туралы айтқан құнды
пікірлеріне сүйене отырып, білімгерлерге наюрморт жайлы жан-жақты түсінік бере
отырып, натюрморт кескінін салу үшін алдын-ала дайындықтар жүргізіледі.
1. Натюрморт туралы түсінік беру;
2. Натюрморт ретінде салатын затты дайындау [12];
3. Натюрморт кескінін айқындау (алыс-жақынын, жарық пен кӛлеңке жағын
айқындау);
4. Натюрморттың композициялық кескінін қағазға түсіру;
5. Натюрморттың түсін, түрін айқындау;
6. Натюрмортқа лайықты бояуларды таңдау;
7. Натюрморт салатын заттарды алдын – ала даярлау (кист, бояу, планшет, плакат,
қағаз, қалам т.б.);
8. Натюрморт кескінін айқындай отырып, суретін салуға кірісу.
Натюрморт салу үшін «Сурет салу және бояумен жұмыс істеу әдістері» туралы
әдістемелік құралды (Б. Әлмұхамбетов, Ж. Балкенов, - Алматы «Мектеп» 1987)
басшылыққа ала отырып, сурет салу жабдықтары, сурет сал удың техникасын білуді, сурет
салу композициясының алғашқы тәсілдерін меңгеруді, эскиз және нобайын қағазға
түсіруді, натюрмортқа лайықты әртүрлі заттар мен адамның суретін салуды, акварель мен
майлы бояулы живопись арқылы түрлі материалдармен жұмыс жасауға арналған
қағаздарды таңдау білу мақсатында «Натюрморт салу және бояумен жұмыс істеу әдістері»
тақырыбындағы әдістемелік кӛмекші құралға Б. Әлмұхамбетов пен Ж. Балкеновтың
«Сурет салу және бояумен жұмыс істеу әдістері» (А, 1987ж) қосымша ендіріледі.
Білімгерлерді мамандыққа үйрету үшін – кӛмекші құрал бойынша А.С. Щипановтың
«Әуеқой жас суретшілері мен мүсіншілерге» (А., 1981) деген еңбегіндегі натюрморт
жайлы суреттерімен И.С. Болатинаның натюрморт проблемасы жайындағы пікірлері де
қосымша берілді. Мектепте сурет кӛрмесін ұйымдастыру ойластырылуда. Мектеп
мұражайына оқушылардың салған суреттерін жинақтап, суретті альбом жасау
жоспарларын, іске асырылуда.
«Суретшілер» үйірмесінің мүшелерін мектеп ішін безендіру жұмысына қамту
арқылы кӛптеген жұмыстар іске асырылды.
1. Мектеп залын безендіру ісіне кӛмектесу ұйымдастырылды;
2. Әдістемелік оқу бӛлмесін жабдықтау іске асырылып келеді;
3. Мектеп мұражайына қажетті суреттер даярлануда;
4. Ұстаздардың кӛрнекті құралдарын салуға кӛмектер берілді;
5. Олимпиада жүлдегерлерін даярлау мақсатында сурет ӛнеріне баулу міндеттері іске
асырылды.
Әдебиеттер тізімі:
1. Ростовцев Н.Н. «Академиялық сурет», Москва; 1984г.
2. Кузин В.С. «Рисунок», М; Агар 1997г.
3. Луковенко Б.А. «Рисунок пером», М; 2000г.
4. Болатбаев Қ. Бейнелеу ӛнері. Жұмыс дәптері – Алматы: Атамұра, 2002г., 32б.
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Аннотация
Бейнелеу ӛнері сабағының пәніне байланысты – сурет салудың түрлі жолдары мен әдістері
арқылы әртүрлі бояуларды пайдалана отырып, жұмыс істеу әдістері қарастырылды
Аннотация
Рассмотрены различные пути методы рисования и методы использования цветовых
возможностей материалов на уроках изобразительного искусства
Annotation
Different ways of drawing techniques and methods of use of the color capabilities of materials at
fine arts lessons

УДК 796.02
П 38
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА В ВЫСШЕЙ
ШКОЛЕ: СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЕЕ СОДЕРЖАНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ
Пушкарь И.Н., Тохтыев А.Ш.
Таразский государственный педагогический институт, г. Тараз
Сегодня кафедры физического воспитания работают по утвержденным типовым
примерным программам, где определено общее количество учебно-тренировочных
занятий, тематика теоретических занятий и т.д. Но уже сегодня в условиях бакалавриата
количество часов снижается и заложено всего два кредита на трехлетний курс
физкультуры. Одним из острых вопросов в организации физического воспитания является
совмещение тренировок в спортивных секциях с регулярными учебными занятиями по
физической культуре.
Возможность заниматься физкультурой с учетом спортивных интересов является
мощным мотивационным фактором, поэтому во многих учебных заведениях используют
эффект спортизации учебного процесса для повышения эффективности учебных занятий.
Видимо пришло время при формировании новых учебных программ включать в планы не
только стандартную составляющую, но и формулировать условия, при которых
преподаватель может значительно изменить организацию учебного процесса.
Сейчас ставятся задачи – не научить движениям, а сформировать у молодо го
поколения устойчивый интерес к здоровому образу жизни, к пониманию необходимости
физического здоровья в овладении профессиональными навыками и компетенциями.
Сегодня такой подход становится главным в организации учебного процесса физического
воспитания.
К настоящему времени человечество достигло впечатляющих результатов в изучении
материального мира. Техника и технология существенно изменили условия труда и быта.
Мораль, нравственность, духовность оказались на второстепенных ролях. Человек
«отягощен» знаниями о внешней природе вещей и безграмотен в отношении своей
внутренней сути, что отражается на его здоровье, в отношении которого он слишком
полагается на достижения цивилизации (фармакология, медицина).
Анализ слагаемых повседневной жизни человека показывает, что почти все он делает
себе во вред /1/. Он не знает, что такое естественный образ жизни, живет в системе
ошибочных представлений, причем не только на индивидуальном уровне, но и на уровне
общества.
Смыслом жизни объявлено «удовлетворение постоянно растущих материальных
потребностей». Большинство людей увлекается удовлетворением в основном физических
потребностей, достижением материального благополучия, престижа в ущерб здоровью. А
между тем достижение материальных целей в жизни и сохранение здоровья не
противоречат друг другу. Наоборот, от состоянии здоровья во многом зависят достижение
19

целей в жизни и возможность воспользоваться достигнутым. Пугающая статистика
состояния здоровья современников, в том числе молодежи, хорошо известна. С каждым
годом увеличивается количество студентов, имеющих слабое физическое развитие и
отклонения в состоянии здоровья. По данным многих вузов количество студентов
специального медицинского отделения составляет около 30% студентов.
Среди приоритетов молодежной политики Казахстана в настоящее время важное
место занимает развитие массового спорта, физической культуры, формирование
здорового образа жизни молодежи[2]. Поэтому весьма актуальны высказываемые
предложении о необходимости разработки новых концептуальных позиций и направлений
образования, перехода к парадигме здоровья как средства повышения качества
образования и воспитания и одного из критериев его результативности.
Это означает, что выпускник ВУЗа должен иметь «мировоззрение здоровья»,
понимать, что здоровье, счастье, успешность определяются мировоззрением человека.
Выпускник ВУЗа должен иметь необходимые познания о своем организме, обладать
необходимыми знаниями в области физической культуры. Регулярные занятия
физическими упражнениями должны стать важной составляющей его образа жизни. А
единство содержания, формы, средств и методов образования должны стимулировать
физическое и духовное развитие будущего специалиста. В свете сказанного большая роль
принадлежит теоретическому курсу учебной дисциплины «Физическая культура». В
лекциях надо исключить избыточные сведения. Лекции должны содержать практически
полезные конкретные сведения.
Для улучшения физического развития и физической подготовленности студент
должен регулярно посещать практические занятия по физической культуре. Решению этой
задачи способствует модульно-рейтинговая система.
Суть ее состоит в следующем: каждый семестр состоит из трех модулей.
Необходимым условием положительной аттестации студента по дисциплине является
получение такого числа баллов за каждый модуль, которое обязательно должно
превышать минимальное число баллов для соответствующего модуля. Рейтинг студента
по результатам освоения модуля определяется как сумма баллов, набранная за текущую
успеваемость в течение данного модуля и личностные качества:
Рейтинговая система контроля и оценки знаний является весьма действенным
средством повышения мотивации учебной деятельности. Рейтинговый метод как способ
оценки знаний, умений и навыков относится к прогрессивным методам контроля [3].
Применение рейтинга является системой организующей учебный процесс и активно
влияющей на его эффективность. Дидактические основы рейтинговых систем включают:
обоснованный отбор и структурирование содержания учебного материала, принципы
построения рейтинговых систем, научно-обоснованные средства и методы обучения и
контроля, условия, обеспечивающие повышение активности студентов и их мотивации к
учѐбе. Рейтинг – это интегральный показатель, характеризующий совокупность
качественных параметров, диагностируемых с целью: - организовать систематический и
объективный контроль уровня обученности студентов; стимулировать более глубокое и
мотивированное освоение студентами теоретических основ физической культуры,
приобретение практических навыков использования средств физической культуры в
профессиональной деятельности, активизировать познавательную работу студентов.
Рейтинговая система разработана в соответствии с «Временным положением,
учебно-методическим
комплексом
дисциплины
«Физическая
культура»
по
соответствующим направлениям подготовки (специальностям), включающим: утвержденные рабочие учебные планы по реализации образовательных программ;
рабочую учебную программу дисциплины «Физическая культура», контрольноизмерительные материалы (КИМ).
Балльно-рейтинговая
система
оценки
успеваемости
студентов
–
систематизированный способ качественной и количественной оценки освоения студентом
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дисциплины в течение определѐнного периода обучения, выраженной в баллах и
учитывающей соблюдение студентом календарного учебного графика, качество
выполнения различных видов учебной работы, результаты промежуточной аттестации [4].
Основными задачами рейтинговой системы являются обеспечение постоянного
самоконтроля студентов, стимулирование получения студентами прочных знаний, умений
и навыков путем ритмичности освоения ими учебного плана в течение семестра,
повышение ответственности преподавателя за обеспечение должного уровня
планирования и проведения учебных занятий по дисциплине. Комплексное тестирование с
целью использования его результатов для балльно-рейтинговой оценки достижений
студентов по дисциплине «Физическая культура» осуществляется по следующим
разделам (модулям): теоретический, практический, посещение занятий, активность на
занятиях. Для преемственности критериев комплексного тестирования знаний и
показателей физической подготовленности применена оценка, использующая 100балльную шкалу тестовых заданий.
За семестр, курс и весь период обучения студент набирает определѐнную сумму
рейтинговых баллов, которая характеризует уровень усвоения им учебного материала по
физической культуре в сравнении с другими студентами, т.е. определяет рейтинг-место,
которое он занимает в группе, на факультете и т.д. Разработанная рейтинговая система
распространяется на студентов очной формы обучения, осваивающих дисциплину
«Физическая культура». Данная система позволяет осуществлять постоянный мониторинг
результатов обучения студентов. При этом следует отметить, что нагрузка преподавателя
увеличивается, так как учѐт и контроль знаний и умений студентов становятся более
трудоѐмкими.
Текущий учѐт является основным видом проверки успеваемости студентов по
физической культуре. Он отражает качество усвоения отдельных компонентов учебного
материала и решения задач конкретного занятия. По текущим оценкам производится
аттестация студентов за семестр и за весь период обучения (7 семестров) с применением
рейтинговой системы оценки знаний и умений. Введение рейтинговой системы позволит
изменить технологию обучения предмета физического воспитания и в организационном и
методическом плане.
Учебный семестр разделѐн на циклы, по каждому из которых устанавливается
максимальное и минимальное количество баллов, которое может набрать студент. В
каждом цикле описан учебный план курса физического воспитания для основного,
спортивного, специального учебных отделений,
и временно освобождѐнных от
практических занятий студентов. Рейтинговые баллы распределены на теоретическую и
практическую подготовку, а также учитывается посещаемость и активность на учебных
занятиях. Цикл считается зачтѐнным, если студент наберѐт количество баллов равное или
больше минимального. Итоговая семестровая оценка выставляется по суммарному
рейтингу за два цикла в отчетную ведомость и даѐт право на получение зачета по
предмету. Заместители деканов по физическому воспитанию сдают зачетную ведомость в
каждом семестре в соответствующий деканат. Необходимо набрать в семестре минимум
60 и максимум 100 баллов.
Реализация модульно-рейтинговой системы зависит от исполнительской дисциплины
преподавателей,
единства
требований,
предъявляемых
преподавателями,
от
информированности студентов о требованиях модульно-рейтинговой системы, что
зависит и от качества воспитательной работы. В результате должны формироваться:
положительная моральная нравственность; высокий уровень нравственного сознания и его
поведенческой моральной готовности; глубина положительных моральных суждений
обучающихся; умение выполнять основные социально-нравственные обязанности;
готовность выпускника к труду и служению Родине.
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Аннотация
Іске асыру модульдік - рейтингтік жүйені байланысты орындаушылық тәртіпті оқытушы,
бірлігі қойылатын талаптарды оқытушылар, ақпараттандыру студенттерге қойылатын талаптар
туралы модульдік - рейтингтік жүйені, бұл байланысты тәрбие жұмысының сапасын. Нәтижесінде
қалыптасуы керек: оң моральдық адамгершілік жоғары деңгейі; адамгершілік сана мен мінезқұлық моральдық дайындығы; тереңдігі оң моральдық пайымдаулар білім алушылар білуі;
орындау негізгі әлеуметтік-адамгершілік міндеттері. Осы бап кӛрсетеді және келесі міндеттерді
қалыптастыруға, жас ұрпақтың қызығушылық танытып, салауатты ӛмір салты, қажеттілігін
түсінуге денсаулығын меңгеруде кәсіби дағдылар мен құзыреттерге ие болады.
Аннотация
Реализация модульно-рейтинговой системы зависит от исполнительской дисциплины
преподавателей, единства требований, предъявляемых преподавателями, от информированности
студентов о требованиях модульно-рейтинговой системы, что зависит и от качества
воспитательной работы. В результате должны формироваться: положительная моральная
нравственность; высокий уровень нравственного сознания и его поведенческой моральной
готовности; глубина положительных моральных суждений обучающихся; умение выполнять
основные социально-нравственные обязанности. Данная статья отражает следующие задачи
сформировать у молодого поколения устойчивый интерес к здоровому образу жизни, к
пониманию необходимости физического здоровья в овладении профессиональными навыками и
компетенциями.
Annotation
Realization of the module-rating system depends on carrying out discipline of teachers, unity of the
requirements produced by teachers, from being informed of students about the requirements of the
module-rating system, that depends and from quality of educator work. As a result must be formed:
positive moral morality; high level of moral consciousness and his moral readiness; depth of positive
moral judgements of student; ability to execute basic socially-moral duties. This article reflects next tasks
to form at the young generation steady interest in the healthy way of life, to understanding of necessity of
physical health in a capture by professional skills and competenses.

ӘОЖ 587.98
Т. РЫСҚҦЛОВ ЖӘНЕ ТҤРКІСТАН ӚЛКЕСІНДЕГІ
АШАРШЫЛЫҚПЕН КҤРЕС
Тоқбергенова З.С.
Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ.
«Халықтың ӛткен тарихын зерделеудің зәрулігі – түсіндіріп жатуды қажет етпейтін
құбылыс», олай болса Қазақстан тарихының ӛткен кезеңдеріне зер салсақ, тағдырдың
талай қысталаң шақтарында тапқанынан жоғалтқаны кӛп халқымыздың сан қилы
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қиындықтарды бастан ӛткергенін кӛреміз. Әйтсе де ел басына түскен небір зұлматтардың
ішінде орны толмас ӛкініш, қаралы кезең, ол ашаршылық нәубеті болды.
«Жұт жеті ағайынды» демей ме қазақ, 1915-ші – қоян жылы Қазақстанның
оңтүстігінде қатты құрғақшылық болып, мал қыстан жұтап шықты. Келесі ұлу жылында
да қуаңшылықтың беті қайтпады. Аспаннан жаз бойы бір тамшы тамбай, ӛзен арналары
кеуіп қалды. Қырғыз ағайындар орыс инженері Ивановты жалдап «Шӛміш» су қоймасын
салса, қазақтар оның тӛменгі жағынан «Қасық» су қоймасын салып, Шудың шығыс
жағынан канал қазып, сол ӛңірге су жеткізуге әрекеттеніп жатты.
Алайда, бұл жұмыстарға 1916 жылғы ұлт-азаттық кӛтеріліс кедергі болды. Осы
жылдың суық күзіне дейін созылған бұл кӛтеріліс жан қамы үшін болды да, мал қамы
ұмыт қалды. Қыстан қысылып шығып, ашаршылыққа жаппай ұшырай бастаған халық
1917 жылдың кӛктеміне – «Жылан жылына» қарай тоз-тоз болып орыс поселкаларына,
егін егумен айналысатын тау бӛктеріндегі ауылдарға, тіпті кӛршілес Ӛзбекстанға қарай
шұбырды...
Ұлы Қазан тӛңкерісінің жеңісі туралы әулиеаталықтар 6 қараша күні естіп, ӛкімет
билігін жұмысшылар мен солдаттар депутаттарының Кеңесі ӛз қолдарына алды. Бұл
Кеңес желтоқсан айында уездік шаруалар съезін шақырды. Съезд делегаттары басым
дауыспен Кеңес ӛкіметін қолдаған қаулы қабылдады. Бірер күннен соң жергілікті
халықтар ӛкілдерінің уездік съезі шақырылып, оңда Уездік Атқару Комитеті сайланды.
Оның тӛрағалығына Степан Хмелевский, орынбасарлығына Тұрар Рысқұлов пен
Федоров-Завадский сайлаңды. Атқару комитеті ӛзінің алғашқы қадамын ашаршылыққа
ұшырай бастаған халыққа жан-жақты кӛмек кӛрсету шараларын ұйымдастырудан
бастады. Ол үшін ірі капиталистер мен саудагерлердің меншігі мемлекет иелігіне алынды.
Мәселен, Ивановтардың арақ-шарап зауыттары мен астық қоймалары, капиталист
Шахверидзенің үлкен диірмені, мал-мүлкі тәркіленді. Олар аштық салдарынан қалаға
босып келгендерге таратыла бастады. Соңдай-ақ кезінде орыс қоныс аударушылары үшін
арнайы құрылған азық-түлік қоры ендігі жерде жергілікті халықтарды да қамтитын болды.
Меркі учаскесіне барған Тұрар Рысқұлов жергілікті халықтың жаппай ашаршылыққа
ұшырауына байланысты оларға жәрдем беру үшін 32 саудагердің 12 миллион сомдық
қазына-мүлкін қаттап, соның есебінен ашыққандарды тамақтандыратын орындар ашу
туралы қаулы қабылдады. Ол орындарда 1200 адам тұрақты түрде тамақтанып отырды 1 .
Осыдан кейін-ақ Әулиеата уезіне ашаршылыққа ұшырағандарды тамақтандыратын
орындар ашу қолға алына бастады, Олар жатын орынмен, киім-кешекпен қамтамасыз
етілді. Ашыққандардың жағдайын жақсарту мақсатымен мұндай тамақтандыру
орындарында «Кедейлер комитеттері» ұйымдастырылды. Олар тамақты, киімді, тӛсекорынды ӛзара бӛлу мәселелерімен айналысты. Уезд бойынша тамақтандырылатын аштар
саны 58 мың адамға жетті.
Ӛкінішке орай, Тұрар сынды азаматтар ашаршылыққа ұшыраған халқын қалай сақтап
қаламын деп жар құлақтары жастыққа тимей жүрген кезде қызмет бабын пайдаланып, ашжалаңаштардың есебінен баюды ойлағандар аз болған жоқ. 1918 жылы 17 мамырда
құрамында С. Хмелевский, Т. Рысқұлов, Д. Цыганков бар Уездік Атқару Комитетінің
арнайы комиссиясы Ботамойнақ-Алмалы тамақтандыру орнын тексеріп барғанда осындай
келеңсіз жайдың үстінен шыққан. Яғни ақпарда бұл жерде 1950 адамға азық-түлік беріліп
жатыр делінгенмен, шын мәнінде 600 адам ғана тамақтанып жүрген. Әрі тамақтарының
сапасыз, жеткіліксіз екендігі де анықталды 2, 63-п. . Киіз үй жетпегендіктен кӛбісі
жұпыны киімдерімен далада жатыр екен. Нәтижесіңде біразы ауырып та қалған. Комиссия
мүшелері бұған жол берген басшыларды қатаң жауапқа тартып, істі ұйымдастыруды
ашыққандардың ӛз арасынан ұйымдастырылған кедейлер комитетіне тапсырып кетті.
Ауырып қалғандар үшін қосымша тағы 10 киіз үй тіктірілді 3, 64-п. .
Сонымен қатар комиссия елден жиналған тон, шекпен, етік сынды киімдердің де
талан-таражға түскенін анықтап, тиісті қорытынды жасады. Осындай кемшіліктері үшін
1918 жылғы 18 мамыр күні ӛткен уездік съезд Уездік Атқару Комитетінің тӛрағасы
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С.К.Хмелевскийді орнынан босатып, оның орнына Тұрар Рысқұловты сайлады. Іс
тұтқасын қолына алған Тұрар ашаршылыққа қарсы күресті байлардың мүлкін ӛзгелерге
бӛліп берумен ғана шектеуге болмайтынын түсініп, кӛктемгі егіс жұмыстарына қызу
дайындықты бастады. Осы тұста Түркістан ӛлкесіндегі ашыққандарға кӛмек ретінде және
кӛктемгі егіс қажеті үшін Ресейден 671 вагон астық жӛнелтілген. Бұдан кейін де вагон вагон ұн, тары, жүгері, бидай жеткізілді. Ал, 1918 жылдың ортасында Түркістан
Республикасында азық-түлік жағдайы мүлдем қиындап кетті. Түркістанға Солтүстік
Кавказдан, Ресейден, Сібірден тасылатын астық бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарында
аса ауыр жағдай мен темір жол транспортының жүйесіз жұмысы кесірінен мүлдем
доғарылды 4 . Тамақтандыру орындарында болып әлденген халық бос жатқан жерлерді
игеруге жұмылдырылып, мемлекеттік егістер егіле бастады. Оларға тамақ, киім- кешек,
киіз үйлермен қатар тұқымдық астық та орталықтан несиеге берілді. Осылайша ел қызу
еңбекке кірісіп те кетті.
Алайда, ашаршылық салдарынан кӛршілес Ӛзбекстанға босып кеткен миллионнан
астам қазақ елі де ашығуда еді. Ендігі жерде соларды ашаршылық шеңгелінен құтқару
міндеті тұрды. Бұл мәселені шешу тек қана тәжірибелі, іскер адамның қолынан
келетіндігін ескеріп, Түркістан ӛлкелік партия комитеті маусым айында Тұрарды
Түркістан Республикасы Денсаулық сақтау халық комиссариатының тӛрағасы ретінде
Ташкентке шақырып ашыққандарға кӛмек кӛрсету жӛніндегі республикалық тӛтенше
комиссияның тӛрағалығына бекітті. Бұл орайда ол Меркіде, Әулиеата уезінде жинақтаған
тәжірибесін кеңінен қолданды. 1918 жылдың қарашасынан 1919 жылдың наурызына дейін
барлығы миллионға тарта адамға тамақтанатын орындар ұйымдастырылған. Республика
бойынша бұларды сегіз ай тамақтандыруға 35 миллиард сомнан астам қаржы
жұмсалыпты. Мұның да жеткіліксіз екендігін байқаған Тұрар республика үкіметінен
шұғыл түрде тағы да 100 миллион сом бӛлуді сұраған 5, 31-п. . Осы жылдарда
ашаршылыққа ұшырағаңдардың 90 пайыздан астамы қазақтар екендігін ескерсек,
қаншама халықты Тұрар Рысқұлов ашаршылық шеңгелінен аман алып қалды десеңізші!
Болжамды есеп бойынша, ол кӛрсеткіш 1,5-2 миллион адам кӛрінеді.
1919 жылдың кӛктемі мен жазы жайлы болып, оңтүстік ӛлкесінде шӛп те, егіс те бітік
шықты. Сӛйтіп, ашыққандарды тамақтандыру орындарының басым бӛлігі таратылды.
Денсаулығы нашарлар ауруханаларға орналастырылып, әлеуметтік қамқорлық
ұйымдарының қарауына тапсырылды. Ал, денсаулығы дұрыстары түрлі жұмысқа
орналастырылды немесе ел-жұрттарына оралды. Тұрардың қажырлы еңбегі,
ұйымдастырушылық қабілеті жоғары бағаланып, мұсылман коммунистерінің зор сеніміне
ие болды. Наурыз айында ол мұсылман коммунистері бюросының тӛрағасы болып
сайланса, келесі 1920 жылы қаңтар айында 25 жасар Т. Рысқұлов Түркістан Республикасы
Орталық атқару комитетінің тӛрағасы болып сайланды 4,146 б. . Бұл сенімді де Тұрар
ақтай білді. Ол, әсіресе, Орта Азия мен Қазақстанда жергілікті ұлт ӛкілдерінің санасын
кӛтеру, сауатын ашу, олардың жаңа құрылымдағы беделін арттыру, арасынан басшы
кадрларды іріктеп, тәрбиелеп шығару, орналастыру мәселелерімен тікелей айналысты.
Айта кету керек, Түркістан Республикасы басшыларының ашаршылықка қарсы
жүргізген пәрмеңді күресінің жемісті аяқталуы 1919 жылы елді «Үлкен жылан»
қасіретінен тек қана арылтып қоймай, Қазақстанның Солтүстік батыс аудандарында
ашаршылыққа душар болған халыққа кӛптеп кӛмек ұйымдастыруына мүмкіндік берді.
Әулиеата қаласында 1919 жылдың күзінде кӛше-кӛшеде жарнамалар ілініп,
«Ашаршылықтан бауырларымызды арашалайық!» деген плакаттар ілініп, халыққа Үндеу
таратылды. Оның мағынасы: 1914 жылы Бурное станциясына дейін пайдалануға берілген
темір жолға астық жеткізу үшін «Арбасы барлар арбаңды, қамыты барлар қамытыңды,
аты барлар – аттарыңның майын беріңдер... Құрастырып, астық артайық, аштарға
кӛмектесейік...!» деген тірлік болатын. Бұл тек қана Әулиеата уезінде емес, Түркістан
Республикасының барлық аймағыңда жүріп жатқанын сол кездегі Тұрар Рысқұлов пен
Қазақ АКСР-ы халық комиссарлар Кеңесінің тӛрағасы Сейтқали Меңдешовтардың
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арасындағы алмасқан жеделхаттардан кӛруге болады. Бірақ қанша астық жіберілгені
жӛніңде мәлімет жоқ. Тек қана С. Меңдешовтың алғыс жариялаған бірнеше жеделхаттары
бұл кӛмектің аз болмағаңдығын кӛрсетеді. Ӛйткені, Қазақ АКСР-ының ол кезде Ресейден
кӛмек алуы мүмкін емес еді. Онда М.И. Калинин бастаған аштыққа қарсы тӛтенше
комиссия құрылып, 1919-1922 жылдарға дейін Ресейдегі жаппай етек алған
ашаршылықпен арпалысып жатқан. Есесіне В.И.Лениннің нұсқауымен Қостанай,
Кӛкшетау аймағына дейін «Узкоколейка» темір жолы салынып, Қазақстаннан Ресейге
астық тасу қолға алынғаны мәлім. Міне, осының барлығы Қазақстанның оңтүстігіндегі
қазақ халқының Түркістан Республикасының қарауында болса да ӛз бауырластарына
кӛмектескенін дәлелдейді. Бұлардың ӛзара байланысының тығыз болғанын 1920 жылы
қаңтар айында Әулиеата (Түркістан Республикасы) және Қазақ Республикалары
қазақтарының 600 делегаты (ӛкілдері) қатысқан Жер-су реформасының басталуына
арналған І съезінің шешімдері делел.
Қай саланы басқармасын, қай жерде жүрмесін, Рысқұлов – Рысқұлов күйінде қалды.
Ол туған халқының арман-тілегімен, мұң-мұқтажымен ӛмір сүріп, күрес жүргізді.
Т.Рысқұлов – ұлт жанашыры болды, оның бүкіл саналы ӛмірі ұлт мүддесі жолындағы
жалынды күреспен ӛтті.
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Аннотация
Мақалада Әулиеата уездік Атқару Комитеті тӛрағасы Тұрар Рысқұлов ашаршылыққа
ұшыраған халыққа жан-жақты кӛмек кӛрсету үшін байлардың мүлкін тәркілеп, бӛліп бергендігі
және оларды тегін тамақтандыратын орындар ашқандығы қарастырылады. Сонымен қатар
кӛктемгі егіс жұмыстарына қызу дайындықты бастап, ашыққандарға тұқымдық астық та
орталықтан несиеге берілгендігі баяндалады.
Аннотация
В статье рассматривается активная деятельность Турара Рыскулова (1894-1938). Будучи
председателем Аулие-Атинского уездного Исполнительного Комитета, а позже, и председателем
Чрезвычайной Центральной комиссии Туркестана по борьбе с голодом, по его же предложению
созданной, в 1918-1919 гг. Т. Рыскулов оказал всестороннюю помощь голодающему населению
края, открывал ему бесплатные обеденные места, организовывал конфискацию излишков
имущества баев и передачу его бедствующему народу. Автором исследуется организация Т.
Рыскулова подготовки к весенне-полевым работам, распределение им выделенного из Центра для
их успешного завершения семенного фонда.
Annotation
The article considers the activity of Turar Ryskulov (1894-1938). As Chairman of the Auliye-Ata
district Executive Committee and later Chairman of the Emergency Central Committee of the Turkestan
in the fight against hunger, at his suggestion created, in 1918-1919 T. Ryskulov provide all possible
assistance to the starving population of the region, opened a free dining places, organized the confiscation
of surplus property of bais - rich prosperous people and to redistribute it between the poor disasters
people of the region. The author examines the organization of the T. Ryskulov preparation for spring field
work, the distribution is allocated to them for their successful completion of the seed Fund from the
Center.
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СТУДЕНТТЕРГЕ ҚАЗАҚСТАН КӘСІБИ СУРЕТШІЛЕРІНІҢ
ТУЫНДЫЛАРЫНДАҒЫ КӚРКЕМ БЕЙНЕЛЕРДІҢ
ТРАНСФОРМАЦИЯЛАНУЫНЫҢ ДАМУ ЖОЛДАРЫ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН
ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ ӘДІСТЕРІ
Тҥгелбаева А.О.
Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ.
Қазақстан Республикасының дербес, жеке ел болуы оқу-ағарту ісіне жаңаша кӛзқарас
жасауды әкелді. Яғни білім берудің жүйесін дамытудың жаңаша жолын іздестіріп, соған
сәйкес бағыттарын айқындап, жаңа тұжырымдамалар қабылдады. Ол тұжырымдамалар
әлемдік тәжірибеге сүйену негізінде инновациялық білім беруді жӛн деген жоба арқылы
құрылып, іске асырылу қолға алынған еді [1]. Бүгінде сол жобаның тәжірибелік эксперименттен ӛткізілуі іске асырылып, бүгінде қортындысы шығарылуда.
Жоғары оқу орындарының студенттерінің Қазақстан кәсіби суретшілердің кӛркем
туындыларындағы кӛркем бейнелердің трансформациялық жәй күйінің ӛзгерістерін
ажырата білуге, кӛркем қабылдауға, терең талдауға, түсінуге деген ӛзіндік қатынасын
орната отырып, дүниетанымдық кӛзқарастарын қалыптастыру кӛзделеді. Сонымен қатар
студенттердің игерген білім сапасын арттыра отырып, бүгінгі күнге сай білік, білім,
дағдыларды игеруге бағытталған оқытудың тиімді формалары мен әдістерді енгізуді
кӛздейді.
Студенттерге бейнелеу ӛнеріміздегі кӛркем бейнелердің трансформациясының
заманауи қазақстандық тәжірибесінің жан жақты қырының мазмұнын саралап, әртүрлі
әдіс-тәсілдер формасы нақтыланып, жаңартылып отырған жағдайда ғана жақсы
нәтижелерге қол жеткізуге болады. Осы мақсат-міндеттерді шешу барысында
студенттердің рухани – эстетиткалық тұрғыда дамуын, кӛркемдік ӛнер құралдары
арқылы студенттердің санасына әсер ете отырып, кӛркем - білімнің мақсат міндеттері
мен мүмкіндіктері жӛніңде теориялық мағлұмат берілуі тиіс. Осыған орай бүгінде
бейнелеу ӛнерін, оның мүмкіндіктерін, озық тәжірибелерін, ӛміршең идеяларын және
ӛнегелі дәстүрлерін жоғары мектептің кӛркем білім берудің оқу-тәрбие үдерісінде
пайдалану арқылы студенттердің бойына Қазақстан кәсіби бейнелеу ӛнерінің бай тарихи
мұрасы мен рухани, мәдени, кӛркемдік ӛнер құндылықтарын жан жақты қалыптастыруды
жүзеге асыру бүгінгі күннің негізгі мақсаты екені баршамызға аян.
Осы орайда, ЖОО да кӛркем білім беру жүйесінде «Қазақстан бейнелеу ӛнері
тарихы мен теориясы» курсында 4 курс студенттеріне Қазақстан бейнелеу ӛнері
суретшілерінің
шығармашылығында кӛркем бейнелердің трансформациясының
қазақстандық тәжірибесін және заманауи бейнелеу ӛнерін ің ӛнерлік, мәдени
бастауларының негіздерін ендіру мен ХХ ғасырдағы қазақ ұлттық бейнелеу ӛнері
шығармаларының оқу, тәрбиелік мән-маңызы арқылы ЖОО да кӛркем теориялық білім
беру мәселесінің оңтайлы шешімдерін іздестіру және оның теориялық, практикалық
тұрғыдан жеткіліксіз деңгейде зерделенгендігі арасындағы қарама-қайшылықтың бар
екендігі анықталды, атап айтсақ:
- Қазақстан кәсіби бейнелеу ӛнері шығармаларының образдық тілі, форма мен
форма құрастыру мәдениеті, Қазақстан кәсіби суретшілерінің кӛркем шығармаларындағы
рәміздік белгілері мен мән мағынасы, кӛркем бейнелердің трансформациялық заманауи
шешімдерін зерттеу мен зерделеу, қазақстандық тәжірибесіне талдау жасауға байланысты
қоғамның әлеуметтік тапсырысы мен оның жоғары мектептің кӛркем білім беру
жүйесінде (студенттердің ӛз бетімен жеке-дара жұмыс түрлерінде, арнайы курстар мен
элективті курстар негізінде қарастыру мәселесі) Қазақстан бейнелеу ӛнері тарихы мен
теориясы курсы бағыты бойынша кӛркем-теориялық білім беру шеңберінде оларды
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жүзеге асыруға мүмкіндік беретін педагогикалық шаттардың нақтыланбауы арасында,ы
қарама қайшылықтар;
- студенттерге қазақстан кәсіби бейнелеу ӛнері тарихы мен теориясы курсы негізінде
кӛркем білім беру барысында қазақстан бейнелеу ӛнері шығармаларының образдық тілі,
суретшілер шығармаларындағы кӛркем бейнелердің трансформациясының заманауи
қазақстандық тәжірибесі негізінде студенттердің ұлттық рухани, адамгершілік құндылық
мәдениетін қалыптастыру қажеттілігі мен заманауи бейнелеу ӛнері, ұлттық ӛнер мен
рухани мәдениет құндылықтарының бастауларын студенттерге үйретудің әдітерін
нақтылап, Қазақстан бейнелеу ӛнері тарихы мен териясы курсының мазмұнында
жеткілікті деңгейде қамтылу қажеттілігін ескеру деп білеміз.
Студенттерге қазақстан кәсіби бейнелеу ӛнері тарихы мен теориясы курсы негізінде
кӛркем білім беру сатысында қазақстан кәсіби бейнелеу ӛнері шығармаларының
образдық тілін, суретшілер шығармаларының кӛркем бейнелік трансформациялық
ӛзгерістерін бүгінгі күндердегі орнын, оның заманауи даму бағыттарын зерделеп,
қазақстандық тәжірибесі негізінде қарастыру деп білеміз. Осыған орай бүгінгі күндері
студенттердің ұлттық рухани, адамгершілік, құндылық мәдениетін арттыру қажеттілігі
мен заманауи бейнелеу ӛнеріндегі
ұлттық ӛнер нақыштарымен таныстыру
маңыздылығының мәселесі күн ӛте артуда. Сондықтан да қазақстан кәсіби бейнелеу ӛнері
тарихы мен теориясы
курсында суретшілер шығармаларының кӛркем бейнелік
трансформациялық ӛзгерістеріне деген студенттердің қызығушылығын арттыра отырып,
олардың мәдениет аумағын кеңейтіп, дүниетанымдық кӛзқарастарын арттырып, рухани,
ӛнер құндылықтарына деген ӛзіндік қатынастарын қалыптастыру бүгінгі күннің ӛзекті
мәселелерінің бірі. Осыған байланысты біздердің айтайын деген ойымыз бүгінгі күндері
ЖОО да Қазақстан бейнелеу ӛнері тарихы мен териясы курсында Қазақстан кәсіби
бейнелеу ӛнері тарихы мен теориясы курсы негізінде кӛркем білім беру сатысында
Қазақстан кәсіби бейнелеу ӛнері шығармаларының кӛркем образдық тілін, суретшілер
шығармаларының кӛркемдік, бейнелік, трансформациялық ӛзгерістерін жеткілікті
деңгейде ендіру, кіріктіру мен оқу үдерісінде барынша қамту қажеттілігі артуда.
ЖОО-ң кӛркем білім беру жүйесінде студенттерге кӛркем – білім беруде Қазақстан
кәсіби бейнелеу ӛнеріндегі кӛркем бейнелердің трансформациясын оқытуда тиімді
әдістерді, тәсілдерді пайдалана отырып, студенттердің білімділік, іскерлік, дағдыларын
қалыптастырумен қатар қызығушылығын арттыру. Сонымен қатар қазірде студенттерге
кӛркем бейнелердің трансформациясын таныстыру барысында оның сабақтастығын
сақтап, айқындаудың маңызы зор екендігін айрықша атап кетуге болады.
ЖОО студенттеріне «Бейнелеу ӛнеріндегі кӛркем бейнелердің транс формациясы;
Қазақстандық тәжірибе (живопись)» элективті курс бағдарламалары әзірленіп, соның
негізінде дәріс, семинар-практикалық жұмыстар, әнгіме, пікір талас, ойын сабақтарының
тиімді әдістерін пайдалана отырып ӛткізіледі .Әрбір сабақ үнемі зерттеу нәтижесі арқылы
тексеріліп, бағаланып отырады. (1 - сурет).
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1 – сурет «Бейнелеу ӛнеріндегі кӛркем бейнелердің трансформациясы
материалдарының қолдану бағыттары»
Бейнелеу ӛнеріндегі кӛркем бейнелер дің трансформациясы
материалдары екі бағытта қарастырылады . Олар :

Қазақстан бейнелеу ӛнері тарихы мен
теориясы курсында Қазақстан кәсіби
бейнелеу ӛнері суретшілерінің кӛркем
туындыларында бейнелер дің
трансформациялануының түрлерін,
жолдарын, тарихын, ерекшеліктерін
оқыту

Студенттердің Қазақстан бейнелеу ӛнері тарихы мен
теориясы курсында Қазақстан кәсіби бейнелеу ӛнері
суретшілерінің кӛркем туындыларында бейнелердің
трансформациялануы бойынша білімін деңгейлерін
арттыру мақсатында «Қазақстан бейнелеу ӛнерінде
кӛркем бейнелердің трансформациясы» атты арнайы
курсты СӚЖ жүргізу

Ұйымдастыру тәртібі зерттеліп отырған диссертациялық жұмыстың тақырыбына
байланысты 5В010700 - «бейнелеу ӛнері және сызу» мамандығының 4 курс студенттеріне
тәжірибелік эксперимент жұмыстарын жүргізу барысында ең алдымен жоспарланған
тақырыпта теориялық материалдар жинақталып сараланды. Олар мынадай тӛмендегідей
бағыттарға негізделді:
1. Этнографиялық материалдармен қазақстанның бейнелеу ӛнері тарихы жайлы
деректер мен материалдар жинақтау;
2. Қазақ халқының ұлы ойшылдары мен ірі ағартушыларының ой пікірлеріне
тұжырымдалған талдау жасау;
3. Қазақстан ұлттық бейнелеу ӛнерінің тарихи, табиғи дамуы мен қалыптасу
тарихына негізделе сүйену;
4. Қазақстан ұлттық суретшілерінің ұлттық тақырыпта орындалған
кӛркем
туындылары мен бейнелеу ӛнері шығармалары туындыларын талдау, сұрыптау мен
жіктеу;
5. Қазақстан ұлттық суретшілерінің кӛркем туындыларындағы кӛркем бейнелердің
трансформациялық даму жолдарын зерделеу;
6. Қазақстан кәсіби бейнелеу ӛнерінің, халық ауыз әдебиетінің озық үлгілерін
жинақтап, кӛркем педагогикалық және эстетикалық тәрбиедегі үлесін, орнын анықтау,
тәжірибеде кәдеге асырып, пайдалану;
7. Қазақстан кәсіби бейнелеу ӛнері шығармаларының кӛркем бейнелер
трансформация бағытында кӛркем-эстетикалық тәрбиенің құндылығын арттыру мен оны
нәтижелі түрде практикада яғни, ЖОО- ның оқу үдерісінде іске асыру;
Мұндағы ӛзекті мәселенің бірі - кемшілік кедергілерді жою бейнелеу ӛнеріндегі
кәсіби суретшілердің трансформациялық деңгейдегі шығармашылық кӛркем
туындыларының ерекшеліктерін студенттерге оқыту мен талдау, ғылыми, шығармашылық
жұмыстарға баулу болып табылады.
Қазақстан кәсіби бейнелеу ӛнері аумағында жұмыс жасаған ұлттық суретшілердің
кӛркем туындыларындағы кӛркем бейнелердің трансформациялану деңгейлерін ажырату
мен талдауда студенттерге кӛптеген теориялық мағлұматтар беріп, оқыту тӛмендегідей
шарттарды орындауды талап етеді. Олар:
1) оқыту мазмұнын жүйелі ұйымдастыру;
2) оқу процесін ұйымдастырудың тиімді формалары мен әдістерін қарастыру;
3) бақылау, бағалау, тексеру формасын таңдау;
4) оқыту әдістемелерін кіріктіру;
5) оқытудың мүмкіндіктерін қарастыру;
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Қазақстан кәсіби бейнелеу ӛнері аумағында ұлттық суретшілер шығармаларындағы
кӛркем бейнелерінің трансформациялану бойынша студенттерге теориялық және
практикалық тұрғыда білім беру мазмұнын ұйымдастыру формалары мынадай іс
әрекеттерді жүзеге асыруды қажет етеді. Олар: ең манызды деген теориялық
материалдарды таңдап алу; оқу материалын құрылымдық орналастыру; іскерліктер мен
дағдыларды қалыптастыруға бағытталған тапсырмалар мен олардың міндеттерін таңдап
алу;
Қазақстан ұлттық суретшілерінің кӛркем туындыларындағы кӛркем бейнелердің
трансформациялық жолдары тақырыбы аясында сабақты тиімді жүргізу барысында оқу
үрдісінде берілетін теориялық білімді игеру, тиімді оқыту мен тәрбиелеу формаларын
таңдап алу келесідей іс әрекеттерді ӛзіне қамтиды: лекция, семинар, студенттердің ӛзіндік
жұмысы (СӚЖ), саяхаттар; аудиториядан тыс ӛзіндік жұмыс; практикалық тапсырмалар
және т.б.
Кӛркем білім беру үрдісінде кӛркем теориялық білім беру аясында Қазақстан кәсіби
суретшілер туындыларында кӛркем бейнелердің трансформациялық ӛзгерістері мен
ерекшеліктерін студенттерге оқыту үшін тӛмендегідей формалар мен әдістер алынады.
Олар бақылау жұмысы, курстық жұмыс, сынақ сұрақтары, сауалнама т.б. Оқыту
техналогиясын жасау барысында оқытушы мынандай әдіс-тәсілдерді пайдаланады. Олар:
алғашқы білімді меңгеруге бағытталған оқыту әдістері. т.б.
- ЖОО да кӛркем білім беру жүйесінде суретші педагог мамандығы бойынша оқу
бағдарламалары, оқулықтар мен әдістемелік құралдар мазмұныңда «трансформация»,
«кескіндеме», «кӛркем образ», «бейне», «бейнелеу ӛнері», «кӛркем» ұғымдарының
мәнін, жан жақты ерекшеліктерін ашатындай теориялық мәліметтер толық қамтылмаған
десек те болады.
- Кӛркемдік білім беру ғылыми философиялық танымдық мәні зор педагогика мен
психология, философия, ӛнертанушылық ғылымдарының әдістемелеріне негіздей
алмаушылықтары;
- Бейнелеу ӛнердегі кӛркемдік білім беру үрдісінде бейнелеу ӛнерінің негізгі
салауаттылығын құрайтын заңдылықтарды оқыту, танымдық қажеттілік екендігін
ескермеуі;
- Кӛркемдік білім беру іс-әркетіне студенттердің «бейнелеу ӛнері тарихы мен
теориясы» курсында кӛркемдік білім беру қажеттігін түсінбеуі және ондай қажеттіліктің
туындамауы салдарынан;
Қазақстан бейнелеу ӛнері тарихы мен теориясы курсы арқылы студенттерге аталған
пән
аясында кӛркемдік білім беру мен пән мазмұнын терең зерттеуде эксперименталдық
– тәжірибелік жұмыстарды үш кезеңге бӛліп қарастырдық. Бейнелеу ӛнеріндегі кӛркем
бейнелердің трансформациясы атты зерттеу жұмысымыздың экспериментік бӛлімін
жоспарлап, оның іс жүзінде жүзеге асырудың әдіс-тәсілдерінің нәтижесін ұсыну үшін,
оқу тәрбие үрдісінде қарастырып, ұйымдастырудың іс-шаралары мен дәрістік курс
тақырыптарын, семинар-практикалық сабақтардың тапсырмаларын, СӚЖ, СОӚЖ
тапсырмаларын жаппай бақылау мен тексеру жұмыстарын жүргіздік.Осы бақылау мен
тексеру жұмыстары барысында сұрақ-жауап, пікір-талас, сауалнама сұрақтары арқылы
тексеру әдістерін пайдалануда, айқындалған қайшылықтарға тап болдық. Осыған орай
біздер жұмысымызды қорытындылайтын болсақ, келесідей тұжырымдар жасауға бол ады:
бүгінгі күндері ЖОО да қазіргі кӛркем теориялық білім беру аясында Қазақстан бейнелеу
ӛнері тарихы мен теориясы курсында Қазақстанның кәсіби суретшілерінің кӛркем
туындыларында кӛркем бейнелердің трансформациялық жолмен ӛзгеріске ұшырауларын,
оның даму жолын, шығу тарихын, ӛзіндік ерекшеліктерін студенттерге үйретудің маңызы
зор. Сондықтан да оны оқытудың тиімді формаларын, әдістері мен тәсілдерін терең де,
сауатты да, жан-жақты меңгермейінше болашақ суретші - педагог маман болу мүмкін
емес.
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Автор разносторонне и глубоко анализирует и рассматривает наиболее эффективные пути и
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ОБУЧЕНИЕ АННОТИРОВАНИЮ ТЕКСТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Уралбекова А.А.
Таразский государственный педагогический институт, г. Тараз
Одно из целей преподавания русского языка студентам казахам – обучение чтению
литературы по избранной специальности. В связи с этим возникает проблема отбора
специальных текстов, способствующие формированию у студентов ин тереса к их
будущей специальности. Источником для отбора учебных материалов может служить
учебник по профилирующему предмету. Среди основных требований, предъявляемых к
учебному тексту по специальности, следует выделить прежде всего информативную
ценность и важность содержания текста по отношению к профилирующему предмету,
яркую выраженность лексико-стилистических средств, соответствие
морфологосинтаксической характеристики текста изучаемой грамматической теме. Последнее
требование представляется особенно важным потому, что, если работа над текстом по
специальности ведется в отрыве от усвоения конкретных грамматических моделей, не
обеспечивается полная речевая адаптация обучающихся в пределах подъязыка
специальности,
Знание русского языка расширяет им доступ к научной и методической литературе.
Работа над литературой по специальности требует навыков аннотирования,
реферирования, рецензирования. В данной статье мы хотим поделиться опытом обучения
студентов составлению аннотации текстов по специальности на ІІІ курсе биологогеографического факультета. Для аннотации выбран текст «Мировой океан».
В процессе работы с научно-популярным или научно-учебным текстом одним из
эффективных приемов является составление аннотации и тезисов данного текста. На
первом этапе определяется значение слова аннотация по различным словарям и
справочникам. Преподаватель отмечает главное назначение аннотации – кратчайшее
изложение содержания текста, определение его ценности, сферы использования.
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Выясняется, что аннотация обычно помещается в начале книги, на той же странице,
где находится библиографическое описание (студенты к этому времени уже умеют
составлять библиографическое описание), или на последней странице: студенты
рассматривают аннотации к учебным пособиям, учебникам, которые они принесли с
собой на занятия; убеждаются, что аннотации могут быть разными по объему (сжатыми –
от 1-2 строчек – и развернутыми – до страницы) и типу (рекомендательные,
раскрывающие содержание книги, рекомендующие ее определенной группе,
указывающие, как она может быть использована, и описательные, раскрывающие только
общую тематику статьи, отмечающие ее основные особенности).
Далее мы предлагаем образец аннотации научно-популярной книги В.К. Столетова
«Почему растение имеет зеленую окраску».. Имеющуюся в книге аннотацию
воспроизводим с помощью интерактивной доски. Предлагаем образец аннотации:
«Является ли случайной зеленая окраска растений, или она играет существенную
роль в их жизни? На этот вопрос ответил великий русский ученый К.А. Тимирязев. Он
доказал что зеленое красящее вещество - хлорофилл - играет огромную роль в процессе
питания растений. Из популярной брошюры Столетова читатель узнает, как питаются
зеленые растения, почему для их питания необходим солнечный свет, как в листьях
растений создается органическое вещество из неорганического».
Студенты делают вывод, что характер аннотаций зависит от назначения книги: в
учебных книгах они строго информативны, в аннотации научной, научно-популярной
книги автор не только передает информацию о ее содержании и назначении, но и
стремится пробудит интерес к книге, к научным проблемам.
Цель дальнейшей работы – осознание студентами языковых особенностей аннотации.
Ориентируясь на опережающее обучение, следует показать, чем аннотация отличаются от
реферата и рецензии. В реферате, например, используются ключевые фрагменты т.е.
формулировки и обобщения заимствованные из текста оригинала. В аннотации же
ключевые фрагменты аннотируемого текста отсутствуют, содержание его предельно
обобщается. Следующая языковая черта аннотации- использование в ней клише
(дополнительных слов, опорных конструкций), фиксирующих внимание на основных
аспектах содержания студенты отмечают наличие в клише оценочных элементов, в
которых воплощается авторское обобщение содержание, например: рассматривается
важная проблема, статья посвящена актуальной теме и др.
Процесс аннотирования, смыслового свертывания текста предстает как творческий,
требующий активной умственной деятельности. Обобщение неизменно сопровождается
созданием новых формулировок, не содержащихся в исходном тексте и поэтому не
избавленных от личностей, субъективной оценки. Основное содержания исходного текста
передается в аннотации «Своими словами». Затем студентам предлагается составит
аннотацию текста по специальности – «Продовольственная проблема». Учитывая степень
владения языком, работу по презентации текста предваряем словарной работой.
С помощью интерактивной доски студенты знакомятся с новыми словами и
словосочетания: импортер, интенсивный путь, экстенсивный путь развития, калорийность
питания, мелиорация, селекция, монополия, география голода, развивающиеся страны,
статические данные, путь разрешения проблемы, рациональное питание. Отрабатывается
произношение этих единиц, определяется их значение путем актуализации опорных
знаний, подбора синонимов, антонимов, составление словосочетаний, предложений,
перевод на родной язык, с помощью словарей, справочников и др. Время для чтения
текста и самостоятельного его осмысления регламентируется.
Продовольственная проблема.
Продовольствие — важнейший фонд жизненных функций человечества. Великий
наш соотечественник, физиолог И. П. Павлов указывал, что «взаимоотношения живого
организма с окружающей природой — есть взаимоотношения, опосредованные вопросами
питания». Этот справедливый посыл наводит на мысль о том, что обеспечение
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продовольствием человечества выходит далеко за рамки природноестественных и
производственных факторов. Еда, принадлежащая в своей первооснове среде обитания,
используется человеком как продукт его культуры, занимая в системе «природа —
культура» промежуточное место. Существует, например, широко известное выражение
«цивилизация риса», из которого следует, что рису как продукту принадлежит
значительное место не только в питании, но и во всей системе духовных связей между
людьми и миром природы.
Дефицит продовольствия обычно воспринимается как бедствие, а его отсутствие —
как катастрофа. Недостаток и отсутствие продовольствия приводят к различным формам
проявления продовольственного кризиса: недоеданию, неполноценному питанию или к
настоящему голоду. Об уровне и нормах питания мы будем говорить ниже; сейчас же
отметим различие между понятиями «недоедание» и «неполноценное питание»,
состоящее в том, что при неполноценном питании человек, особенно ребенок, иногда ест
столько, сколько физически может съесть (например, крахмалоносных: маниока, ямса,
картофеля), не получая при этом ни протеинов животного происхождения, ни других
ценных элементов.
Отчасти поэтому общее число голодающих в мире оценивается по-разному. По
данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), на
планете систематически голодают около 500 млн человек, а около 1 млрд человек
испытывают явный недостаток пищи. Разница в оценке голодающих вполне объяснима. И
речь идет не только о различии глаголов «голодать» и «недоедать». Именно с этим
связано такое понятие, как «скрытый голод», т. е. нехватка в рационе питания многих
ценных питательных веществ: протеинов животного происхождения, белков, жиров,
витаминов, минеральных солей. Дело еще и в том, что в отдельных регионах
неурожайные годы (недороды) сменяются урожайными, и тогда масштабы голода
существенно (но временно) сокращаются. Разноречивость в оценке числа голодающих в
мире зависит также от используемой при этом методики.
На земном шаре сегодня недоедающих и голодающих больше, чем когда либо
раньше, и это несмотря на то, что в мире на душу населения производится больше
продовольствия, чем когда бы то ни было в истории человечества. Однако глобальная
проблема недоедания и голода не сводится только к дефициту продовольствия, она
«насквозь» пронизана политикой, теснейшим образом связана с экономикой и
различными сферами общественной жизни.
Глобальное звучание продовольственной проблеме придает и тот факт, что
отдельным государствам ее решения невозможно добиться порознь, необходимы
совместные усилия: 1) стран голодающих; 2) стран, стремящихся достичь полного и
гармоничного рациона питания, и 3) стран, достигших изобилия продовольствия и
вынужденных даже «бороться» как с излишками пищевых продуктов, так и с избыточным
их потреблением и связанными с этим болезнями. Как и многие другие глобальные
проблемы, продовольственная значительно сдерживает дальнейшее развитие
цивилизации.
На доске записываются вопросы:
Кто автор статьи?
Что вы знаете о нем?
Какой теме, вопросы посвящен текст?
К какой отрасли знаний относится статья?
Каково целевое назначение текста? НА кого читателя рассчитан текст по
содержанию, форме изложения?
В ходе беседы по вопросам уясняются понятия тема текста – идея текста, выделяются
смысловые части текста (начало, основная часть, заключение), студенты определяют о
чем говорится в каждой из них. Студенты отмечают, что в начале говорится об
обеспечении быстро растущего населения Земли продовольствием. Далее обращаем
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внимание, что в основной части автор останавливается на продовольственной ситуации,
создавшейся в различных лагерях мировой экономической системы. В заключение автор
говорит о путях разрешения продовольственной проблемы. Для более полного понимания
содержания студенты ведут диалог, в частности, по таким вопросам:
Какова суточная медицинская норма потребления пищи?
Как обеспечено население земли питанием, имеющим достаточную калорийность?
Какова характеристика продовольственной ситуации, создавшейся в различных
лагерях мировой экономической системы?
Какой путь, экстенсивный или интенсивный, должен быть главным в решении
продовольственной проблемы человечества? Почему? Аргументируйте.
Далее пероходим непосредственно к севертыванию текста, актуализации уже
усвоенных на первых этапах занятия клише. Клише записаны на интерактивной доске:
1. Статья посвящена вопросу о...; в статье излагается... ; в статье разрабатыватся...; в
тексте говорится о ... ; в тексте устанооавливается... ; ставится вопрос о ...; речь идет о ... ;
рассматривается вопос о ... ;
2.
Автор подчеркивает роль... ; отмечает недостатки... ; уделяет особое
внимание(чему?) ;останавливается на ...; критически относится... ; дискуссионно...;
опровергает...; возражает...; знакомит... ;освещает... ; излагает... ; автор анализирует... ;
раскрывает... ; дает характеристику... ; приходит к выводу о ... ; вопрос особой важности...
; актуальная проблема... .
3. Статья представляет интерес (для кого?) ;может быть использовано (кем? где?).
Эти клише зачитываются вслух.Они помогают акцентировать внимание на
определенных аспектах содержания на аннотонации.Студенты осознают, что
минимальный текст аннотации должен включать по крайней мере три основных аспекта:
обобщенное изложение темы всего текста, перечисление основных подтем, заключение о
главной идее и назначении текста. Далее студенты составляют аннотацию сначала более
простого – справочного,а затем и описательного характера.Приведем один из образцов
аннотации, составленной студентами.
Статья посвящена продовольственной проблеме человечества.Автор, ссылаясь на
статистические данные,подчеркивает,что лишь треть населения Земли обеспечена
питанием,имеющим достаточную
калорийность и
рациональную
структуру.
Характеризуется продовольственная ситуация,создавшаяся в различных лагерях мировой
экономической системы.Автор анализирует меры, предпринимаемые развивающимися
странами для того, чтобы отвести угрозу голодая.Автр приходит к выводу,что
интенсивный путь должен быть главным в решении продовольственной проблемы
планеты.Статья может быть использована в процессе обучения и воспитания школьников.
В качестве домашнего задания студенты должны составить аннотацию к статье
«Проблемы мирового океана». В процессе аннотирования тектста студенты приобрели
навыки информационного описания текста, необходимые и для последующей работы по
рецензированию научных статей, монографий, книг.
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Аннотация
Мақалада аннотацияны жазудың әдіс-тәсілдері; ―аннотация‖ деген сӛздің мағынасы, оның
анықтамасы, құрылымы және аннотация жазылатын мәтінді қысқартудың әдістері
қарастырылады.
Мақала орыс тілі пәнінен беретін оқытушыларға арналған.
Аннотация
В статье рассматривается вопрос о совершенствовании навыков письменной речи, т.е.
аннотированию. Описывается методика обучения аннотированию, формирование понятия
―аннотация‖, определение и ее структуры; сокращение, обобщение содержания аннотируемого
текста; методика составления аннотации.
Annotation
The article discusses the question of improving the skills of written speech, annotation describes the
methodology for teaching annotation, the formation of the concept of annotation and definition of
structure, the reduction and generalization of the contents of the annotated text, compilation of
annotation. It is addressed to the teachers of the Russian language.
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Ф91
СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЕДАГОГА - МУЗЫКАНТА
Фролова Е.А., Аношкина К.
Таразский государственный педагогический институт, г. Тараз
Социально-экономические, социально-культурные и политические реформы,
происходящие в контексте глобальных изменений в мире в целом, ведут к большим
изменениям в системе отечественного образования. Новая парадигма образования
направлена на обеспечение становления социально активной, творческой личности,
умеющей ориентироваться в огромном потоке информации и адаптироваться к
качественно новым условиям жизнедеятельности. Одна из актуальных задач современного
образования – внедрение в образовательный процесс компетентностного подхода, т.е.
ориентация на целенаправленное развитие ключевых компетенций, основанных на
готовности учащихся использовать усвоенные знания и способы деятельности в реальной
жизни для решения практических задач, в том числе и профессиональных. В научных
исследованиях компетентностный подход рассматривается как один из инструментов
модернизации образования, обусловленной запросами современного общества:
- компетентностный подход дает ответы на запросы производственной сферы;
- компетентностный подход проявляется как обновление содержания образования в
ответ на изменяющуюся социально-экономическую реальность;
- компетентностный подход является обобщенным условием способности человека
эффективно действовать за пределами учебных сюжетов и учебных ситуаций.
Согласно исследованиям реализация компетентностного подхода в условиях
модернизации содержания профессионального образования является сегодня одним из
важных способов управления качеством подготовки будущего специалиста, способного
быстро ориентироваться в стремительно изменяющихся социально-экономических
условиях, самостоятельно мыслящего и эффективно действующего. Между тем в
условиях
перехода
в
профессиональном
образовании
от
традиционного
квалификационного подхода к компетентностному возникает ряд принципиальных
«стратегических» проблем: проблема разработки государственного стандарта, его
концепции, модели; проблема создания нормативной базы деятельности образовательных
учреждений; проблемы формирования нового поколения примерных учебных программ и
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учебных пособий, создания новых по содержанию оценочных средств. Первоочередной
же задачей представляется разработка четко выстроенной структуры профессиональной
компетентности специалиста определенного профиля, которая будет задавать стратегию
формирования профессиональной компетентности будущего специалиста в условиях
образовательного процесса в учебном заведении.
Компетентностный подход акцентирует внимание на результатах образования,
которые понимаются не только как объем усвоенной информации, но и как способность
человека действовать в различных проблемных ситуациях. В профессиональных
образовательных учреждениях набор этих ситуаций частично представлен в видах
деятельности, определяемых государственным образовательным стандартом, в котором
установлены следующие квалификационные характеристики : выпускники должны
«обладать устойчивым стремлением к самосовершенствованию (самопознанию,
самоконтролю, самооценке, саморегуляции и саморазвитию), стремиться к творческой
самореализации»; «быть способными к системному действию в профессиональной
ситуации, анализу и проектированию своей деятельности». Очевидно, что данные
формулировки в целом согласуются с идеями компетентностного подхода, т.к. носят
деятельностный характер и ориентированы на формирование личностных качеств
будущего специалиста.
Тем не менее структура профессиональной компетентности педагога-музыканта
нуждается не просто в уточнении и дополнении, а в разработке, т.к. в музыкальном
образовании еще только намечается переход «на язык компетенций». О необходимости
такого перехода пишет Т.Г. Петрова: «Учитывая многообразие форм получения
музыкального образования всех уровней сегодня (ДМШ, ДШИ, кружки, студии, училища,
колледжи, специальные музыкальные школы, хоровые, музыкальные колледжи,
консерватории, академии, вузы культуры и искусства, педагогические вузы,
негосударственные учебные заведения – как аккредитованные, так и не аккредитованные),
представляется абсолютно необходимым решение задачи разработки единых критериев
оценки уровней и качества в сфере музыкального образования. Целостная, сквозная,
написанная ―на языке компетенций‖ многоуровневая программа музыкального
образования– необходимое условие возникновения единого образовательного
пространства. Нельзя не отметить, что определение и отбор профессиональных
компетенций в области музыкального и художественно-эстетического образования
становятся приоритетной методологической и дидактической задачей, решение которой
оказывает влияние на разработку государственных образовательных стандартов, учебных
программ, методического обеспечения учебного процесса, системы оценки качества
образования.
Вырабатываются различные перечни компетенций, предлагаются разные основания
для их классификации. Профессиональные компетенции подразделяются на
академические, включающие в себя общенаучные, социально-личностные, экономические
компетенции,
и
специальные,
в
группе которых
выделены
предметноспециализированные компетенции и компетенции, общие для группы специальностей
(направления подготовки) /1, с. 48/. Придерживаясь в целом данной классификации,
определим
последнюю
группу
как
общепрофессиональные
компетенции,
характеризующие профессиональную компетентность педагога-музыканта в целом
независимо от профиля его деятельности. Остановимся подробнее на конкретном
наполнении этой группы компетенций. Очевидно, что компетентность музыканта нельзя
ограничивать только уровнем владения узкоспециальными навыками – мастерством игры
на музыкальном инструменте, виртуозностью пения или блестящей техникой
дирижирования. В этой связи вспоминается известное высказывание немецкого дирижера
Бруно Вальтера: «Только музыкант – это всего лишь полумузыкант». Слагаемые
компетентности музыканта-профессионала гораздо шире. Многочисленные факты из
истории музыки свидетельствуют, что большинству крупных музыкантов, наряду с
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выдающимся музыкальным дарованием, свойственна огромная заинтересованность во
всем, что происходит в мире. Значимость внемузыкальных интересов у
профессиональных музыкантов подчеркивал Г. Нейгауз: «Не случайно все крупные
музыканты, композиторы и исполнители всегда отличались большим духовным
кругозором, проявляли живейший интерес ко всем вопросам духовной жизни
человечества. Правда, многие великие музыканты были настолько одержимы своим
искусством, что почти не имели возможности (да и времени!) приобрести глубокие
познания в других областях духовной жизни, но потенциальные данные для такого
познания в них всегда были заложены» /2,с. 33/.
Этот интерес к многообразным проявлениям жизни, как правило, сопровождается
неустанным самообразованием, внутренне присущим великим людям стремлением к
совершенству. Примером выдающегося торжества духа, интеллекта и мастерства
являются великие музыканты прошлого и современности – Роберт Шуман, Рихард Вагнер,
Артуро Тосканини, Святослав Рихтер, Альфред Шнитке, Геннадий Рождественский,
Генрих Нейгауз, Владимир Спиваков, Мстислав Ростропович и многие другие, достойные
безмерного восхищения не только своим «техническим» совершенством, но и глубиной и
широтой взглядов, чуткостью оценок художественных явлений, всеобъемлющей
эрудицией. Можно с полным правом утверждать, что именно разносторонность
интересов, не ограниченных рамками специальности, насущная потребность познания в
совокупности с природным даром и способствовали, в конечном счете, формированию
столь ярких, уникальных личностей. Таким образом, мы можем констатировать, что одной
из важнейших для музыканта является общекультурная компетенция – активная
потребность познания многообразных проявлений жизни, сопровождающаяся
постоянным стремлением к самообразованию и самосовершенствованию. С ней напрямую
связана художественно-эстетическая компетенция – «готовность личности к
художественно-творческой реализации, самостоятельному познанию искусства,
эстетической оценке произведений искусства» /3, с. 26/.
Основой
художественно-эстетической
компетентности
профессионального
музыканта-педагога является владение интеллектуально-рациональными методами
познания и оценки произведения искусства категориями эстетики и стиля. Также укажем
на первостепенную важность развитого ассоциативного мышления у музыкантов,
опирающегося на непосредственное видение, осязание смыслов музыки в конкретных
категориях музыкального языка и звуковой материи. Однако ограничивать
художественно-эстетическую компетентность музыканта только подвинутой эрудицией и
интеллектуальными качествами никак нельзя.
Сама музыка как объект изучения способствует превращению логического факта в
факт эмоционально одухотворенный, поэтому волнующий и глубоко входящий в
сознание. Власть музыки над человеческими умами была бы необъяснима, если бы не
коренилась в самой природе человека. По словам Г. Нейгауза, «все нерастворимое,
несказуемое, неизобразимое, что постоянно живет в душе человека, и есть царство
музыки. Здесь ее истоки» /4, с. 30/.
Музыка обладает глубоким воздействием на
личность, определяя ее творческую направленность, воздействуя на интеллектуальноволевую и эмоциональную сферы, развивая гиб кость, широту, образность мышления. Не
случайно вслед за основоположниками интонационной теории музыкального мышления
(Б. Яворский, Б. Асафьев) современные исследователи в области педагогики
музыкального образования (Г. Цыпин) утверждают единство рациональной и чувственной
сторон музыкального мышления.
В неразрывном комплексе с художественно-эстетической компетентностью,
находится музыкальность. По мнению Б.М. Теплова, основным признаком
музыкальности является «переживание музыки как выражения некоторого содержания».
Развивая далее эту мысль, ученый приводит следующий аргумент: «Абсолютная
немузыкальность (если таковая вообще возможна) должна характеризоваться тем, что
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музыка переживается просто как звуки, ничего решительно не выражающие. Чем больше
человек слышит в звуках, тем более он музыкален. Музыкальное переживание по самому
существу своему – эмоциональное переживание, и иначе как эмоциональным путем
нельзя понять содержание музыки. Способность эмоционально отзываться на музыку
должна составлять поэтому как бы центр музыкальности» /4,с.34/. Так как содержанием
музыки являются чувства, эмоции, настроения, а снованием музыкальной деятельности
любого уровня служит образное, ассоциативное восприятие, то важнейшим компонентом
музыкальности является эмпатия – способность глубокого погружения в авторскую идею,
переживание эмоционального строя исполняемого произведения, выражаемого в
исполнительской интерпретации или при прослушивании музыки.
Существенным моментом музыкальности оказываются эмоционально-оценочные
процессы. Согласно В. Медушевскому, музыкант, распознавая эмоции, входящие
составной частью в структуру художественного содержания музыки, одновременно и
проникается ими, т.е. воспринимает их не только со стороны как образ, как чьи -то
чувства, но и как собственные переживания /5,с. 26/.
Однако, подчеркивая приоритетное значение эмоциональной отзывчивости в
структуре музыкальности, мы, тем не менее, понимаем важность и другой составляющей
– комплекса специальных музыкальных способностей и знаний, без которых невозможно
постигнуть все грани художественного образа музыкального произведения, воплощенного
средствами музыкальной выразительности. Б.М. Теплов обращает внимание на то, что для
эмоционального переживания музыки необходимо, прежде всего, воспринять ее звуковую
ткань. Если человек может лишь немногое различить, расслышать в музыкальной ткани,
то до него дойдет только незначительная часть выразительного содержания музыки.
Поэтому, согласно теории Б.М. Теплова, музыкальность предполагает также достаточно
тонкое, дифференцированное восприятие, слышание музыки.
Опираясь на теорию Б.М. Теплова, мы определяем музыкальность как
интегративное профессиональное качество, включающее в себя комплекс специальных
способностей – музыкальный слух, мышление, восприятие, музыкальную память и
главное, на наш взгляд, потребность общения с музыкой и способность глубокого
погружения в авторскую идею, переживание эмоционального строя исполняемого
произведения.
Качество профессиональной деятельности педагога-музыканта во многом зависит
также от его коммуникативной компетентности. Педагогический процесс немыслим вне
общения, вне установления коммуникативных связей между обучающим и обучаемым.
Педагогическая речь как средство вербального общения обеспечивает продуктивное
взаимодействие между учителем и учеником. Обобщая имеющиеся в современной науке
определения коммуникативной компетентности педагога, можно охарактеризовать ее как
совокупность знаний в области коммуникативных дисциплин и коммуникативных умений
– способность к самоконтролю, способность брать на себя и исполнять различные
социальные роли, адаптироваться в различных социальных ситуациях, осуществлять
вербальное и невербальное взаимодействие.
В
лингвистических
и
педагогических
исследованиях
коммуникативная
компетентность определяется как способность осуществлять речевую деятельность, как
реализация коммуникативного поведения на основе системы компонентов:
мотивационного (речевое поведение), когнитивного (знания), оперативного (преодоление
противоречий, предписанных содержанием обучения) /6,с. 122/.
Яркая, живая, выразительная речь педагога, рассказывающего о музыке, является
сильнейшим средством воздействия на учеников, помогая проникнуть в художественный
мир произведения, стимулируя образно-ассоциативное восприятие и активизируя
учебную деятельность. Кроме средств вербальной коммуникации, коммуникативная
компетентность педагога-музыканта включает в себя целый ряд специфических для этого
рода деятельности умений. Прежде всего, это специализированные навыки
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художественной коммуникации, в процессе музыкальной деятельности – пение или
исполнение музыки на инструменте. Владение музыкальным исполнительством как
невербальным средством общения играет ключевую роль в деятельности педагогамузыканта. Практика показывает, что только выразительное, образное, эмоциональное
исполнение способно вызвать внимание и заинтересованность учеников, направить их к
самостоятельной творческой деятельности.
Итак, мы выделяем следующий комплекс специальных профессиональных
компетенций педагога-музыканта, наполняющих группу обще-профессиональных
компетенций:
– общекультурная;
– художественно-эстетическая;
– музыкальность (как интегративное профессиональное качество);
– коммуникативная.
Безусловно, структура профессиональной компетентности педагога-музыканта не
исчерпывается вышеназванными составляющими и требует дальнейшего осмысления как
в части ключевых (универсальных, базовых) компетенций, так и в части
профессиональных, в том числе узкоспециальных, предметно-специализированных.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены структура компетентности музыканта – педагога.
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In this article the structure of competence of a musician - teacher is considered.
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ПРОЦЕСС ГУМАНИЗАЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ НА ПРИМЕРЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Шевченко Н.А., Шевченко А.Н.
Таразский государственный педагогический институт, г. Тараз
В наше время имеет место острая социальная потребность в модернизации системы
высшего образования; в повышении его качества в высших учебных заведениях,
ориентированных на осуществление подготовки высокопрофессиональных специалистов,
основными характеристиками которых являются индивидуальность, самостоятельность,
образованность, инициативность, общая и профессиональная культура. Заметно
актуализируется социальная потребность в смене обучающей парадигмы на
гуманизирующую, отрицающую манипуляцию человеком и реализацию принципиально
иного подхода к нему как цели и центру воспитательных усилий, выдвигающую идеи и
ориентиры, пронизанные уважением к личности каждого студента и заботой о ее
развитии.
Однако реалии таковы, что существующие в настоящее время подходы к
физическому воспитанию студентов во многом предполагают одностороннее
педагогическое воздействие, которое не затрагивает духовно-нравственные и
психологические компоненты субъекта образования, его социальные характеристики, без
чего становление студента как личности и индивидуальности не представляется
возможным.
Массовая практика физического воспитания в вузах, как и прежде, ориентирована на
достижение нормативного уровня физических кондиций студентов в ущерб
формированию духовноценностного сознания и творческого стиля мышления молодых
людей, предполагающих целостное видение мира и самоопределение в нем. Так, сегодня
все большее число молодежи включается в спортивную жизнь и как ее непосредственные
участники, и как зрители лишь потому, что здесь можно наблюдать и проявлять грубую
физическую силу, продемонстрировать свое превосходство над другим человеком или
одной нации над другой [7].
Занятия физической культурой, за редким исключением (16,8%), используются для
формирования и совершенствования чувственно-эмоциональных, эстетических,
этнических взглядов молодого человека, которые составляют основу формирования его
гуманистического сознания. При этом консервативные формы и унифицированные
методы, основанные на авторитарнорепродуктивной концепции обучения и воспитания,
негативно сказываются на отношении студенческой молодежи к учебным занятиям
физической культурой, отнюдь не стимулируя их творческой активности и
заинтересованности в физкультурно-спортивном совершенствовании и самовыражении
[4].
Моральное «старение» физкультурнообразовательных парадигм и социокультурная
ограниченность традиционных методологических конструкций реализации учебного
процесса предопределили гуманитарную направленность и демократический характер
эволюционных преобразований в физическом воспитании студентов вузов
нефизкультурного профиля.
Состояние современного физического воспитания в высшей школе характеризуется,
с одной стороны, проблемной ситуацией, когда необходима его коренная модернизация, а
с другой – недостаточным осознанием ценностно-смысловых ориентиров предстоящих
преобразований, недостаточной разработанностью вариативного содержания и
эффективных механизмов для достижения воспитательно-образовательных целей.
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Гуманистическая традиция в спорте берет свое начало со времен античности.
Гуманизм зародился в Древней Греции, где синкретические искусства (танец, музыка,
поэзия) и спорт существовали как одно целое и тем самым не только физически развивали
человека, но и воспитывали гуманную личность.
Появление гуманистической идеи в теоретических взглядах на физическую культуру
связано с периодом Возрождения. Развитие системы физической культуры в социальнопедагогическом плане проходило по двум взаимосвязанным направлениям. Одно
направление привело к осмыслению культуры движений, в первую очередь через
танцевальное искусство, обобщающее знания о физических упражнениях и об их
воздействии на организм. Другое направление концептуального развития физической
культуры связано с развитием гуманистического идеала формирования всесторонне
развитой личности. Этот идеал воплощал и нравственное начало личности.
Гуманистические идеи формировались в системе педагогических взглядов ранних
гуманистов: голландца Эразма Роттердамского (1469-1536), английского утописта Томаса
Мора (1478-1535), французов Франсуа Рабле (1483-1553), Мишеля Монтеня (1553-1592) и
др. Не останавливаясь подробно на педагогических взглядах и теориях
вышеперечисленных педагогов, отметим лишь их основные взгляды, касающиеся
физического воспитания.
В педагогической системе Томаса Мора, базирующейся на нравственных
взаимоотношениях людей, системе физической культуры человека отводится
значительное место. Главной его заслугой в данном аспекте является введение в механизм
саморегуляции физической культуры принципа диалектики ее индивидуальной и
социальной ценности. Концептуальной основой воспитания тела он провозгласил идею о
физкультурных занятиях в качестве обязанностей человека перед обществом и
государством [6].
В концептуальном аспекте физической культуры ценность данной мысли связана с
возможностью дифференциации личностной и общественной сферы деятельности в
области физической культуры. Более последовательное развитие идеи социальнопедагогического содержания физической культуры получили в системе осмысления
образования Мишеля Монтеня. Он считал, что необходимо воспитывать человека в целом.
В центре его концепции – нравственные основы личности в аспекте единства воспитания
и образования человека [11].
Дальнейшее развитие гуманистическая идея физической культуры получила в трудах
П. Ф. Лесгафта, главная цель воспитания которой заключалась в гармоническом
всестороннем развитии деятельности человеческого организма, а задачей – содействие
развитию сознательности, самостоятельности, нравственности человека. Эти три понятия
проходят через всю систему физического образования [6].
В настоящее время гуманистическая идея получила воплощение в концепциях
личностноориентированного образования (Е. А. Бондаревская, И. С. Якимская, Е. Н.
Шиянов и др.), которые могут с успехом экстраполироваться на сферу физической
культуры. Гуманизация воспитания – ключевой элемент нового педагогического
мышления, изменяющий взгляд на характер и суть педагогического процесса, в котором и
педагог, и воспитанники выступают как субъекты развития своей творческой
индивидуальности [2].
Гуманизацию как явление педагогической науки можно реализовать в том случае,
если цели учебновоспитательного процесса будут направлены на личностное развитие
обучаемого, его демократических свобод и будут совпадать с его жизненными планами
[12].
Согласно проведенному нами анализу трудов выше представленных авторов,
основными положениями личностно-ориентированного образования являются:
системный процесс, основу которого составляют гуманистические ценности;
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личность, кроме социальных качеств, обладает различными субъективными
свойствами, характеризующими ее автономность, независимость, способность к выбору, в
связи с чем изменяется ее роль в образовательном процессе, она становится его
системообразующим началом.
Концепция альтернативных форм организации физического воспитания, изложенная
в трудах В. К. Бальсевича, Л. И. Лубышевой, М. Я. Виленского, способствовала
появлению новых программ и методов по совершенствованию процесса физического
воспитания школьников и студентов [1].
Так, В. И. Столяров выделяет две модели физической культуры: инструментальную и
гуманистическую [9].
В рамках первой модели субъект образования ориентирован на специальную
физическую подготовку к избранной профессиональной деятельности.
Гуманистически ориентированную модель физической культуры отличают
следующие основные особенности – направленность субъекта образования на
формирование всех компонентов физической культуры: культуры здоровья, культуры
телосложения, двигательной культуры; соответствие физического развития критериям
гармонии и красоты; стремление субъекта к органическому дополнению физического
совершенствования развитием психических способностей (интеллекта, памяти, внимания,
творческих способностей и др.); развитие духовной культуры во всех ее формах
(нравственной, эстетической, экологической культуры общения) и др.
Комплексное исследование проблемы гуманизации образования, с учетом идей
гуманизма прошлого в аспекте их взаимосвязи с физической культурой, показывает, что
они актуальны для любой образовательной системы. Вместе с тем установлено, что
огромный гуманистический потенциал физической культуры и спорта используется все
еще не достаточно полно и эффективно.
Традиционный путь освоения студентами ценностей физической культуры с
приоритетом физической подготовки, направленный на выполнение зачетных нормативов,
– это лишь базис для формирования всей системы ценностей физической культуры,
которая не исчерпывается телесными кондициями молодого человека. Понятно, что в
процессе гуманизации физического воспитания студента нельзя ограничиться только
развитием его интеллектуальной сферы в области физической культуры и
здоровьесбережения.
Проблема гуманизации физического воспитания – проблема во многом
психологическая, затрагивающая духовно-нравственные компоненты субъектов
образования.
В основу эффективного процесса гуманизации физического воспитания должен быть
положен диалогический подход. Он позволяет определить субъектобъектное
взаимодействие между участниками педагогического процесса, способствует увеличению
меры свободы между ними, обеспечивает самоактуализацию и самопрезентацию личности
будущего специалиста.
При построении технологий межсубъектного диалога преподаватель стоит перед
необходимостью выявления индивидуальных особенностей студента, развития их с
опорой на его внутренний потенциал. При этом важно продемонстрировать студенту те
его характеристики, о которых он и не догадывался. Педагог как бы пробуждает у
подопечного интерес к себе, заставляет его с других позиций оценить самого себя. Это
помогает студенту понять противоречие между реальным состоянием и пространством
потенциальных возможностей, открывает перед ним беспредельное поле индивидуальноличностного самосовершенствования и самопознания средствами физической культуры.
Для управления процессом гуманизации физического воспитания студентов важно
использовать личностный фактор.
С этой цель необходимо:
четко определить цели физкультурной деятельности;
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определить по времени достижение образовательных целей по приобщению
студентов к ценностям физической культуры;
обеспечить ориентированность студентов в ценностях физической культуры;
выбрать средства и методы, раскрывающие сущностную сторону процесса
физического образования молодежи.
Из всего многообразия принципов физической культуры выделим те, реализация
которых в реальной практике позволит сделать процесс гуманизации физического
воспитания студентов достаточно эффективным [5, 8].
Системообразующим
принципом
является
принцип
аксиологизации,
предполагающий приобщение студентов к ценностям физической культуры и здорового
образа жизни. Принцип оздоровительной направленности отражает социальную
заинтересованность и потребность в сохранении здоровья граждан – главной ценности
любого общества.
Принцип определяет необходимость разумной оптимизации физических нагрузок в
организации педагогических воздействий, строго сбалансированных с индивидуальными
способностями, мотивацией занимающихся.
Принцип вариативности и многообразия средств физического воспитания
неразрывно связан с принципом индивидуализации и дифференциации, которые создают
условия для проявления способностей человека в избранных им формах фикультурноспортивной деятельности, организуемых с учетом состояния здоровья занимающихся, их
ценностных ориентаций и физкультурных интересов. Реализация данного принципа
возможна при условии отказа от излишней стандартизации процесса воспитания,
создании возможно большего числа альтернативных программ физического воспитания
студентов, учитывая потребности, интересы и физические особенности занимающихся.
В случае наличия разработанных педагогических технологий у занимающихся
физической культурой возникает возможность выбора, который осуществляется на основе
принципа демократизма. Причем в рассматриваемые варианты имеет смысл закладывать
лишь общий подход к реализации образовательного процесса, дальнейшее же его
выравнивание предполагается непосредственно в ходе осуществления взаимодействий
между педагогами физической культуры и воспитанниками. Именно гуманизация
процесса физического воспитания студентов в вузе поможет создать максимально
благоприятные условия для раскрытия физических возможностей студентов, развития
личиностных способностей, для их успешного самоопределения в в жизни.
Основными направлениями гуманизации физического воспитания в вузе должны
стать:
создание
образовательной
системы
здоровьесохраняющей
и
здоровьепреумножающей среды; обеспечение условий для максимального и
всестороннего самовыражения студента и преподавателя в конструктивной деятельности,
связанной с физической культурой; предоставление студенту возможности выбора
различных форм и средств оздоровительной деятельности на занятиях по физическому
воспитанию.
В основе системы управления процессом гуманизации физического воспитания
лежит реализация педагогических технологий, построенных на принципах субъектсубъективного взаимодействия преподавателя и студента. Применение элементов таких
технологий позволяет системообразующим центром педагогического процесса сделать
ориентацию на межличностное общение. Реализация данной модели на практике даст
возможность воплотить идеи гуманизма из должного в сущностное как на общественнообразовательном, так и на личностном уровне.
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Аннотация
Мақалада студенттердің дене тәрбиесінің мәселелері бойынша және жеке қасиеттер мен
физикалық ерекшеліктерін дамыту үшін қолайлы жағдай жасау түралы кӛңіл аударылады.
Аннотация
В статье акцентируется внимание на проблему гуманизации физического воспитания
студентов и создания благоприятных условий развития свойств личности и физических
возможностей.
Аnnotation
The article focuses on the humanization of physical culture of students and to create favorable
conditions for the development of the personality traits and physical characteristics.
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ТІЛ ЖӘНЕ ӘДЕБИЕТ: ҚАЗАҚ, ОРЫС, ШЕТ ТІЛДЕРІ
ӘОЖ 81.1 (574)
THE PECULIARITIES OF ADVERTISING TEXTS IN THE
ENGLISH LANGUAGE
Jiyenkulova A.K., Almakhan Zh.B.
Taraz State Pedagogical Institute, Taraz
Advertising is a form of communication used to persuade an audience (viewers, readers or
listeners) to take some action with respect to products, ideas, or services. Most commonly, the
desired result is to drive consumer behavior with respect to a commercial offering, although
political and ideological advertising is also common. Virtually any medium can be used for
advertising. Commercial advertising media can include wall paintings, billboards, street
furniture, components, printed flyers and rack cards, radio, cinema and television adverts. The
wide use of advertising has created a special style of English – advertising English. Whose
unique characteristics, simple language, also important attraction makes it different from other
kinds of language.
Also advertisement is the promotion of a company’s products and services carried out
primarily to drive up sales of the products and services. It is also done to build a brand identity
and communicate changes in old products or introduce new product or services to the customers.
Advertising has become an essential element of the corporate world and hence companies allot a
considerable amount of resources.
The peculiarities of advertising language are the subject of this graduation paper. In the
world of advertising, selling products is the most important goal. As companies are becoming
more global, they are looking for new ways to sell their products all over the world. It is true that
because of global communication, the world is becoming smaller today.
To avoid these problems of translation, most advertising firms are now beginning to write
completely new ads. In writing new ads, global advertisers must consider different styles of
communication in different countries. In some cultures, the meaning of an advertisement is
usually found in the exact words that are used to describe the product and to explain why it is
better than the competition. This is true in such countries as the United States, and Germany. But
in other cultures, such as Japan, the message depends more on situations and feelings than it does
on words. For this reason, the goal of many TV commercials in Japan will be to show how good
people feel in party or some other social situation. The commercial will not say that a product is
better than others. Instead, its goal will be to create a positive mood or feeling about the
product.Global advertisers must also consider differences in laws and customs. For instance,
certain countries will not allow TV commercials on Sunday, and others will not allow TV
commercials for children`s products on any day of the week. In some parts of the world, it is
forbidden to show dogs on television or certain types of clothing, such as jeans. The global
advertiser who does not understand such laws and customs will soon have problems.
Finally, there is the question of what to advertise. People around the world have different
customs as well as different likes and dislikes. So the best advertisement in the world means
nothing if the product is not right for the market. Even though some markets around the world
are quite similar, companies such as McDonald`s have found that it is very important to sell
different products in different parts of the world. So when you go to a McDonald`s in Hawaii,
you`ll find Chinese noodles on the menu. If you stop a hamburger in Germany, you can order a
44

beer with your meal. In Malaysia, you can try a milk shake that is flavored with a fruit that most
people in other countries have never tasted.
The products must be sold with the right kind of message. It has never been an easy job for
global advertisers to create this message. But no matter how difficult this job may be, it is very
important for global advertisers to do it well. In today`s competitive world, most new products
quickly fail. Knowing how to advertise in the global market can help companies win the
competition for success.
However, the number of works devoted to the analysis of advertising language, is rather
significant, though we witness advertising English is developing very fast. The reason is that
advertising is very popular nowadays and a lot of people want to know about advertising
language. An advertising practitioner might simply want to find clues to more successful
advertising; a sociologist might be interested in its effect on the behavior and values of society; a
psychologist might be interested in its effect on individual motivations. And there are many other
possible approaches. It is very interesting to investigate lingual-stylistic peculiarities of
advertising language in order to understand why advertising has so much influence on people.
That's why we have chosen advertising language as the object of this study.
Thus, the aim of this graduation paper is to single out the basic lingual-stylistic peculiarities
of advertising language, its specific character and to analyze such phenomenon as ―pun‖ in
advertising English. We all recognize the type of advertisement text that occurs in news-papers
and magazines, where a product is being presented as desirable for us to buy; we also know the
TV version of this, placed between the programs on certain channels. It is undoubtedly true that
advertisements are texts that do their best to get our attention, to make us turn towards them. Adphenomenon is extremely multifaceted and multidimensional. Therefore not surprising that there
is a considerable variety of interpretations of the concepts and definitions of the term.
Advertising occupies a border position between the various professional fields and attracts the
attention of representatives of various professions. Allocation of certain activities in the
advertising field shows a certain level of its development. In Russ ia this process is at an early
stage; however we can already say with certainty about the ever-increasing pace of
transformation of advertising in the professional realm. The analysis of advertising texts seems
appropriate to rely on the definition proposed by American Marketing Association, drawing
attention to the fact that the method of presenting information depends on its nature and
characteristics of the target audience: Advertising is distributed in some form of impersonal
nature of the information on products, services or ideas and initiatives designed for groups of
individuals (target audience) and pay a sponsor. In American book «Advertising: principles
and practice» by the following function, which carries advertising, communicative, economic,
social. The essence of the definition of advertising is that advertising plays a significant role not
only in business but in society.
Advertising and the modern world.The modern world depends on advertising. Without it,
producers and distributors would be unable to sell, buyers would not know about products or
services, and the modern industrial world would collapse. If factory output is to be maintained
profitably, advertising must and continuous. Mass production requires mass consumption which
in turn requires advertising to the mass market through the mass media.
Advertising is not easily defined, though many people have tried. Narrowly, it means a paid
form of non-personal communication that is transmitted through mass media such as television,
radio, newspapers, magazines, direct mail, public transport vehicles, outdoor displays and also
the Internet, which aims to persuade, inform, or sell. It flourishes mainly in free- market, profitoriented countries. It is one of the most important factors in accelerating the distribution of
products and helping to raise the standard of living. Advertising cannot turn a poor product or
service into a good one. But what it can do - and does - is to create awareness about old and new
products and services. So three main objectives of advertising are: to product knowledge about
the product or service; to create preference for it; and to stimulate thought and action about it.
But the word is also used to cover a much broader range of activities – from design to public
45

relations. Advertising belongs to the modern industrial world. In the past when a shopkeeper had
only to show and tell about his goods to passers-by, advertising as we know it today hardly
existed. Early forms of advertising were signs such as the inn sign or the apothecary`s jar of
colored liquid, some of which have survived until today. Advertising all over the world.In the
world of advertising, selling products is the most important goal. As companies are becoming
more global, they are looking for new ways to sell their products all over the world. It is true that
because of global communication, the world is becoming smaller today.
But it is also true that the problems of global advertising - problems of language and culture
- have become larger than ever. For example, Braniff Airlines wanted to advertise its fine leather
seats. But when its advertisement was translated from English to Spanish, it told people that they
could fly naked! Another example of wrong translation is when Chevrolet tried to market the
Chevy Nova in Latin America. In English, the word nova refers to a star. But in Spanish, it
means «doesn`t go». Would you buy a car with this name?
Finally, there is the question of what to advertise. People around the world have different
customs as well as different likes and dislikes. So the best advertisement in the world means
nothing if the product is not right for the market. Even though some markets around the world
are quite similar, companies such as McDonald`s have found that it is very important to sell
different products in different parts of the world. So when you go to a McDonald`s in Hawaii,
you`ll find Chinese noodles on the menu. If you stop a hamburger in Germany, you can order a
beer with your meal. In Malaysia, you can try a milk shake that is flavored with a fruit that most
people in other countries have never tasted.
The peculiarities of advertising were almost completely overlooked by dividing studies for
many years.The advertisement is an audio or visual form of marketing communication that
employs an openly sponsored, nonperson message to promoter sells a product, service or idea.
Sponsors of advertising are often businesses who wish to promote their products or services.
Advertising is differentiated from public relations in that an advertiser usually pays for and has
control over the message.
Аннотация
Бұл мақала ағылшын тіліндегі жарнама мәтіндерінің ерекшеліктерін, жарнаманың
дискурстық сипатын танытып, жарнамаға тән негізгі ұғымдарды талдайды. Жарнаманың соңғы
бірнеше онжылдық кӛлемінде дамыған нарықтық экономикасы мен мәдениетінің
бұқаралылығымен ерекшеленетін қазіргі қоғамның ажыратылмас бір бӛлігіне айналғандығы
жайлы, бүгінде жарнаманың жаңа түрлері мен жаңа қалыптарының пайда болуын және жарнама
мәтіндерінің ерекшеліктерін сипаттау.
Аннотация
В данной статье рассмотрены основные стратегии и приемы исследования англоязычных
рекламных текстов. За исключением нескольких трансформаций, используемых в каждом
рекламном тексте, приоритет остается за прямым переводом с сохранением приемов
экспрессивности. Это обеспечивает передачу коммуникативного задания оригинального
рекламного текста. В статье выяснены особенности рекламных текстов в Английском языке.
Annotation
This paper presents the peculiarities of advertising texts in the English language. The wide use of
advertising has created a special style of English – advertising English. Whose unique characteristics,
simple language, also important attraction makes it different from other kinds of language. The review of
advertising texts is so important nowadays and the number of works devoted to the analysis of advertising
language, is rather significant, though we witness advertising English is developing very fast. The reason
is that advertising is very popular nowadays and a lot of people want to know about advertising language.
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UDК 587.32
THE WAYS OF HELPING STUDENTS DEVELOP
THEIR SELF ESTEEM
Jolchibekova K.J., Akbayeva K.K.
Taraz State Pedagogical Institute, Taraz
The word "esteem" has to do with how you feel about something -- that is, how worthy or
valuable you think it is. So, as you can guess, "self-esteem" has to do with how much you value
yourself or how much you feel you're "worth." People with healthy levels of self-esteem know
that they're worth a lot without being snobby or thinking they're better than other people. Having
a healthy self-esteem is important because when you feel good about yourself, you typically
make smarter choices, you respect yourself, honor yourself, and go after new
opportunities. People with a healthy self-esteem generally live happier lives because they have a
more positive view about themselves.
The nature of man’s self-evaluation has profound effects on his thinking process, emotions,
desires, values, and goals. It is the single most significant key to his behavior. To understand a
man psychologically, one must understand the nature and degree of his self-esteem, and the
standards by which he judges himself. Man experiences his desire for self-esteem as an urgent
imperative, as a basic need. Whether he identifies the issue explicitly or not, he cannot escape the
feeling that his estimate of himself is of life-and-death importance. No one can be indifferent to
the question of how he judges himself; his nature does not allow man that option. [1]
When parents and teachers of young children talk about the need for good self-esteem, they
usually mean that children should have "good feelings" about themselves. With young children,
self-esteem refers to the extent to which they expect to be accepted and valued by the adults and
peers who are important to them. Children with a healthy sense of self-esteem feel that the
important adults in their lives accept them, care about them, and would go out of their way to
ensure that they are safe and well. They feel that those adults would be upset if anything
happened to them and would miss them if they were separated. Children with low self- esteem,
on the other hand, feel that the important adults and peers in their lives do not accept them, do
not care about them very much, and would not go out of their way to ensure their safety and
well-being.
During their early years, young children's self- esteem is based largely on their perceptions
of how the important adults in their lives judge them. The extent to which children believe they
have the characteristics valued by the important adults and peers in their lives figures greatly in
the development of self-esteem. For example, in families and communities that value athletic
ability highly, children who excel in athletics are likely to have a high level of self-esteem,
whereas children who are less athletic or who are criticized as being physically inept or clumsy
are likely to suffer from low self-esteem [2]
What exactly is self-esteem?
In psychology, the term self-esteem is used to describe a person's overall sense of selfworth or personal value.
Self-esteem is often seen as a personality trait, which means that it tends to be stable and
enduring.
Self-esteem can involve a variety of beliefs about the self, such as the appraisal of one's
own appearance, beliefs, emotions, and behaviors.
Components of self-esteem.
There are three key components of self-esteem:
1. Self-esteem is an essential human need that is vital for survival and normal, healthy
development.
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2. Self-esteem arises automatically from within based on a person's beliefs and
consciousness.
3. Self-esteem occurs in conjunction with a person's thoughts, behaviors, feelings, and
actions [4;16].
Self-esteem theories.
The need for self-esteem plays an important role in psychologist Abraham
Maslow's hierarchy of needs, which depicts self-esteem as one of the basic human motivations.
Maslow suggested that people need both esteem from other people as well as inner self-respect.
Both of these needs must be fulfilled in order for an individual to grow as a person and
achieve self-actualization.
It is important to note that self-esteem is a concept distinct from self-efficacy, which
involves the belief in future actions, performance, or abilities [5].
Why self-esteem matters.
When children feel good about themselves, it sets them up for success — in everything
from school to friendships. Positive feelings like self-acceptance or self-confidence help kids try
new challenges, cope with mistakes, and try again. Taking pride in their abilities and
accomplishments helps kids do their best.
By contrast, kids with low self-esteem might feel unsure of themselves. If they think others
won't accept them, they may not participate as often. They may allow themselves to be treated
poorly and have a hard time standing up for themselves. Kids who don't expect to do well may
avoid challenges, give up easily, or be unable to bounce back from mistakes [6].
For many students, self-confidence is a natural personality trait: You either have it or you
don’t. Confident learners tend to speak more and know how to get their point across. For those
students who aren’t so confident, learning new material can feel like swimming upstream. These
students are always questioning their abilities and tend to shy away from answering questions.
Confidence can also be taught via some creative teaching strategies. We as teachers have a
powerful influence on our students, and we can help them feel confident and proud of
themselves and their accomplishments. We can help them feel secure enough that they are
willing and able to learn new material.
Here are a few teaching strategies to do just that.
1. Offer praise and acknowledge students’ accomplishments, both in private and in front of
their classmates. Always start with a positive statement, and then you can add on by referring to
what they need to work on.
2. Try not to correct every single thing the student says wrong. Do not interrupt the student
when they are talking to correct them -- this will harm their confidence, not boost it.
3. Set attainable goals from the start of the year. This is a surefire way for student s to see
how much they have grown.
4. Give students the opportunity to choose what they learn -- this will help them build their
self-worth. Try a learning menu or choice board where students get to choose which activities
they want to learn about.
5. Be sure to always express a positive attitude to all of your students. This will show them
that you are on their side, and that they are worth your attention.
6. Create opportunities for students to succeed by building on their strengths. If a student
knows a lot of information about something, ask them to tell you about it. ―I am unfamiliar with
how the new gaming system works, can you please explain it to me?‖ Asking students for their
help is a great confidence boost to their ego.
7. Encourage students to do better than they did before. For example, if Brady got a B on
his science test, encourage him to get an A this time. It’s important for students to compete
against themselves not their classmates.
8. Keep a log of how well all students are doing, and what they are good at and what they
need to work on. This careful monitoring will help you catch problems as they arise [7;25].
What teachers can do.
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1. Praise the student in a specific and genuine way. Students are experts at distinguishing
genuine feedback from empty compliments. They learn to dismiss vague words of praise as
insincere, and perhaps even phony. Comments that suggest thoughtful appreciation of their work,
on the other hand, are meaningful to them. Toward that end, let the student know in specific
terms what you like about her work or behavior. If she is progressing slowly, praise her for small
steps forward. If you sense that she's uncomfortable being praised in front of her classmates, tell
her in private or in a note.
2. Show the student tangible evidence of progress. Expressing confidence in a student's
ability is important; pep talks alone might not be enough, however. Help the student appreciate
her own improvement by pointing to concrete signs of growth -- perhaps by taping an oral
reading at the beginning of the year and comparing it to a later performance, by showing her
papers from earlier in the year and contrasting them with later papers, or by demonstrating that
the math problems she struggled with during the first marking period now come easily to her.
You might also have the student place in a box index cards with spelling or reading words she
has mastered.
3. Showcase her accomplishments. You might read one of the student's compositions to the
class, display her artwork on a bulletin board, have her demonstrate how to do a math problem,
or, in the case of an ESL student, invite her to speak to the class in her first language. If the
student has a particular hobby or interest, suggest that she talk to the class about it. If necessary,
have her rehearse her talk in advance.
4. Help the student feel important in class. You might give the student an important
classroom job or find ways in which she can help others. Tell her you are giving her the
responsibility because you are confident she can do it well. For example: have the student take
care of the class rabbit, deliver lunch money to the office, collect homework, help another
student with a computer problem, read aloud the school's morning announcements, answer the
school phone while the secretary is at lunch, or tutor a student in a lower grade.
5. Engage the student in conversation about her interests. A student can gain self- esteem
from involvement in activities she cares about. Find a few minutes every day to talk with her
about her favorite hobbies, sports, television programs, or musical groups. If necessary, ask her
parents for the information you need as a basis for talking with her. Suggest to the student ways
in which she can pursue her interests in greater depth. You might even bring in a book or item
from home related to one of her interests.
6. Help the student deal with adversity. If the student encounters academic difficulties, help
her appreciate that failure is a normal part of learning and that everyone experiences
disappointment or frustration at some point. You might tell her that Lincoln lost seven elections
before being elected president of the United States, or that Babe Ruth struck out 1,330 times
during his career. Acknowledge the student's frustration, and then move on to help her develop
strategies for improvement. Express your confidence that --with hard work and your support -she is likely to succeed.
7. Encourage a sense of belonging. Students with low self-esteem often are isolated from
their classmates. You can promote a student's peer involvement with others by finding ways to
integrate her into activities that are take place both in and out of school. You might organize a
group activity that includes her. Or ask a couple of friendly and accepting students to spend time
with her during recess or lunch. If students pair up for class activities, assign the student a kind
and easygoing partner. You also might want to encourage the student's parents to arrange
additional social contacts with classmates, perhaps suggesting potential playmates.
8. Inform parents of their child's successes. Teachers are quick to let parents know when
their child has a problem. They are not nearly as diligent about notifying parents when their child
is successful. Consider sending home a note or calling parents when their child does something
noteworthy. Tell the student you are doing it. The gesture might take only a couple of minutes,
but it can brighten the student's day and engender positive responses from the parents to their
child [8; 30-31].
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Self-esteem is important in and out of the classroom. Teachers and parents can support selfesteem by remembering some of the following:
1. Always accentuate the positive. Do you ever notice those suffering from a low selfesteem tend to focus on the negative? You'll hear statements like: 'Oh, I was never any good at
that. 'I can't keep friends'. This actually indicates that this person needs to like themselves more!
2. Give children the opportunity to tell you 10 things they like about the mselves. Prompt
them to state things they can do well, things they feel good about. You will be surprised at how
many children suffering with low self-esteem have difficulty with this task - you'll need to
provide prompts. (This is also a great beginning of the year activity)
3. Avoid criticism. Those suffering with low self-esteem struggle the most when given
criticism. Be sensitive to this.
4. Always remember that self-esteem is about how much children feel valued, appreciated,
accepted, loved and having a good sense of self worth. Having a good self- image.
5. Understand that as parents and teachers, you play one of the biggest roles in how good or
bad a child can feel about themselves - again, avoid criticism. Influence from a parent or teacher
can make and break a child's sense of self-esteem.
6. Expectations must always be realistic. This goes along with setting children up for
success. .
7. See the learning in errors or mistakes. Turn mistakes inside out and focus on what was or
will be learned from the mistake. This helps a child focus on the positive, not the negative.
Remind students that everyone makes mistakes but it's how those mistakes are handled that
makes the difference. We need to see them as learning opportunities. Powerful learning can often
be the result of a mistake made.
8. Self-esteem is an important component to almost everything children do. Not only will it
help with academic performance, it supports social skills and makes it easier for children to have
and keep friends. Relationships with peers and teachers are usually more positive w ith a healthy
dose of self-esteem. Children are also better equipped to cope with mistakes, disappointment and
failure, they are more likely to stick with challenging tasks and complete learning activities. Selfesteem is needed life- long and we need to remember the important role we play to enhance or
damage a child's self- esteem [9].
In order to promote a student’s self-esteem, we as teachers/instructors must continue to
show how much we care. In our caring, we find out what interests the student. We must also take
the opportunity to share our interests as well. Students, in turn, begin to care about us as
individuals whom they look up to because they realize we are there to foster not only academic
growth but them as persons.
We must also continue to listen. Unfortunately, in today’s world, we have a lot of students
who come from broken homes or from homes where their parents are uninvolved in their lives.
Many students don’t have someone to listen to them or to even ask how their day was at school.
As it is well noted, families don’t even share meals at the kitchen table any more. As a result, we
have to allow opportunities in class for students to engross in positive conversation with us and
with their peers. Sometimes, it’s okay to allow students to ―talk off the topic‖ because these
presenting issues tend to be at the forefront of their minds. When students are allowed the
opportunity to release frustrations in a positive way, they then can have time to allow learning to
take place.
We, as educators, should also allow students to engross themselves in areas that will
promote or foster successful community- minded individuals. By providing after-school
activities, art, athletic, and music programs, students begin to develop into the adults who will
work to achieve a common goal and not go against it. Let’s promote students’ ideas by helping
them to develop them and by showing them how what interests them can make for successful
topics for class assignments as well as possible career interests. The more stude nts realize that
we care about their interests, the more their minds will grow, which eventually promotes self50

esteem. There’s nothing quite like watching a student realize that he or she can do something, do
it well, and feel good about him/herself in the process.
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Аннотация
Бұл мақалада студенттердің сенімділігін қандай жолдармен ұлғайтуға болатының
кӛрсетілген. Бұл сенімділік - сабақ атмосферасы мен бүкіл білім беру процесіне тікелей
байланысты. Кӛбіне ӛзіне сенімсіз оқушылардың үлгерімі нашар болады,сондықтан бұл ӛте ӛзекті,
кӛңіл бӛлуге тұрарлық мәселе болып табылады.Бұл мақалада осы мәселені шешу үшін әртүрлі
жолдар карастырылған, сондай-ақ мұғалімдерге кеңестер және «студенттердің ӛз ӛздерінің
сенімділіктерін кӛтеру үшін не істеу керек» деген сұраққа жауап қамтылған. Бұл мақала қиын
балалармен жұмыс істейтін болашақ мұғалімдер мен тәрбиешілер үшін пайдалы болуы мүмкін.
Аннотация
В данной статье указаны пути и способы повышения самооценки у учащихся. От
уверенности учеников зависит их мотивация, которая напрямую связана с атмосферой урока и
всем учебным процессом. Зачастую ученики с низкой успеваемостью - это неуверенные в себе
дети, поэтому самооценка учащихся - это важная проблема, на которую стоит обращать внимание.
В этой статье собраны различные способы и пути решения этой проблемы, также советы учителям
и ответы на вопрос "Что нужно делать, чтобы помочь ученикам повысить их самооценку" Статья
может быть позленной для будущих педагогов и педагогов, работающих с трудными детьми.
Annotation
This article describes ways of raising students’ self-esteem. Their motivation directly depends on
their confidence, which affects the atmosphere of a lesson and studying process. Students with low
academic progress are usually unconfident pupils. That is why students' self-esteem is very important
aspect which we should pay attention to. There are many ways to solve the problems and advice for
teachers in the article. Also, there are answers for the question "what to do to help students to improve
their performance and self-esteem". The article might be useful for prospective and actual teachers, who
work with problem children.

ӘОЖ 589.47
МӘҢГІЛІК РУХАНИ ҚҦНДЫЛЫҚТАР:ҦЛТТЫҚ ИДЕЯ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Әбдіқадырова Т.Р., Сатар Қ.
Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ.
Қоғамда ӛзіндік орны бар, уақыт пен кеңістікке де кейде саясатқа да ілесе бермейтін
бағытты әдебиеттен табамыз яғни, қоғамдық ғылымдар қатарындағы ғылым - әдебиеттану
ғылымы демекпіз. Қоғамдық ӛмірде болатын саяси-әлеуметтік ӛзгерістер адамзат
санасына, сол кезеңнің рухани ӛміріне де сапалы ӛзгеріс ала келетіні ақиқат. Ал, тарихи
шындықтың бәрі бертін келе жаңа адам бейнесі, замандас тұлғасы, кӛркем шындықтың
құнды сипаттары арқылы уақыт ӛңдеуіне түсері хақ. Әр кезеңнің кӛркемдік тұтастығын
рухани әлемде әйгілейтін кӛркем әдебиеттің әр түрлі ағымындағы кӛркем принциптерді
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әдебиеттану ғылымының үш саласы-әдебиет тарихы, сыны, теориясы арқылы әр кез ӛз
талдау -талғамынан ӛткізіп, уақыт таразыға салып отырады. Сондықтан да тәуелсіздік
кезеңіндегі қазақ әдебиеттану ғылымындағы жаңа үрдістер мен тың кӛркемдік бағыттар
пайда болуда
(әлемдік ӛнер мен ғылымда орын алған структурализм, семантикасимволдық, антропологиялық, психоаналитикалық, герменевтикалық, семиотикалық
мектептер мен модернизм, постмодернизм, постструктурализм, неомифологизм т.б сынды
түрлі бағыттар).
Әлемдік әдебиеттану ғылымында жасалып жатқан ӛнердің жаңа философияның
стратегиясы біздің ұлттық әдебиеттануда да ӛз бағытын айқындап, тың теориялық
түсініктер мен ұғым-танымдарды ұлттық ұғымға лайықтап, ғылыми-интеллектуалды
айналымға түсіру талап етілуде. Соның бірі - осы Мәңгілік ел концептісі. Ұлттық
ғылымның тарих, мәдениеттану, әдебиеттану, психология, салаларында кеңінен орнығып,
ғылыми тұрғыда дәйектелген ұлттық идея мәселелері мен мәңгілік рухани құндылықтар
бүгінгі кӛзқарас тұрғысынан зерттеліп, оның нәтижесі жоғары оқу орындарының
студенттеріне арналған оқулықтарда жариялануы - бүгінгі уақыт талабы.
Қазақ әдебиеттануында соңғы жылдары арнайы зерттеле бастаған Мәңгілік Ел
концептісі, ұлттық идея мәселелері зерттеушілерден интеллектуалдық ізденісті аса қажет
етеді.
Үшінші мыңжылдыққа Қазақстан тарихта тұңғыш рет бүкіл әлем түгел мойындаған
тәуелсіз мемлекет ретінде енді. Әлемдік ӛркениет кӛшіне ілескен еліміздің ендігі дамуы
адамзаттың және әлеуметтік ӛрлеудің даңғыл жолымен ӛрістейтіні туралы сӛз ӛнері
ӛлкесінде де орынды ойлар айтылып келеді. Әлемдік гео-экономикалық саясатта тек
ӛзіндік болмысы, ғасырлар тереңінен келе жатқан рухани-имани құндылықтары, тӛлтума
мәдениетімен мойындала бастаған халқымыздың ӛнері, әдебиеті, әдебиеттану ғылымы,
оның барлық салалары бүгінгі ой-сана еркіндігін сезінген тәуелсіз елдің ғылымитеориялық таным-түсінігін әлі кең кӛлемде әрі терең талдаулар арқылы ғылыми
айналымға әлі ене қойған жоқ. Әрбір жаңа ғасырда әрбір ұлт, халық рухани мәдениеті,
тӛлтума ӛнерімен ғана ене алатынын ескерсек, бүгінгі Мәңгілік Ел концептісі мәселесінің
ұлттық әдебиеттану ғылымында зерттеліп, теориялық тұрғыдан талданып, ғылыми
айналымға енуі соңғы жылдардағы ҚР Білім және ғылым министрлігі тарапынан беріліп
отырған Ғылыми жобалар негізінде Тараз мемлекеттік педагогикалық институты
ұжымының зерттеу еңбектері арқылы атқарылып келеді.
Үшінші мыңжылдықтағы қазақ әдебиеттануы – мәдени дамудың ұлттық
бағдарламасы, яғни ұлттың, рухани мәдениетінің біртұтастығын сақтап, бағытталған
кешенді бағдарламалардың қабылдануы және оны жүзеге асыру тетіктерінің жан -жақты
ойластырылуы аясында ӛзекті мәселе ретінде күн тәртібіне қойылып отыр. Ұлттық
руханият құндылықтарын жүйелеп, зерттеп, зерделеуде кезек күттірмес кӛкейкесті мәселе
болып отырған тӛл әдебиетіміздің жаңа үрдістерін игеру, оларды интеллектуалдық
айналымға ендіріп, кейінгі ұрпаққа жеткізу бүгінде ӛз зәрулігін танытуда. Сол себепті де
ұлттық әдебиеттану ғылымындағы соны жаңалықтарды әлемд ік әдеби ойлардан бӛліпжармай біртұтас мәдени контексте, рухани-ақпараттық кеңістікте қарастыру- егеменді
еліміздің рухани еркіндікке ие екендігіне айқын дәлел.
Қазіргі қазақ әдебиеттану ғылымындағы әрбір ғылыми ізденіс, жаңаша кӛзқарас
ұлттық руханиятқа, тәуелсіз елдің Мәңгілік ел идеяларына қызмет етері хақ. Автор және
оқырман, кейіпкер, автор тұлғасының астарлы, кӛп мәнді поэтикалық бітімі, адресат,
кӛркем деталь таңбалар жүйесі және символ проблемалары соңғы кездері Мәңгілік рухани
құндылықтар тұрғысынан талданып, кеңінен зерттеліп жүр.
Баяндау түрлері, реминисценция мен интертекст қана емес, әдебиеттегі зат,
предметтік бейнелеу жүйесі, уақыт пен кеңістік ұғымдары да әр қырынан тың
кӛзқарастармен сараланып, талдана бастады. Сондықтан да соңғы жылдары әдебиеттану
ғылымында кӛркем туындыдағы кӛзқарас, архетип, стиль т.б. тӛңірегіндегі тың ойлар,
жаңа пайымдаулар, теориялық талдаулар ӛріс алып келеді. Міне, осы ізденістердің бәрі
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ұлттық идея, Мәңгілік ел концептісі, ұлттың рухани құндылықтары тарапынан
қарастырылып, зерттелініп келеді.
Тәуелсіздік әсерін сезінген ғалымдар әлемдік ғылым кӛкжиегіндегі болашақ
мүмкіндігі мол методологиялық межелерді жетілдіре дамытуға ден қойды. Тәуелсіздік
тұсындағы теориялық ойлар мен талдау тереңдігі, типологиялық жинақтау, тарихылық
пен ғылыми ой-тұжырымдар мәңгілік рухани құндылықтар негізінде жүзеге асады деп
күтілуде.
Халықтың ӛткен ұрпағын, қазіргі және келешек ұрпағын тарихы бір тұтастық
мызғымас бірлік, ажырамас туыстық жағдайда мәңгілік біріктіре алатын қазық - ұлттық
идея. Ұлттық идея арқылы ғана біз халқымызды, Отанымызды, тарихымызды танып
білеміз. Халық рухының сарқылмас бастауы да, әдеби, мәдени құндылықтарымыздың
мәңгілік мәйегі де сонда жатыр. Әсіресе, түрік қағанатының негізін қалаушылардың бірі –
Бумын қаған мен оның інісі Істемі қаған тұсында түрік қағандығы мей ілінше күшейіп,
тӛрткүл дүниені билейді. Бумын қағанның тарихтағы орны оның тоз-тоз болған
қандастарын қосып, ірі мемлекетке айналдыруы еді. Ал, оның ісін жалғастырған Істемі
қаған туралы «Күлтегін» жырында:
Биікте – Кӛк тәңірі,
Тӛменде қара жер жаралғанда,
Екеуінің арасында адам баласы жаралған.
Адам баласы үстіне ата-тегім
Бумын қаған,
Істемі қаған отырған
Отырып түркі халқының
Ел-жұртын қалыптастырған,
Тӛрт бұрыштың бәрі дұшпан екен
Сарбаздарымен аттанып,
Тӛрт бұрыштағы халықты
Кӛп алған, бәрін бейбіт еткен.
Бастыны еңкейткен,
Тізеліні бүктірген
Білге қағандар екен,
Алып қағандар екен, – деп тасқа қашалып жазылған. Бұл жыр жолдары Түрік
қағанатының әскери қолбасшысы Күлтегін батырға арналған дастаннан алынып отыр. Бұл
тәуелсіздік аңсаған, бейбіт елді қорғаған қаһарман ата-бабамыздың батыл ерліктерін
жырлап, ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіп, елдігімізді қорғаудың қағидасын танытып келеді.
Бүгінгі егемендігіміздің нәтижесінде біз бұрындары түрен салынбаған, тӛл тарихымыздың
тамырына барлау жасауға мүмкіндік алдық. Сонау Үнді елін басқарып, әлемге әйгілі Тәж
Махалды салдырған Бабыр бабамызды, Мысыр елін құрған Сұлтан Бейбарысты біздің
ұрпақ білді ме? Сол тәуелсіздіктің арқасында ашылмай жатқан қаншама мол
мұраларымыз ел игілігіне айналып, түбі жоқ, тамыры жоқ, тарихы жоқ, ойда-жоқта
кеңестік кезеңде аяқ астынан пайда болғандай сезінетін түркі жұрты ӛздерінің тамырын
тереңге жайған, бұтақтары тӛрткүл дүниені билеген, жайлаған ұлы мемлекет екендігін
ӛзге жұрт бізден бұрын мойындай бастады. Осы кезге дейін алтын қойма, асыл ойлардың,
небір інжу-маржандары тізілген мол әдеби мұралардың үстінде отырыппыз. Ғалымдардың
зерттеуінше біздің, түркі жұртының тарихы біздің эрамызға дейінгі 542-558 жылдарға
дейін (осы еңбек негізінде) түрік елінің қағаны болыпты, ол әлгі жырда айтылған тӛрткүл
дүниені билеп, «бастыларды еңкейтіп, тізелілерді бүктіріпті. Кӛрнекті түркітанушы ғалым
Л.Н. Гумилев Орхон жазба ескерткіштерін «Кӛк түріктердің ӛздері туралы жазған тарихи
шежіре» деп бағалаған (Гумилев Л. Кӛне түріктер /ауд.Ә.Жұмабаев, П.Бейсенов/ –
А.1994.328/).
«Күлтегін» және «Тоныкӛк» сияқты ғажайып дастандарды жазған Йоллығтегін
ӛзінен бұрынғы түркі поэзиясының кӛркем сӛз дәстүрін жақсы меңгеріп, жалғастырған,
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яғни сақтар мен ғұндар дәуірінің «Алып Ер Тоңға», «Оғыз қаған», «Аттила», «Шу»,
«Кӛкбӛрі», «Ергенекон» сияқты дастандарды үлгі тұтқан. Бұл жазба жәдігерліктер ӛзінің
мазмұны мен пішіні жағынан ғана емес, ырғаққа яки ритмге – үннің жүйелі, мерзімді,
мӛлшерлі қайталануына негізделуі тұрғысынан да поэзиялық сипатқа ие екенін
түркітанушы ғалым И.В. Стеблева дәлелдеген.
Алтын Орданың батыс ӛлкесі мен Қытай, Монғолия арасында созылып жатқан сауда
керуендерінің жолында салынған Сайрам, Сүткент, Үлкент, Жент, Баршынкент қалалары
болғанын, Отырарда керамика, қолӛнер бұйымдары жасалғанын, қазба кезінде табылған
16 түрлі қолдан жасалған ыдыстардың ою-ӛрнегі таза, сапасы жоғары болып шыққанын,
жаңа құрылыс, мешіт-медреселер салынғанын, археологиялық зерттеу кезінде әдемі
үйлердің қалдығы табылғанын, академик, ұлттық археология ғылымының негізін салушы
ғұлама ғалым Әлкей Марғұланның «Ежелгі жыр-аңыздар» атты еңбегінен кӛреміз. Ол:
«Тарихтың кӛрсетуі бойынша, оғыздардың ең кӛркем қаласының біреуі – Баршынкент.
Бұл қалада даңқты Алпамыс батырдың жұбайы Баршын сұлу (Гүлбаршын), ХШ ғасырдың
орта кезінде жасаған атақты ғалым, әрі ақын Хисам-ед-дин Баршынлығы тұрған. Бұл –
Қорқыт пен Әбунасыр әл-Фарабидің соңын ала Сыр бойынан шыққан атақты даналардың
бірі. Ол ӛзінің тамаша шығармаларын үш тілде (түрік араб, парсы) жазып, кейінгі ұрпаққа
мирас етіп қалдырды. ...Оғыз тайпаларынан қалған қалалардың әлеуметтік, тарихи,
мәдени маңызына тоқталып, оларды Баласағұн, Алмалық, Қашғар, Самарканд, Ташкент
қалаларымен салыстырады», – деп тарихи құжаттарға сүйене отырып, қазақ халқының
тарихы әріде жатқанын, оны ӛзге жұрттар да мойындап, келіп, зерттегенін ескертеді (А.:
1985, 190 б.). Кеңестік кезеңде кеңінен таралмаған бұл құнды еңбектермен сол ежелгі
дәуір әдебиетін, кӛне тарихи, мәдени мұраларды зерттеп жүрген азғана шоғыр ғалымдар
таныс болғаны белгілі. Қазақ елі егемендікке ие болғалы ғана ұлтымыздың кӛне әдеби
жәдігерлері мен «Мәдени мұра» атты мемлекеттік бағдарлама аясында жүзеге асырылған
археологиялық қазбалар арқылы қаншама тарихи қалаларымыз анықталды.
Алтын Орда мемлекетінің экономикалық мәдени дәрежесі, ең алдымен саудаға
байланысты болды. Осы орайда орта ғасыр мұраларын зерттеуші ғалым, атақты тюрколог
В.В. Бартольд: «Монғолия империясының құрылуына Монғолия мен Қытай арасындағы
сауда қатынасын қол астында ұстаған мұсылман саудагерлерлерінің қызметі әсер етті», –
деген болатын (Бартольд В.В Сочинения. Том Ш. М., 1965, стр. 230). Шындығында, сауда
сол кезеңдегі барлық қарым–қатынастың, мәдени ӛрлеудің, экономикалық, әлеуметтік,
тұрмыстық ӛсудің, ӛркендеудің дәнекері болды. Мәселен, Орта Азия тарихы үшін
таптырмайтын естелік жазбалар қалдырған 1246 жылы Қарақорымдағы Күйік ханға
барған папа Иннокентий ІҮ-нің елшісі Плано Карпини, 1255 жылы Монғолияда болған
Людовиктің елшісі Рубрук, сондай-ақ Ибн Батута, Цегалотти Алтын Ордаға келгендегі
жазбалары талай ғалымдарды тамсандырған. Солардың естеліктері арқылы қазақ
даласында қаншама тарихи қалалар болғандығын, ӛркениет ӛріс алғандығын кӛзі қарақты
елдер мойындай бастады.
Орта Азияны мекендеген халықтар ертеден-ақ кӛршілес елдермен дипломатиялық
қарым-қатынас жасап тұрған еді. Бұл байланыс Алтын Орда дәуірінде одан да әрмен
дамып, Византия, Иран, Русь, Египет, Персия, т.б. елдермен тығыз байланыс жасалып,
сауда қызған, мәдени-әдеби алмасулар болған еді. Бұл кезең жер жүзіндегі мәдениетте
Қайта ӛрлеу (Ренессанс) бағыты үстемдік алып, елдер арасындағы мәдени байланыстар
нығайған сәттері болды. Оған ХІІІ-ХІҮ ғасырлардағы түркі әдебиетінің ӛсуі, оның ірі
ӛкілдері әл-Фараби, Сағди, Фирдоуси, Низами, Юсуф Хас Хаджип, Ахмед Яссауи т.б.
сынды дәуір ғұламаларының еңбектері куә.
Ислам дәуір әдебиетінің кӛрнекті ӛкілдері – Әбу-Наср әл-Фараби, («Орта ғасыр
ғалымдарының Әл-Фараби туралы ой-пікірлері»), Махмұт Қашқари («Диуани лұғат-аттүрік»), Жүсіп Хас Хажыб Баласағұн («Құтадғубіліг»), Ахмет Йүгінеки («Хибат-ул
хақайық»), Қожа Ахмет Йассауи («Диуани хикмет»), ( «Мират-ул Қулуб»), Сүлеймен
Бақырғани («Бақырғани кітабы») т.б. сынды ұлттық құндылықтарымыздың мәңгілік мұра
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екендіктерін танытқан ұлы тұлғалардың еңбегі бүгінгі зерттеулерде тереңнен
талданып,кеңінен баяндалып келеді. Сондай-ақ, Алтын Орда дәуірі әдебиетінің ӛкілдері Сайф Сараи («Гүлістан бит-түрки»), Хорезми («Мұхаббат-наме»), Құтб («ХұсрауШырын»), Дүрбек («Жүсіп-Зылиқа»), Әбілғазы Баһадурхан («Шежіре-и түрік»),
Қадырғали Жалаири («Жами-ат тауарих»), Захириддин Мұхамемед Бабыр («Бабырнаме»), Мұхамед Хайдар Дулати («Тарих-и Рашиди»), т.б да тарихи тұлғаларымыздың
ӛмірі мен туындылары туралы ой толғау бүгінгі күннің рухани зәрулігін тудыруда.
Себебі, әрбір әдеби мұра біздің мәңгілік рухани құндылықтарымыз.
Қазақ халқының мол сақталған әдеби мұрасы – әрине, поэзиясы, әсіресе жыраулар
мен ақындар жыры. Сан ғасыр сынынан ӛтіп, сӛз ӛнеріндегі ӛзіндік болмыс-бітімін, сӛлі
мен мәнін жоғалтпай біздің дәуірімізге жеткен ежелгі дәуір әдеби мұралары мен ХҮХҮШ ғасырларда ӛмір сүрген Асан қайғы, Қазтуған, Доспамбет, Шәлгез, Жиембет,
Марқасқа, Ақтамберді, Тәтіқара, Үмбетей, Бұқар, Кӛтеш, Шал т.б. сияқты ақын,
жыраулардың толғаулары талай ғасырлар бойы ұрпақ санасына ұлттық идеяның нәрін
сеуіп келеді. Сонау кӛне Тұран дәуірінен тамыр алған Сақ, Ғұн, Ежелгі Үйсін, Қаңлы
дәуірінде ӛмір сүрген ата-бабаларымыздың бізге жеткізген кӛркем дүниелері арқылы әдетғұрыптар жинағы, елдігіміздің, ұлттығымыздың негізгі ұстанымдары, ұлттық
идеяларымыз қалыптасқан. Қисса-дастандарымыз, халық ауыз әдебиеті, ежелгі әдебиет
үлгілері бүгінгі ХХІ ғасырдың поэзиясында қайта қуат алып, жаңаша жырлануы да –
уақыт талабы. Ол – бүгінгі ұрпақ бойына рух, санасына рухани сілкініс, отты да ойлы
образдар жүйесін жасауға мүмкіндіктер тудыруда.
Бүгінгі қазақ әдебиеттану ғылымының басты зерттеу нысанасы: – кӛне түркі
әдебиеті туралы зерттеулердегі ел тәуелсіздігі мен ұлттық идея, мәңгілік ел концептісі.
Ұлысы құласа да, ұлттық санасынан айрылмаған, елдің рухани тізгіні кӛркем сӛз билігіне
кӛшкен, ежелгі мұра - елдің елдігін ұмыттырмайтын мәңгілік рухани құндылықтар.
Олардың шығармаларында кеңінен орын алған ұлттық идея мәселелері, ұлттық сана,
саяси белсенділік кейінгі әдебиетке жаңа мағыналық мән беріп, ұлттың саяси жағынан
ояну бағдаршамы бола білді. Қазақ руханиятындағы ұлттық идея, мәңгілік ел концептісі
мәселесінің кӛркем сӛз ӛнерінде кеңінен ӛріс алуына ежелгі дәуір әдебиеті мен орта
ғасырлардағы әдеби мұралардың ғылыми айналымға ене бастауы әсер еткені даусыз. Бұл
әдеби үрдіс,ұлттық таным үлгілері рухани ӛмірге кең тыныс әкелді. Расында да, әдебиет –
бүкіл халықтың ұлттық рухы. Ал, ұлттық сана, ұлттық танымның нәр алатын бұлағы – сол
халықтың ғасырлар бойы туғызған барлық қазына байлығы, мәңгілік рухани
құндылықтар: ӛнер, әдет-ғұрып, тұрмыс-салт, дін, діл, тіл.
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Аннотация
Бұл ғылыми мақалада кӛне түркі әдебиеті туралы зерттеулердегі ел тәуелсіздігі мен ұлттық
идея, мәңгілік ел концептісі зерделенген. Ұлысы құласа да, ұлттық санасынан айрылмаған, елдің
рухани тізгіні кӛркем сӛз билігіне кӛшкен, ежелгі мұра –елдің елдігін ұмыттырмайтын мәңгілік
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рухани құндылықтар қарастырылған. Қазақ руханиятындағы ұлттық идея, мәңгілік ел концептісі
мәселесінің кӛркем сӛз ӛнерінде кеңінен ӛріс алуына орта ғасырлардағы әдеби мұралардың
ғылыми айналымға ене бастағандығы жайында жан-жакты айтылған
Аннотация
Эта статья посвящена исследованиям древнетюркской литературы и независимости страны и
о национальной идеи, а так же изучены концепции вечной страны. Наибольшее влияние, и
ведущую роль в национальном сознании, неопознанная страна и духовное искусство древнего
наследия перехода страны к правилам незабываемых вечных духовных ценностей. Все это
предусмотрено в статье. Многосторонне сказано о казахской национальной идее духовных
ценностей, вечной проблеме концепции в искусстве художественного выражения начинает
входить в поле средневекого литературного наследия в научной революции.
Annotation
The ondependenle of the counfry the national idea, mangilik yel concept of the ancient Turkish
literature is researched in this article. The national heritage, all living cpiritual value is considered. The
medieval literary heritage is becoming the scienfifk revolieton.

ӘОЖ 897.98
ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ МЕН ЖОЛДАРЫ
Коскелбаева Ш.Н.
Ю. Гагарин атындағы орта мектебі, Жамбыл обл., Жамбыл ауд.
Қазақ тілі – қазақ халқының ана тілі. Қазақ тiлi – кемел тiл. Тiлдiң кемелдiгiн
кӛрсететiн негiзгi белгiлердiң барлығы да қазақ тiлiнiң құрылым жүйесiнен толық
табылады. Тіл мәртебесінің ішіндегі ең маңыздысы – мемлекеттік тіл. Қазақ тілі –
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі. Мемлекеттік тіл – елдің барлық аумағында
және түрлі ӛмір салаларында қолданылуы баршаға міндетті болып табылатын, ресми
жағдайы мемлекеттік дәрежеде белгіленген, белгілі бір мемлекеттің әлеуметтіккоммуникативтік жүйесінің негізгі компоненті [1].
Тәуелсіз Қазақ елінің қазіргі уақыттағы экономикалық даму деңгейі мен әлеуметтік
жағдайы, шетелдермен халықаралық байланысының нығаюы, әлемдік қауымдастықтағы
беделінің артуы біліктілік деңгейі әлемдік стандарттарға сәйкес келетін, бәсекеге қабілетті
тұлға даярлаудың қажеттігін туғызып отыр. Еліміздің кез келген азаматы ӛз елі мен
жерінің тарихын, мәдениетін, мемлекеттік тілді толық білуі, меңгеруі қажет деп
танылады. Адамдардың бәсекеге қабілеттілігінің негізгі кӛрсеткіштерінің бірі олардың
мемлекеттік тілді толық меңгеру екені даусыз. Қазақ тiлi – ӛзiндік сӛздiк қоры мол
жинақталған тiл. Қазақ тiлiнiң мемлекеттiк тiл деген жоғары мәртебесі оның кемелденуіне
мүмкiндiктер аша түсері сӛзсіз. Қазақ тiлi – құрылымы мен жүйесi дамыған‚ сӛз байлығы
аса мол‚ ұлттық тiл деңгейiне кӛтерiлген қазақ халқының ұлттық тiлi‚ Қазақстан
Республикасының мемлекеттiк тiлi. Республикада мемлекеттiк тiл ретiнде қазақ тiлiне
конституциялық мәртебе берiлiп отыр. Әлемдік тәжірибеде тілге мемлекеттік мәртебе екі
жағдайда беріледі: бірі – тілдің қоғамдық қызметі шектеулі болғанда, оның мәселесін
шешіп, дамыту үшін мемлекеттік қамқорлыққа алу мақсатында, ал екіншісі басым тілдің
артықшылығын сақтау үшін беріледі.
Мемлекеттік тіліміз – Қазақ тілін ӛз мәртебесіне сай қоғам ӛмірінің күллі салаларына
енгізу, қолданыс аясын кеңейту бүгінгі күннің ӛзекті де келелі мәселесі. Тіл білу, тіл
меңгеру дегенге белгілі бір тілдің грамматикасы мен сӛздік қорын игеруді ғана жатқызу
жеткіліксіз. Ӛйткені сол сӛз, сӛйлемдердің немесе грамматикалық құрылыстың сӛйлеу
жағдаятының қай түріне орай қолдана білуді анық түсінігі болуы қажет. Еліміз егемендік
алғаннан бері қазақ тілін оқыту, оның әдістемесін жетілдіру мәселесі күн тәртібінен
түспей келеді. Еліміздің осындай мақсат-ұстанымдарына қарай «Тiлдердi қолдану мен
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дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы» қабылданды.
Мемлекеттік бағдарламаның басты мақсаты – Қазақстанда тұратын барлық этностардың
тілін сақтай отырып, ұлт бірлігін нығайтудың маңызды фа кторы ретінде саналатын
мемлекеттік тілді балабақша, мектеп, жоғары оқу орындарында, мемлекеттік қызмет пен
қоғамдық- саяси, әлеуметтік кәсіпкерлік саласында батыл қолданысқа енгізіп,
қазақстандықтардың ӛмірлік қажеттілігіне айналдыру. Бұл жүйенің ӛзегінде үш құрамды
негіз бар - мемлекеттік тілді оқыту әдіснамасын жетілдіру, оқытудың инфрақұрылымын
кеңейту және мемлекеттік тілді меңгеру процесін ынталандыру. Аталған тәсіл бірінші
бағыттың үш міндетін айқындайды» делінген [2].
Сондай-ақ Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасында да қазақ тілінің дамуына ерекше мән берілген.
Қазіргі уақытта Қазақстанда мемлекеттік тілдің дамуына зор кӛңіл бӛлінуде. Орталық
және жергілікті атқарушы органдарда, республика ӛңірлеріндегі жоғары оқу орындары
жанынан қазақ тілін оқыту орталықтары құрылды, міндетті оқыту курстары енгізілді,
қазақ тілінде іс жүргізу, негізгі және орта жалпы білім беретін мектептерде мемлекеттік
тілді деңгейлеп оқыту енгізілді деп, атқарылған істердің ауқымы мол екенін кӛрсеткен [3].
Яғни, алда атқаратын жұмыстар осы істердің заңды жалғасы болып, одан да кӛп
мәселелерді жетілдіру қажет деп түсінгеніміз абзал. Бірақ қазақ тілінің бүгінгі жағдайы әлі
де болса тіл үйрету мәселесіне жаңаша кӛзқарастың қажет екенін аңғартады.
Қазақ тілін мектепте, жоғары оқу орындарында оқыту жеткіліксіз болғандықтан
еліміздің әрбір облыс орталықтарында, қала берді аудандарында Тіл үйрету орталықтары
жұмыс жасап жатыр. Мемлекеттік қызметкерлерге қазақ тілін тегін үйрету мәселесінің де
қолға алынғанына да бірнеше жылдың жүзі болып қалды. Дегенмен, нәтиже әлі де
қоғамымыз күткендей болмай отырған жағдайымыз бар. Осы тұрғыдан алғанда біз
мемлекеттік тілді қалай оқытып жүрміз деген заңды сұрақ туындайды. Соңғы кездері
қазақ тілін оқыту мәселесіне қатысты ғылыми әдебиеттерде, бұқаралық ақпарат
құралдарында «қазақ тілін екінші тіл ретінде оқыту», «қазақ тілін шет тілі ретінде оқыту»
және «қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде оқыту» деген мәселелер кӛтеріліп жүр. Қазақ
тілін ана тілі ретінде оқытуды жетілдіруді де естен шығармағанымыз жӛн. Ӛйткені бұл
ӛте маңызды да күрделі мәселелердің бірі. Жалпы қазақ тілін оқыту әдістемесі жайлы сӛз
болғанда әуелі осы тұрғыда қарастырған дұрыс деп ойлаймыз.
Қазақ тілін оқыту әдістемесі ғылым болып бірден қалыптасқан жоқ. Оның да ӛзінің
тарихи даму жолдары бар. Қазақ халқының тарихында баланы ана тілінде оқыту және
оқыту әдісіне кӛңіл бӛлу ұлы ағартушы Ы. Алтынсариннен басталды десек, бүгінгі
деңгейге жету жолында басқа да бірқатар ғалымдар бұған елеулі үлес қосты. Ұлы ұстаз
қазақ балаларына ана тілін оқытудың жолын, принциптерін, қағидасын, маңызын,
жолдарын кӛрсетіп, әдістеме ғылымының негізін салды, артына мол қалдырды.
Халқымыздың біртуар ұлдарының бірі, ағартушы-ұстаз А. Байтұрсынов – қазақ тілін
оқыту әдістемесінің іргетасын қалаушы. Ол – қазақ тілін дыбысқа бӛліп оқыту арқылы
сауаттандыру әдісінің негізін салды. Бұл салада бірнеше әдістемелік мақалалар жазып,
соның негізінде 1920 жылы Қазанда «Баяншы» деген атпен әдістемелік кітапша шығарды.
Мұнда автор мұғалімдерге «Әліппені» пайдаланудың, сауат ашу әдістерінің жол-жобасын
кӛрсетіп берді. Сӛйтіп ғұлама ғалым ӛзінің алдына жүйелі бағдарлама қойып, бұларды
біртіндеп шешуге кірісті. Ол алдымен қазақша сауат аштыруды кӛздеп «Оқу құралды»
жазды, онан соң қазақ тілінің ғылыми грамматикасы «Тіл құралын» ұсынды, тілді дұрыс
жұмсай білу тәртібін кӛздеп «Тіл жұмсарын», тӛртінші – сауат аштыру, тілді оқытудың
әдістемесін жасауды алып, «Баяншыны» жазды. «Тіл құралы» – қазақ мәдениетінде бұрын
болмаған соны құбылыс. Оның қазақ жұртшылығы үшін мүлде тың дүние екендігін
оқулықтың кіріспесінде автор арнайы атап ӛтеді. Ол осы оқулықты қазақ грамматикасына
қатысты категориялардың әрқайсысына тұңғыш қазақша терминдерді ұсынады. Күні
бүгінге дейін қолданып жүрген «зат есім, сан есім, етістік, есімдік, одағай, үстеу, шылау,
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бастауыш, баяндауыш» деген т.б. сан алуан лингвистикалық ғылыми терминдердің
барлығы А. Байтұрсыновтікі.
Оқулықтың тағы бір құндылығы қазақ тілінің грамматикалық басты салалары –
фонетика – дыбыс туралы ғылым, морфология – сӛз құрамын зерттеу, ал синтаксис
сӛйлем құрылысын зерттеу т. б. деп саралап тұңғыш тыңнан ғылыми жол салуында болып
отыр. А. Байтұрсынов – қазақ тілінен оқулық, бағдарлама жазып, қазақ тілін оқыту
әдістемесінің дамуына зор үлес қосқан белгілі ғалым, оныңеңбектеріқазақ тілі әдістемесін
дамытудағы зор маңызы. Басқа ұлт ӛкілдеріне арналып жазылған алғашқы оқулықтың
авторы, оқу- ағарту, тіл мен әдебиет, білім салаларында құнарлы еңбек еткен талантты
әдіскерлердің бірі – Телжан Шонанов. Т.Шонанов – қазақ тілін оқыту әдістемесінде тіл
білімін зерттеуші ғалым, әдіскер, тарихшы, аудармашы, педагог ретінде кӛрнекті орынға
ие. Оның жазған кітаптары мен оқулықтары, әр салада жазылған 100-ден астам ғылыми
еңбектерінде мектептегі білім жүйесі, әдістеме, 6 тіл мәселелері қаралады.
1933 жылы ғалымның қазақ тілін орыс мектептерінде оқытуға байланысты «Учебник
казахского языка для русской школы» деп аталатын оқулығы жарық кӛріп, кейін бұл
оқулық күн талабына сай бес рет қайта басылып шықты [4]. Қазақ тілі әдістемесінің
алғашқы негізін салушылардың бірі – Ғали Бегалиев болды. 1940 жылы «Бастауыш
мектептерде қазақ тілінің методикасы» деген еңбегі баспадан шықты. 1920-1930 жылдар
арасында қазақ ӛнері мен білімінің негізін салған абзал азаматтардың бірі – Құдайберген
Қуанұлы Жұбанов еді. Ол – қазақ тіл білімінің негізін қалаған кӛрнекті ғалым, тұңғыш
филолог, профессор.
Қ. Жұбановтың еңбектеріне 1966 жылға дейін тыйым салынып келді. Тек қан а 1966
жылы «Қазақ тіліндегі зерттеулер» деген еңбегі жарық кӛрді. Қазақ тілін оқыту әдістемесі
саласына айрықша кӛп еңбек сіңірген кӛрнекті ғалым – Шамғали Харесұлы Сарыбаев. Ол
қазақ тілін орыс мектептерінде оқыту мәселесін 1933 жылдан бастап арнайы қарастыра
бастады. Ш.Сарыбаев бірнеше жылдық зерттеу жұмысының нәтижесінде «Орыс
мектебінде қазақ тілін оқыту тәжірибесінен» /1941/ атты еңбегін жазып [5], натуралды,
сұрақ-жауап әдісін қолданып, тіл үйретудің тиімділігінтәжірибе жүзінде дәлелдей
отырып, 1943 жылы «Методика преподавания казахского языка в русской школе» атты
тақырыпта кандидаттық диссертация қорғайды [6]. Ш.Сарыбаев қазақ тілін басқа ұлтқа
оқыту әдістемесі бойынша тұңғыш ғылым кандидаты болды. Ғалым орыс мектебінде
қазақ тілін оқытудың ғылыми негізін салумен қатар, осы еңбегі арқылы оқытудың
тәжірибесіне де кӛңіл бӛлді. ӛз еңбегінде ғалым тілші сан әдісті қолданып, оқу
материалдарын оқушының сапалы, жүйелі, тиянақты түрде меңгеруіне жол ашты.
ХХІ ғасыр – қарыштап дамыған білім ғасыры. Бүгінгі жастардың ӛмірдің ӛзінен
үйренері кӛп-ақ. Сондықтан олар мұғалімге, оның ӛткізген әрбір сабағына сыни кӛзбен
қарайды. Оларды таңдандыру, қызықтыру үшін әрбір сабақ жаңалық болуы керек. Ол
мұғалімнің кӛп ізденісін қажет етеді. Осы орайда, С.Кӛбеевтің «Әрине алғырлық та,
тапқырлық та, ептілік те, икемділік те, табандылық та қажет. Бұлар оқытушының беделді
болуының құралы болуға тиіс. Халық оқытушыны ӛзінің шын досы, ақыл айтар данасы,
қараңғы да сәуле шашар шам- шырағы деп білу керек. Мұның үшін оқытушы ең алдымен
ӛз оқушыларының алдында беделді болуы қажет. Оның бір негізгі шарты – оқытушының
ӛз дәрежесін жақсы меңгерген адам болуы былай тұрсын, оның сабаққа жақсы
дайындалуы керек», – деген ұстанымдары қазіргі ұстаздардың бейнесін де кӛрсететіп
отырғаны анық. Оқу материалдарын оқушының жас ерекшеліктеріне орай таңдау –
олардың мұны толық игерулеріне септігін тигізетіні анық. Ғылым мен техниканың,
педагогикалық инновация мен технологияның соңғы жетістіктерін оқушыларға саралап
беру мұғалімнің шеберлігін кӛрсетері анық. Танымдық тақырыптағы материалдар кӛбірек
орындалса, білімнің де құндылығы арта түсер еді. Оқушыларды қазақ халқының рухани
байлығы мен заманауи біліммен қаруландыру – ұстаздың айнымас мақсаты.
Тәрбиелік қуаты берік білім халықтың болашақ даму бағытын ӛзі айқындауына жол
ашады. Ал бұл мемлекеттік тілдің оқытылу сапасы мен оның ұйымдастырылуының түпкі
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нәтижеге сәйкестік деңгейіне тікелей қатысты. Бұл тілге ұлттық ділдің бірден -бір тетігі,
тірегі, тіні деп қарауды қажет етеді. Оның үстіне тіл – таным құралы, тіл арқылы адам
дүниені танып біледі, барлық білімді сол арқылы игереді. Жалпы білім беретін мектептің
басты мақсаты – дара тұлғаның дамуына мүмкіндік жасау болса, сол тұлғаның басты
кӛрсеткіші – сӛйлеу әрекетін еркін меңгеруі, ӛз ойын ашық айта алуы ғана емес, сонымен
қатар, оның ӛзіндік сӛйлеу стилінің қалыптасуы. Қазіргі қазақ тілі сабақтарында тілдік
қатынас жасау мәселесіне басымдылық берілуі – тілдің адам болмысы мен бірлігіне
сүйеніп жасалған жаңа қадам. Оқытудың дәстүрлі ӛнімсіз стилін ығыстыру және
оқушылардың танымдық белсенділігі мен ӛзіндік ойлауын қамтамасыз ететін жаңа
дамытушы, сындарлы білім беру үлгісіне кӛшу әлемдік білім берудің стратегиялық
бағыттарының бірі болып табылады. Сонау ХХ ғасырдың басында Жүсіпбек Аймауытов:
«Сабақ беру –үйреншікті жай ғана шеберлік емес, ол – жаңадан жаңаны табатын ӛнер»
деген екен. Сондықтан, қазіргі таңдағы педагогика жаңалықтарын, қазіргі қолданып
жүрген пән ерекшелігіне қарай қолдана білу – оқыту мақсатына жетудің бірден-бір жолы.
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Аннотация
Бұл мақалада қазақ тілін дамыта оқытудың әдістері мен жолдары, қазақ оқытудың ӛзіндік
ерекшеліктері мен заңдылықтары туралы баяндалған.
Аннотация
В данной статъе рассмотрены развивающие методы и пути обучения казахскому языку,
особенности и закономерности самостоятельного изучения.
Annotation
In this article are considered some developing methods and ways of teaching Kazakh language, also
some peculiarities and principles of independent studying.

ӘОЖ 81.42
ШЕТЕЛ ТІЛІН ОҚЫТУДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК СЕРВИС – ПОДКАСТ
ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ АЛАТЫН ОРНЫ
Қанжан А., Тугелова Ж.Ж.
Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ.
ХХІ - ғасыр ақпараттық технология ғасыры. «Қазіргі заманда жастарға ақпараттық
технологиямен байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру ӛте қажет», деп Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев атап кӛрсеткендей, жас ұрпаққа білім
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беру жолында ақпараттық технологияның, яғни компьютер арқылы оқыту үрдісін
дамыту мен оның тиімділігін арттырудың маңызы зор [1].
Білім беруді ақпараттандыру дегеніміз - жаңа технологияны пайдалану арқылы
дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыру болып табылады
[2].
Осындай маңызды да, жауапты талапты орындау үшін оқушы да, мұғалім де соған
лайық оқыту парадигмасын таңдауы қажет. Ол мұғалімге де, оқушыларға да кӛптеген
міндеттер жүктейді. Сол секілді, білім беру ордаларында заманауи ақпараттық
технологияларды, әдістер мен тәсілдерді тиімді әрі орынды қолдану, оларды қолданудың
жолдарын қарастыру қазіргі уақытта маңызды орында.
Қазіргі таңда қоғамның даму тенденциясының басым бағыттарының бірі –
ақпараттандыру болып табылады. Интернет-технологиялардың жылдам дамуы мен
таралуы білім беру жүйесінде жаңа парадигмаларды жүзеге асыратын мүмкіндіктердің
кӛзі ретінде қарастырылады. Жаңа буынның электронды білім беру технологияларын құру
және пайдалану білім беру жүйесін жаңғыртудың ең тиімді тәсілі болып табылады.
Осыған орай, біздің баяндамамызда қарастырылып отырған тақырып осы аталған
мәселені қозғайды. Яғни, шетел тілін оқытуда заманауи технологияларды тиімді қолдану
арқылы білім алушы тұлғаның ақпараттық құзыреттілігін қалыптастыру жолдарын
қарастыру. Сонымен қатар, қазіргі уақытта ғылым мен техниканың дамыған заманында
шетел тілін оқытуға бағытталған кӛптеген технологиялар жасалуда. Соның бірі – подкаст
технологиясы.
«Подкаст» ұғымын осы уақытқа дейін кӛптеген ғалымдар жан-жақты зерттеп, нақты
анықтамасын беруге тырысып жүр. Солардың бірнешеуіне тоқталуды жӛн кӛрдік. Енді
осы аталған ұғымды жан-жақты зерттеген ғалымдар пайымдауларына жіті тоқталар
болсақ, Ресей зерттеушілері П.В.Сысоев пен М.Н.Евстигнеевтің пікірлері бойынша
―подкаст‖ – әлемдік желі арқылы аудио-бейне бағдарламаларды тыңдау, қарау, құру және
таратуға мүмкіндік беретін қоғамдық қызмет түрі [3].
Подкасттың кәдімгі теледидар мен радиодан айырмашылығы – аудио-файлдар мен
бейне бағдарламаларды тікелей эфир арқылы ғана емес, адамның ӛзіне ыңғайлы уақытта
тыңдауға және кӛруіне жағдай туғызады.
Шетел тілін үйретуде заманауи подкаст технологиясын қолдану инновациялы
мультимедиялық феномен (ерекше құбылыс) болып табылады. Яғни, оқушылардың
подкаст технологиясын қолдана отырып, ағылшын тілін жетік меңгеруімен тығыз
байланысты. Сонымен, әлемдік қауымдастықта қоғамдық ӛмірдің барлық ауандарын
жаһандық ақпараттандыру үрдісі дамуда. Экономиканың жағдайы, адамдардың ӛмір сүру
сапасы, ұлттық қауіпсіздік және мемлекеттің әлемдік қауымдастықтағы рӛлі ақпараттықтехнологияның даму деңгейі мен қарқынына тәуелді. Барлық дамыған елдер мен дамушы
елдерде білімді ақпараттандыру қарқынды үрдіс алуда. Бұл талаптарда мәдениетаралық
қатысымды оқытудың салмақты мәні және басқа да стратегиялық міндеттері бар, яғни,
негізгі лингвистикалық біліммен қатар басқа мәдениет пен ақпараттандырылған
тәжірибелік іс-әрекетке енуді қамсыздандыруы қажет [4].
Ақпараттық технология (ағылш. informational technology, қысқаша IT) - объектінің,
процесстің немесе құбылыстың күйі туралы жаңа ақпарат алу үшін мәліметтерді
жинау, оны ӛңдеу мен жеткізу тәсілдері мен құралдарының жиынтығы болып
табылатын
процесс. Соңғы жылдары шетел тілін оқытуда жаңа ақпараттық
технологияларды қолдану мәселесі жиі кӛтерілуде. Бұл тек жаңа техникалық құралдар
ғана емес, сонымен қатар, оқытудың жаңа формалары мен әдістері және оқыту үрдісіне
жаңа кӛзқарас болып табылады. Солардың бірі подкаст технологиясы болып табылады
[5].
Жұмысымыздың басында подкастқа анықтама берген болатынбыз. Енді аталмыш
ұғымның ақпараттық құзыреттілікпен байланысына тоқталып ӛтейік. Интернет желісінде
подкаст – әлемдік желі арқылы аудио-бейне бағдарламаларды тыңдау, қарау, құру және
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таратуға мүмкіндік беретін қоғамдық қызмет түрі ретінде анықталған. Подкаст тарихына
үңілер болсақ, ең алғаш подкаст терминін Американың MTV телеканалының
жүргізушісі Адам Карри 2004 жылы ойлап тапқан болатын. Ал, 2005 жылы подкаст
сӛзі «New Oxford American Dictionary» сӛздігіне енгізіліп, «жыл сӛзі» атағын
иеленген. Подкаст термині екі сӛзден құралған: iPod – атақты iphone компаниясының
mp3 – плеерінің атауы болса, broadcasting – ағылшын тілінен аударғанда «кең
таратылым» деген мағынаны білдіреді
Подкаст оқушылардың бойында тілін оқып жатқан елдің мәдениетін, сол елдің
әлемдік бейнесін толық кӛрсете алатын технология. Оқушылар подкастты тыңдап, кӛреді
және кез-келген тақырыпта ӛз подкастын жасай алады. Подкаст ұзақтығы бірнеше
минуттан бірнеше сағатқа дейін созылады [6].
Подкасттың түрлері ӛте кӛп. Г.Стенлидің ұсынысы бойынша подкасттар үш түрге
бӛлінеді: аудио-подкаст, бейне-подкасты және скринкаст. Скринкаст – адамдардың
Интернет арқылы білім алуын жеңілдететін жаңа ұғым. Скринкасттың мәні компьютерлік
бағдарламаларды түсіндіретін, аудио-комментарийі бар компьютер экраны әрекеттерінің
арнайы бағдарламалар арқылы жазылуында.
Аудио-подкаст деп компьютер немесе диктофон арқылы жазылған және Интернет
арқылы жүктеуге болатын аудиофайлдарды (подкаст арналары - podcast channels ) айтуға
болады.
Бейнеформатта жазылған подкасттар водкасты (vodcast) деп аталса, ал подкаст пен
водкасттың құрылу, таратылу және қолданылу технологиясы – подкастинг деп аталады.
Подкасттардың әлеуметтік қызметінің ӛзіндік ерекшеліктері бар. Олар:
- интернеттің подкаст қызмет кӛрсету бӛлімінде қолданушылардың жеке
подкасттарын орналастыруына мүмкіндіктің болуы.
- желілік талдауды ұйымдастыру барысында хабарламаларды орналастыру
хронологиялық жолмен жасалады (блогтағы немесе формудағы секілді).
- қолжетімділік. Серверде жарияланған подкасты кез- келген қолданушы тыңдап,
қарай алады [7].
Біздің баяндамамыздың негізгі нысаны оқушылардың подкастты пайдалану арқылы
шетел тілін меңгеруін қалыптастыру болып табылады. Сол себепті «оқу подкасты»
терминін енгізу қажетті болып отыр. Бұл терминнің астарында мұғалімдерге арналған оқу
үрдісінде қолданылатын, оқу бағдарламасының тақырыптық және тілдік мазмұнына
сәйкес жасалған шетел тіліндегі дыбыстық немесе бейне жазбалар жатыр.
Біздің пікірімізше, шетел тілін үйретуде заманауи подкаст технологиясын қолдану
инновациялы мультимедиялық феномен, ерекше құбылыс болып табылады. Подкаст
шетел тілін есту арқылы түсінуге септігін тигізеді. Оқытушылар мен оқушыларға
тыңдарман ретінде барлық талаптар мен қызығушылықтарға сай ше ксіз аутенттік және
оқу ақпараттары әлеміне жол ашылады. Қатысымдық құзыреттілікті аутенттік
материалдар арқылы қалыптастыру тиімді болмақ.
Сонымен қатар аутенттік материалдарға кӛлік шуылы, ӛтіп бара жатқан адамдардың
әңгімелері, телефон қоңырауы, әуен т.б. жатқызылады. Бұл шетел тілінде ұсынылған
жағдайларды әр түрлі кедергілер арқылы қабылдай алу дағдысын қалыптастыруға
кӛмектеседі. Подкаст аутенттік материалды есту қабілеті арқылы қабылдауға жаңаша
мүмкіндік беретіндіктен, әдістемелік жағынан подкастты шетел тілі сабағында қолдану
оны қызықты әрі мазмұнды етеді. Подкаст білімнің барлық саласының ӛзекті
материалдарын игергендіктен білім алушылар қызығушылығын тудырады. Ал, бұл
материалдарды елтанулық суреттер мен бейнероликтер арқылы толықтырып отыруға
болады. Тәлімгерлер әр түрлі ӛзекті тақырыпта мәлімет ала отырып, сӛздік қорларын
байыта және сӛйлеу дағдыларын бірдей дамытады. Мұның бәрі дәстүрлі пәнді мазмұнды
әрі қызықты етеді. Подкаст тіл үйренушілердің шығармашылық қабілетін еркін
дамытуына жол береді нәтижесінде, шет тілінде еркін сӛйлеуге ұмтылады. Әлеуметтік
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сервис және подкасттар қызметтері шеттілдік мәдениетті тануға деген ой-ӛрісті кеңейтуге,
кез келген аутенттік ақпаратқа шексіз қолжетімділікке мүмкіндік туғызады [8].
Қазіргі білім беру жүйесінде негізгі базалық ілімдердің бірі «құзыреттілік» болып
отыр. Құзыреттілік дегеніміз – тұлғаның бойында білім, дағды, іскерлік, ерік, күшжігердің болуы. Құзыреттілік жаңа әлеуметтік-экономикалық жағдайда аман қалуды
қамтамасыз етеді және олар бәсекеге қабілетті маманмен қамтамасыздандырады. «Білім
берудегі ақпараттық құзыреттілік» ұғымы «оқытудың жаңа ақпараттық технологиялары»,
«қазіргі ақпараттық оқыту технологиялары», «компьютерлік оқыту технологиялары» және
т.б. тіркестермен тығыз байланысты. Ақпараттық құзыреттілік арқылы нақты обьектілер
кӛмегімен қажетті ақпаратты іздеу, талдап-таңдап (іріктеп алу), ұйымдастыру, түрлендіру,
сақтау және ақпаратты бере білу дағдылары қалыптасады. Яғни, оқушы ақпаратты тек
қабылдап қана қоймай, оны талдап, ӛз пайдасына тиімді жарата да біледі.
Подкаст технологиясын шетел тілі пәндерінде қолдану оқушылардың аутенттік
материалдарды, яғни, аудио-бейне жазбаларды тіл игерушілердің ӛз аузынан естіп қана
қоймай, сонымен қатар, оны қайталау арқылы шетел тілін еркін меңгеруіне, шетел тілінің
(біздің жағдайымызда ағылшын тілі) фонетикалық ере кшеліктерін айқын меңгере алады
[9].
Сонымен қатар, подкасттарды пайдалана отырып, шетел тілін оқыту үрдісін
ұйымдастыруда келесі маңызды қызметті ұмытпаған жӛн: оқытудың мотивациялық
негізін жасау ӛте маңызды орында. Подкаст ӛте күшті мотивациялық құрал ретінде
оқушылардың біріге отырып жұмыс жасауында күшті эмоционалдық ықпал етеді.
Танымдық және эмоционалдық қызығушылықтар шетел тіліне деген жағымды кӛзқарас
тудырады, оқыту материалдарын есте жақсы сақтауға әсерін тигізеді, зейіннің аздығын
толықтырып, оқытудың тәрбиелік мәнін арттырады. Олай болса, біздің ойымызша,
подкаст технологиясы ӛзіндік дидактикалық ерекшеліктері мен қызметтерінің
қорытындысында кӛптеген жетістіктерге ие екендігін, және бұл әрекеттердің оқыту
үрдісін одан әрі тиімдірек ететінін және нәтижесінде алға қойған дидактикалық
мақсаттардың сапалы түрде орындалуына мүмкіндік беретінін сенімді түрде айтуға
болады. Осы тұста айта кететін маңызды жайт: подкаст технологиясын қолдану арқылы
ақпараттық қатысым құзыреттілігін дамыту аутенттік аудиоматериалдардың дереккӛзі
ретінде жоғары тәжірибелік құндылыққа ие екендігін атап ӛту қажет. Сондай -ақ,шетел
тілін оқытудың теориясы мен тәжірибесінде подкаст технологиясын қолдану қазіргі білім
беру жүйесінің заманауилығы мен ұтқырлығын анықтап,білдіреді. Яғни, мұғалімнің
жаңа ақпараттық құзыреттіліктерге уақытылы орайластыра икемделе алуы мен оның
ақпараттық құзыреттілігінің меңгеру деңгейін сипаттайды.
Зерттеу жұмысымыздың тақырыбының мәнін толық ашуға кӛптеген ғалымдардың
(П.В. Сысоев, М.Н. Евстигнеев, А.Г. Соломатина, G. Stanley, С.М. Иманқұлова және т.б.)
зерттеулері негіз болды. Ғылыми жобаны жазу барысында байқағанымыз - подкаст
технологиясын шетелдік ғалымдар терең зерттеген, ӛз елімізде әлі де толық зерттелмей
жатқаны, яғни, қазақ тілді материалдардың аздығы. Сонымен қатар, қазіргі уақытта
подкаст технологиясы негізінде жасалған бірнеше бағдарламар бар. Мысалы, Подкасттың
LinguaLeo, Puzzle English, ENpodcast, Duo Lingou, British Council ұсынған Learn English,
Audio & Video, Johny G және т.б. түрлері бар. Жобаның соңғы бӛлімінде осы подкасттарға
жіті тоқталып, олардың қолдану ережелері мен тәсілдері туралы ақпарат бердік. Яғни, бұл
подкасттарды интернет жүесі арқылы еркін жүктеп алуға болады [10].
Қорытындылай келе айтатынымыз, подкастты тиімді қолдану арқылы оқушылардың
жеке тұлғалық мүмкіндіктеріне қарай шетел тілін меңгеру амалдары түрленіп отырады.
Сонымен қатар, подкаст оқушылар шығармашылығының дамуына бостандық береді.
Шетел тілін оқытуда подкасттарды қолдану оқытуды тек аудиторияда шектемей, уақыт
пен кеңістікте мобильді етеді. Және қазіргі заман талабына сай адамдардың мәлімет
алмасуына, қарым-қатынасына ақпараттық қатысымдық технологиялардың кеңінен
қолданысқа еніп, жылдам дамып келе жатқан кезеңінде ақпараттық қоғамды
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қалыптастыру қажетті шартқа айналып отыр. Осы орайда келешек қоғамымыздың
мүшелері – жастардың бойында ақпараттық мәдениетті қалыптастыру қоғамның алдында
тұрған ең басты міндет болып табылады.
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Аннотация
Мақалада қазіргі қоғамда шетел тілін оқытудағы әлеуметтік сервис – подкаст
технологиясының маңызы жайлы айтылды. Осы айтылған ұғымға жіті тоқталып, оның шығу
тарихы жайлы сӛз қозғалып, подкаст технологиясының ерекшеліктері кӛрсетілді. Сонымен қатар
ақпараттық құзыреттілік, водкаст, аудио-подкаст, парадигма және т.б. ұғымдардың маңызы
анықталды.
Аннотация
В статье рассмотрена роль социального сервиса – подкастинга в обучении иностранному
языку. Даны определения значений вышеназванного понятия, также рассмотрена его история
происхождения и определены некоторые лингвистические особенности следующих понятий
таких, как: информационная компетентность, водкаст, аудио-подкаст, парадигма и др.
Annotation
The article describes the role of a podcast as a social service in modern society and the importance
of the use of podcast technology in FLT. The definitions of it’s value, it’s history of using in teaching
process and some linguistic features of notions such as informative competence, vodcast, audio-podcast,
paradigm were given.
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ӘОЖ 458.78
СӚЙЛЕМ МҤШЕЛЕРІН МОДУЛЬДІ-ИНТЕРАКТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯ
АРҚЫЛЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ
Қырықбаева М.
Амангелді атындағы орта мектебі, Жамбыл обл., Жамбыл ауд., Бектӛбе ауылы.
Стратегиялық дамудың басымдық мәндегі салаларының қатарында қазақ тіліне
шұғыл бетбұрыс жасалуы үшін Елбасымыздың жылма-жылғы
Жолдаулары мен
Қазақстан халқы ассамблеясының сессияларындағы сӛздерінде, сондай-ақ баспасӛз және
бұқаралық ақпарат құралдары ӛкілдерімен сұхбаттарында берілген жетекші нұсқаулар
айрықша қуат дарытатыны күмәнсіз. Заман дамып, алға басқан сайын соғұрлым білім беру
жүйесі де түбегейлі ӛзгеріп, қазақ тілін оқыту технологияларының жаңа түрлері пайда
болуда. Қазақстан Республикасында білім беруді жетілдірудің 2011-2020 жылдарға
арналған Мемлекеттік бағдарламасында: «Халықтың барлық жіктерінің сапалы білімге
қол жеткізуін қамтамасыз ету; Мемлекеттік тілді басым дамыту; білім беру процесін оқуәдістемелік және ғылыми қамтамасыз етуді жетілдіру», – деп кӛрсеткендей [1,2] сапалы
білім беру мәселелерін елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізі ретінде
қарастырып, болашақ мамандардың саналы болып ӛсуіне, сапалы білім алуына жағдай
жасайды.
Бағдарламада кӛрсетілген бағыт қазақ мектептерінде білімді шәкірт даярлаудың
негізі ретінде алынып отыр. Оқушыларға 8-сыныпта қазақ тілі пәнінен берілетін білім
сапасын жаңа заман талаптарына сай іріктеу мен меңгертуде модульді-интерактивтік
технология арқылы оқыту ерекше орын алады. Ғылым мен техниканың қарыштап
дамыған кезеңі жалпы білім беретін орта мектептерде сӛйлем мүшелерін меңгертудің
жаңа түрін қажет етеді. Қазіргі кезеңде 8-сынып оқушысына сӛйлем мүшелерін
теориялық, практикалық жақтарынан игертуді мұғалімнің қалыптасқан әдістеме бойынша
жүзеге асыруы әрдайым пәрменді бола алмайтындығын тәжірибе кӛрсетіп отыр. Ӛйткені
бүгінгі мектеп оқушысының білімді даяр күйінде қабылдап, сонымен қанағаттанатын
жағдайдан ӛтіп, білімді ӛз бетімен ізденіп, ой белсенділігі арқылы қорыта алатын тұлға
дәрежесіне кӛтерілгені анық. Сондықтан 8-сыныпта сӛйлем мүшелерін меңгерту модульді
- интерактивтік жоспарлауды, сабақты соған лайықтап құруды талап етеді.
Модульді - интерактивтік технология арқылы 8-сыныптың қазақ тілі сабақтарында
сӛйлем мүшелерін оқытудың басты ерекшелігі оқушылардың ӛз бетімен білім алуына,
олардың ізденімдік-зерттеу дағдыларының қалыптасуына бағытталады. Қазақ тілін
модульмен оқыту мәселесін жан-жақты саралап, ғылыми тұрғыда зерделеген ғалым
К. Жақсылықова ӛз еңбегінде орыс тілді бӛлімдерде қазақ тілін сапалы оқытуға
бағытталған модульмен оқыту әдістемелік жүйесіне
алғаш рет теориялық сипаттама беріп, олардың негізгі белгілері мен ӛлшемдерін,
қағидалары мен заңдылықтарын анықтады. Тілді оқытуда модульді қолдану әдістемесіне
де мән берген ғалым К. Жақсылықова: «Бұл технология модульге ену және одан шығу
бақылауымен қамтамасыз етіледі. Бұл жерде модульге ену бақылауы дегеніміз –
студенттердің модуль материалын игермей тұрғандағы олардың бастапқы білім деңгейін
тексеру жұмысы. Ал модульден шығу бақылауы студенттердің модульді игеру деңгейін
тексереді. Модульден шығу бақылауының нәтижесі студенттің келесі модульмен жұмыс
жасауға ӛту - ӛтпеуінің, яғни мүмкіндігі бар – жоқтығының кӛрсеткіші болып есептеледі»,
– дейді [2,21].
Модульді оқытуды практикада кеңінен қарастырған әдіскер-ғалым М.Жанпейісова
бақылау – зерттеу нәтижелерін жинақтай келе: «...осының арқасында оқу процесі
«модульдық» сипаталып, құрылымы ортақ, бірақ мазмұны әртүрлі жеке блоктардан
жасалады», – деп, модульді сабақтың құрылымын нақты береді [3,9]. Ал әдіскер - ғалым
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Г.Нұрбекова: «...оқытудың интерактивтік түрлері – шетел тілін оқыту процесіне әрекетке
бағытталған сипат беретін оқытудың белсенді формалары», - депкӛрсетеді [4,6].
Бірінші бӛлімнің аталған тармағында модуль арқылы оқытуды (П. Юцявичене,
Т.В. Проснякова, В.И. Панченко, Г.Қ. Нұрғалиева, Н. Оралбаева, Л. Екшембаева, К.
Сариева,
З.Бейсенбаева,
М.М.Жанпейісова,
К.Жақсылықоват.б)
жәнеинтерактивнегізіндеоқытуды (М.И. Махмутов, Е.В. Пономаренко, Ш. Бағиева, А.А.
Бейсембаева, Р. Құдиярова, М. Бұлақбаева, Ә. Әлметова, М. Мұқашева, Г. Нұрбекова т.б.)
әр қырынан зерттеген ғалымдар еңбектеріне сүйене отырып, қазақ мектеб інің 8сыныбында сӛйлем мүшелерін модульді-интерактивтік технология
арқылы оқыту
мәселесі қарастырылады.
А. Байтұрсынұлы қазақ тілін оқыту методикасының да іргетасын қалаушы болып
саналады. Тілші «Баяншы», «Қай әдіс жақсы?» еңбектерінде әдістеме мәселелерін сӛз
етеді. Автор сӛйлем мүшелерін оқытуда «жеңілден ауырға, оңайдан қиынға, жайдан
күрделіге» деген ұстанымдарды негізге алған. А. Байтұрсынұлының тілді оқытудағы
талаптары кейінгі тілші – әдіскерлер еңбектеріне негіз болады.
Белгілі ғалым С. Аманжолов арнайы сӛйлем мүшелерін зерттеп, сӛйлемнің қай түрі
болса да синтаксиске кіретінін, сӛйлемді түсіну, оның синтаксистік қызметін айырып білу,
оның мүшелерін тану, ондағы түр мен мазмұнның қарым-қатынасын білу мәселелері
жалпы тіл біліміндік (лингвистика) методологияға (бағыт әдісіне) байланысты екендігін
айтады. Сол сияқты зерттеу жұмысында Х. Арғынов, Ә. Хасенов, Р. Әмір, Т. Сайрамбаев,
Ғ. Қалиев, Б. Қасым, Б. Шалабай, З.С. Күзекова, Б. Сағындықұлы, Қ. Шаяхметұлы, Ж.
Әмірова,
Ж. Кӛпбаева т.б. тілші - ғалымдардың пікірлері сараланды.
Жеке ғылыми бағыттар ретінде қалыптасқан құрылымдық синтаксис, туындаушы
синтаксис, функционалды синтаксис, коммуникативті синтаксисте тіл бірліктері мен
сӛйлеу бірліктері әр түрлі аспектіде қарастырылады. Құрылымдық синтаксисте тіл
бірліктері жекелей алынып, ішкі байланысты құрылымдық-мағыналық деңгейде
қарастырылса, функционалды синтаксисте осы белгілердің қалыптасуы контекст, мәтін
деңгейінде зерттеледі. Ал коммуникативті синтаксисте сӛйлем мүшелері мен сӛйлемнің
актуальді мүшелерінің арақатынасы анықталады.
Профессор Б. Қасым модульдік технология мен синтаксистің жалпы біртұтас жүйесі
ретінде қарастырып, кӛрсеткішінің ӛлшемдіктерін береді және сол ӛлшемдіктердің
алгоритм тәртібімен әрқайсысының кіші жүйелерінің құрылым жүйелерін айқындап ӛту
оқыту әрекетінің басты міндеті деп санайды [5,64].
Модульді - интерактивтік технология арқылы сӛйлем мүшелерін оқытуда
оқушыларға алдымен синтаксистік талдауға берілген сӛйлемнің мағынасын меңгертіп,
сӛйлемдегі әр сӛздің жеке мағынасына түсінік берілді. Ғалым Б. Қасым мағына – сӛзді
лексема ретінде танытатын негізгі кӛрсеткіш екендігіне тоқталса, тілші Г. Қосымова
«сӛздің дәлдігі ойдың айқындылығын кӛрсететіндігін, сӛз қолданыстағы дәлдік
сӛйлеушінің ойлау жүйесінің тереңдігімен, қазақ әдеби тілінің байлығы мен нормасын
жетік білуі мен ӛлшенетіндігін » айтады [6,28]. Тілдің ішкі даму заңдылықтарын жетік
білген оқушы сӛйлем құрастыруда әр сӛздің мағынасын айқын түсініп, синтаксистік
талдау барысында сӛйлем мүшелерінің қызметіне нақтылы сипаттама беріп, объективті
саралайалады.
С. Жиенбаев, Н. Сауранбаев, М. Балақаев, Р. Әміров, О. Тӛлегенов, Т.Сайрамбаев
еңбектерін негізге ала отырып, профессор З.С. Күзекова қазіргі қазақ тіліндегі мезгіл
пысықтауышты зерттеу нысаны етіп, оның жасалу жолдары, мағыналары мен қызметіне
тоқталады.
Сӛйлем мүшелерінің модульді – интерактивтік технологиясына тән басты мақсат –
сӛйлем мүшелерінің теориялық негіздерін игерту. Соның негізінде дағдымен іскерлікті
қалыптастыру. Басты мақсаттан нақты мақсат туындайды. Нақты мақсат сӛйлем
мүшелерін модульді - интерактивтік технология арқылы меңгеруге негіз болады. Жеке
мақсаттарға жету арқылы нақты мақсат орындалады.
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б) Оқу материалының толық, жеткілікті болу ұстанымы. Әр тақырып модульді интерактивтік технология арқылы аяқталған блок ретінде беріледі.
Әдетте, бӛлінген сағат бойынша ӛтілетін тақырыпқа қатысты материал толық
қамтылуы қажет. Тұрлаулы, тұрлаусыз сӛйлем мүшелерінің қай-қайсысы ӛтілетін болса,
соған қатысты оның сӛйлемдегі қызметі, сӛйлемдегі орны, жасалу жолдары, оның пайда
болып, қалыптасып даму тарихынан да хабар берілуі шарт. Яғни оқушылардың бұрын
білетін материалдарының негізінде жаңа материалдарды байланыстыра түсіндіру арқылы
8-сыныптың сӛйлем мүшелері тарауынан берілетін білім мазмұнының толық болуы
қарастырылады.
в) Кері байланысты іске асыру ұстанымы. Тұрлаулы, тұрлаусыз сӛйлем мүшелері
туралы игерілген білім деңгейі тексеріліп, нәтижесінің кӛрініп отыруы – оқытуды
модульді -интерактивтік технология бойынша құрудағы басты талаптардың бірі. Осы
мақсатқа орай әртүрлі тексерулер (күнделікті, аралық, қорытынды) жүргізіліп отырылады.
Күнделікті және аралық тексерулер оқушының күнделікті игерген материалдары бойынша
білім деңгейлерін байқау болса, қорытындытексерумодульді-интерактивтік технологияны
қабылдап алумен байланысты.
Сӛйлем мүшелерін модульді - интерактивтік технология арқылы оқытудағы еңнегізгі
мәселелер – 8-сыныптың оқулығында берілген оқу материалын модульге бӛлу, әр
модульге интерактивтік әдіс-әсілдерді жіктеу болып табылады. Модульдің саны, кӛлемі
сӛйлем мүшелерін меңгерту мазмұны мен байланысты. Әр модульде интерактивтік әдістәсілдер қамтылады. Сӛйлем мүшелерін модульдеуде оны бӛліктерге бӛлу, мақсатын,
нәтижесін айқындау, тиімді интерактивтік әдіс-тәсілдерді таңдау, модульді-интерактивті
технология арқылы орындалатын тапсырмалар топтамасын дайындау, оқушы білімін
тексерудің түрін анықтау қажет. 8-сынып оқушылары үнемі модульді – интерактивтік
әдістеме арқылы оқытылып, оқушының кӛру, есту сезімін, зейінін дамытатын
тапсырмалар орындалынып отырса, сӛйлем мүшелерін үздіксіз қайталау арқылы аз ғана
уақыт аралығында синтаксистік талдауға, кез келген сӛйлем мүшелерін тауып, олардың
қай сӛз табынан жасалғанын анықтауға, орын тәртібін меңгеруге машықтанып алады.
Осыған байланысты әр оқушының деңгейін кӛрсететін диагностикалық карта жасақтап, әр
тоқсан сайын сол бағыттағы жұмыстар жүргізіліп отыру қажеттігі дәлелденеді.
Сӛйлемдегі негізгі тұрлаулы, тұрлаусыз мүшелерден басқа синтаксистік бірліктер:
бірыңғай мүшелер, жалпылауыш сӛздер, айқындауыш мүшелерде осы тәртіп пен құрамы
мен жасалу жолына қарай талданып отырылады. Осы мәселелерді дұрыс шешуге
8-сыныптағы қазақ тілі сабақтарын модульді-интерактивтік технология арқылы оқыту
септігін тигізеді. Оқушы білімнің қажеттігін ӛзі түсініп, оны ӛз бетінше игеруге жетелесе,
мұғалімді бұрыннан келе жатқан әдіс-тәсілдерден арылтып, оқыту процесіне жаңаша
кӛзқараспен, шығармашылықпен қарауға жетелейді. 8-сыныпта оқытылатын сӛйлем
мүшелеріне жаңаша кӛзқараспен қарап, барлық мәліметті ой әрекеті арқылы тануға,
ӛмірдегі түрлі проблемалық жағдайлардан дұрыс жол тауып шығуға, ӛзіндік кӛзқарасын
қорғап, саналы әрекет жасауға үйретеді.
1. Модульді – интерактивтік әдістеме арқылы оқыту оқушылардың ӛзара
ынтымақтастығын қалыптастырады, достық, жолдастық қасиеттерін одан әрі бекітіп,
қарым-қатынастарын нығайтады.
2. Анықтау эксперименті кезеңінде білімі нашар оқушылардың ұсынылған
технологиямен оқытубарысында сабаққа деген ынталарының артқаны, білім сапаларының
жоғарлағаны, олардың тапсырмаларды ӛздігінен орындауға талпынатындығы байқалды.
3. Келесі оқыту тәжірибесі барысында оқушылардың жұмыс істеу қабілеті,
логикалық ойлау жүйесі, тың шешімдер қабылдай білуі және сӛйлем талдай білу
мақсатында тақырыпты шапшаң игерулері байқалып, анықталады.
4. Бақылау кезінде орындалған жұмыс барысында, сӛз болған модульдіинтерактивтік технология арқылы оқыту қазақ тілі бағдарламасы бойынша қамтылған
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сӛйлем мүшелерінен берілген материалдарды меңгеруге мүмкіндік беретін тиімді әдістеме
екендігі дәлелденді.
5. Қазіргі заман ағымына сай жасұрпақты тәрбиелеуде және оқытуда модульдіинтерактивтік технологияның бірден-бір қажет әдістеме екендігі танылды.
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Аннотация
Ғылым мен техниканың даму кезеңінде 8 сынып оқушыларының сӛйлем мүшелерін оқу
мәселесі бойынша жаңа тәсілдер қажеттігі пайда болады. Қоғамның әлеуметтік-экономикалық
ӛзгерістеріне байланысты және 8 сынып оқушыларын қазақ тілін оқыту сапасына жақсартуға
байланысты модулдік- интерактивті технологияны құрастыру қажеттігі пайда болады.
Аннотация
В период расцвета науки и техники появляется необходимость в новых подходах к
проблеме изучения членов предложения учащимися 8-ых классов общеобразовательных школ с
казахским языком обучения. В связи с изменениями, происходящими в социально-экономической
жизни общества, в соответствии с требованиями нового времени с целью улучшения качества
обучения казахскому языку учащихся 8-ых классов возникла насущная потребность в построении
модульно-интерактивной технологии.
Annotation
In prosperity of science and technology there is a necessity for new approaches to the problem of
studying parts of the sentence by the 8th form pupils of Kazakh schools. In connection with the changes
occurring in the social and economic life of the society, in accordance with the requirements of new time
with the purpose of improving the quality of teaching the 8th form pupils the Kazakh language there was
an urgent need in constructing a modular-interactive technology. At the present stage the analysis of
school teachers’ experience has shown an unfoundedness of traditional methods of teaching pupils parts
of the sentence from the point of view, both the theory, and practice.
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УДК 789.58
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО
ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ
МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
Мыханова Ж.Б., Игиликова Г.И.
Таразский государственный педагогический институт, г. Тараз
Речь – это один из видов общения, необходимое людям в их совместной
деятельности, в социальной жизни, в обмене информацией, в познании, в образовании.
Речь помогает человеку не только общаться с другими людьми, но и познавать мир.
Овладение речью – это способ познания действительности. Богатство речи во многом
зависит от обогащения различными представлениями и понятиями, от жизненного опыта.
Иными словами, развиваясь, речь нуждается не только в языковом, но и в фактическом
материале [2, с. 287].
Исследованием речи занимались многие ученые, каждый из которых внес
непосредственный вклад в разработку систем упражнений для развития устной и
письменной речи. Содержание и форма речи человека зависят от его возраста, ситуации,
опыта, темперамента, характера, способностей, интересов, состояний. С помощью речи
обучающиеся изучают учебный материал, общаются, влияют друг на друга и
воздействуют на себя в процессе самовнушения. Чем активнее обучающиеся
совершенствуют устную, письменную и другие виды речи, пополняют свой словарь, тем
лучше уровень их познавательных возможностей и культуры.
В настоящене время большое внимание уделяется тому, чтобы у
обучающихся развивали общеучебные навыки, среди которых особенно выделяют
коммуникативные навыки. Под наличием сформированных коммуникативных навыков
подразумевают хорошо развитую речь, умение работать в группе, высказывать свою точку
зрения и отстаивать ее, принимать чужую точку зрения и т.д.
Речь бывает разнообразной, бывает внутренней и внешней. Внутренняя речь –
это речь мысленная, протекающая, хотя на языковом материале, но без отчѐтливых
внешних проявлений. А внешняя речь – это речь-общение, речь для других,
которая рассчитана на восприятие, на то, чтобы говорящего поняли его собеседники или
слушатели. Внешняя речь бывает диалогической и монологической.
Диалог – это разговор двух или нескольких лиц. Каждое отдельное высказывание
зависит от реплик других собеседников, от ситуации. Диалог не нуждается в развѐрнутых
предложениях, поэтому в нѐм много неполных предложений. Монологическая речь - речь
одного лица, состоящая из ряда логически, последовательно связанных между собой
предложений, интонационно оформленных и объединенных единым содержанием и
целью высказывания. Монологическое высказывание - это особое и сложное умение,
которое необходимо специально формировать.
Монолог - организованный вид речи, представляющий собой продукт
индивидуального построения и предполагающий продолжительное высказывание одного
лица, обращенное к аудитории. Монолог - непосредственно обращенный к собеседнику
непринужденный рассказ.
Можно сказать, что монолог - это организованный вид деятельности, что
предполагает наличие умений программировать не только отдельное высказывание или
предложение, но и все сообщение в целом.
Существуют определенные виды монолога: приветственная речь; похвала;
порицание; лекция; рассказ; характеристика; описание; обвинительная или
оправдательная речь и т.д.
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Монолог обладает следующими характеристиками: целенаправленность или
соответствие речевой задаче, непрерывный характер, логичность, смысловая
законченность, самостоятельность и выразительность. Действительно, прежде чем начать
произносить монолог в реальной жизни, человек хорошо понимает, зачем он это делает, и
произносит его только в том случае, если действительно хочет выговориться или считает
это необходимым. Цель монолога определяется речевой ситуацией, которая, в свою
очередь, определена местом, временем, аудиторией и конкретной речевой задачей.
А на занятиях все происходит несколько иначе. Ситуацию надо создавать,
а иначе
исчезает самая важная самая первая характеристика монолога целенаправленность, которая в значительной степени определяет все остальное. В
условиях изучения русского языка в вузе можно говорить о разных уровнях
сформированности монологической речи в зависимости от творчества и
самостоятельности, которые проявляет обучающийся, а также от уровня его
подготовленности.
Студент на основе языкового и речевого опыта должен выразить свое отношение к
фактам и событиям, дать оценку, построить высказывание в соответствии со своим
замыслом. Речь студентов всесторонне развивается в школе, под воздействием учебного
процесса, там же раскрываются все функции речи, т.е. студент, учась в школе, учится
планировать, высказывать свои замыслы языковыми средствами, предвидеть возможные
реакции собеседника, меняющиеся условия общения, контролировать свою речевую
деятельность. В вузе продолжается работа по совершенствованию речевой деятельности
студентов.
Одной из приоритетных задач высшей современной школы является создание
необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого студента,
формирование активной позиции, субъективности обучающегося в учебном процессе.
Н.Ю. Пахомова пишет: «...В новых условиях учителю необходимы новые (а может
быть, и хорошо забытые старые) методы, позволяющие по-новому организовать процесс
учения / обучения, взаимоотношения между учителем и учеником» [3, с. 14].
Для реализации данной задачи на занятиях русского языка применяются различные
технологии и активные методы обучения. Например, на занятиях работа преподавателя
может быть направлена на формирование навыков монологической речи обучающихся на
основе организации проектной деятельности.
По определению проект - это совокупность определенных действий, документов,
предварительных текстов, замысел для создания реального объекта, предмета, создания
разного рода теоретического продукта. Это всегда творческая деятельность [5, 656с.].
Современный проект - это дидактическое средство активизации познавательной
деятельности, развития креативности и одновременно формирования определенных
личностных качеств.
Метод проектов - педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию
фактических знаний, а на их применение и приобретение новых. В основе метода
проектов лежит развитие познавательных, творческих навыков обучающихся, умений
самостоятельно
конструировать
свои
знания,
умений
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления.
Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность студентов, т.е.
индивидуальную, парную, групповую. Данная работа может продолжаться определеный
отрезок времени. Этот подход органично сочетается с групповым подходом к обучению.
Работа по методу проектов предполагает не только наличие и осознание какой -то
проблемы, но и процесс ее раскрытия, решения, что включает четкое планирование
действий, наличие замысла или гипотезы решения этой проблемы, четкое распределение
ролей (если имеется в виду групповая работа), т.е. заданий для каждого участника при
условии тесного взаимодействия. В основе метода проектов лежит развитие
познавательных, творческих навыков
обучающихся, умений самостоятельно
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конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве,
развитие критического мышления [5, с. 7-12].
На занятиях русского языка студентам необходимо самостоятельно мыслить,
находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей,
развивать умения устанавливать причинно-следственные связи. Применение метода
проектов на занятиях русского языка позволяет осваивать новые формы и методы работы
и в значительной мере способствует повышению качества знаний обучающихся.
Проектная методика на занятиях русского языка развивает у студентов
самостоятельность, творчество, активность. При использовании данного метода
обучающийся из объекта обучения превращается в субъект учебной деятельности, а
преподаватель - в роли помощника и консультанта. Это одна из наиболее удачных форм
контроля, стимулирующая мыслительную деятельность обучающихся. В процессе
проектной работы ответственность возлагается на самого студента. Подготовка и защита
проекта проводится на завершающем этапе работы над темой. Именно реализация
проектной деятельности в процессе изучения русского языка имеет ряд достоинств:
расширяет кругозор студентов, развивает умение работать в коллективе, творческие
способности и навыки самостоятельной работы студентов, повышает значимость языка
как средства общения, интегрирует все четыре вида речевой деятельности. Кроме того,
данная технология оказывает положительное влияние на развитие личностных качеств:
способность к самоорганизации, ответственность, самоконтроль, самоанализ, стремление
к самообразованию, желание добиться дальнейших успехов.
Например, при изучении таких тем, как «Молодежь – будущее страны», «Моя
специальность. «Слово учителя», «О педагогической профессии» и др. студентам заранее
предлагается выразить свое видение в письменной форме. Группа разбивается на малые
группы. Перед написанием эссе каждая малая группа получает задание, например, «Каков
вклад молодежи в развитие нашей страны?», «Пословицы и поговорки о молодежи,
учителе», «Какова роль педагогической профессии?» и т.д. Проекты студенты выполняют
самостоятельно, во внеаудиторное время. А уже на занятии каждая малая группа
защищает свой проект перед аудиторией. После этого делается вывод по обсуждаемой
теме.
Таким образом, метод проектов в процессе обучения русскому языку используется с
целью привития интереса к изучаемому языку, повышения мотивации его изучения,
развития умения самостоятельно добывать информацию, развития коммуникативной
компетенции, а также убеждает обучающихся в практической значимости владения
русским языком.
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Аннотация
Қазіргі жоғары мектептердің басымды міндеттердің бірі әрбір студенттің тұлғалық дамуы
үшін қажетті және толыққанды жағдайлар жасау, белсенді ұстанымы мен оқу үрдісінде білім
алушының субъективтілігін қалыптастыру болып табылады. Бұл мақала білім алушылардың
танымдық, шығармашылық дағдыларын, ӛз бетінше білімдерін құрастыру және заманауи
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ақпараттық кеңістігінде бағдарлануын, сонымен бірге сыни ойлауын дамытатын жоба әдісін орыс
тілі сабақтарында қолдана отырып, білім алушылардың монологтық тілін қалыптастыру және
жетілдіру мәселесіне арналған.
Аннотация
Одной из приоритетных задач высшей современной школы является создание необходимых
и полноценных условий для личностного развития каждого студента, формирование активной
позиции, субъективности обучающегося в учебном процессе. Данная статья посвящена
формированию и совершенствованию навыков монологической речи обучающихся на занятиях
русского языка посредством применения метода проектов, развивающий познавательные,
творческие навыки обучающихся, умения самостоятельно конструировать свои знания и
ориентироваться в современном информационном пространстве, а также развивает их критическое
мышление.
Annotation
One of the highest priorities of the modern high school is to create the all conditions for the
personal development of each student, the formation of the active position, the subjectivity of the student
in the learning process. This article focuses on the formation and improvement of skills of monologic
speech of students in the Russian language class through the using of a project methods, the developing of
students, cognitive and creative skills, the ability of designing the knowledge and focus in the modern
information space, as well as developing their critical thinking.

ӘОЖ 81.42
ПОЛЕМИКАЛЫҚ ДИСКУРСТАҒЫ РИТОРИКА МЕН АРГУМЕНТАЦИЯЛЫҚ
СӚЙЛЕУДІҢ МАҢЫЗЫ
Тугелова Ж.Ж., Ким Т.Ф., Ким Р.М.
Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ.
Қазіргі қоғамда кӛптеген мәселелерді ойды ашық әрі нақты жеткізу мен қоғамдық
диалогты кеңінен қолдану және ӛзара келісім арқылы шешу тиімдірек екенін кӛріп
жүрміз. Ӛмірлік маңызы бар мәселелерді талқыға салу, дұрыс немесе бұрыстығын
дәлелдеу, сӛйлеушінің ӛз кӛзқарасын нақты дәлелдер арқылы мойындату, полемикаға
қатысты негізгі талаптарды орындау және қарсылас тарапынан қозғалған ойды дәлелді
жоққа шығара білу полемикалық дискурстың негізгі әрекеттердің бірі болып табылады.
Олай болса, осы айталған әрекеттерді полемикалық дискурста шебер, әрі шешен, сонымен
бірге мәнерлі әрі мәдениетті сӛйлеу арқылы іске асыру маңызды. Енді осы түсініктерге
толығырақ тоқтала кетсек.
Сӛзге шеберлігі, шешендік ӛнері арқылы әрбір халықтың бітім–болмысы,
дүниетанымы, ұстанымы танылады. Шешендік ӛнер тарихына қысқаша тоқталып ӛтер
болсақ, шешендік ӛнер туралы ілім «риторика» деп аталатыны белгілі. Риторика, яғни
шешендік ӛнер адамның дүниетанымымен, рухани мәдениетімен, психологиясымен тығыз
байланысты [1; 1]. Сонымен бірге ақындық табиғаттың туа бітті сыйы болса, шешендік
жүре бітті қасиет екені де ертеден ұғынықты болған. Антик дәуірінің кейбір шешендері
даусын мәнерлеп, сӛз сарасын салмақтап сӛйлеуге теңіз жағалай жүріп жаттыққан екен.
Ертедегі Афина, Рим шешендері қарумен емес, сӛз құдіретімен ұлы империяларды
«жаулап» алған. Шешендік ӛнердің шам-шырағы атанған олар риторика арқылы ғылыми
логиканың, этиканың, философияның алғашқы әліппесін қалдырды. Заманына қарай
шешендік ӛнер бірде саясат пен биліктің қаруы болса, бірде ӛмір шындығынан алшақтап,
сәндік пен салтанатқа, мадақ пен марапатқа қызмет еткен [2; 18].
Ал, қазақ топырағында қалыптасқан рухани кеңістікте, Әл-Фарабиден Абайға дейінгі
аралықта шешендік ӛнер туралы айтқан ой саңлақтары баршылық. Мысалы, Әбунасыр
Әл-Фарабидің логиканы біртұтас ойкешті ғылымдық жүйеге түсіріп, оның танымдық
тәсілдерін айқындап берген і белгілі. Шешендік ӛнерге байланысты айтылған Әл71

Фарабилік ойларға қысқаша тоқталсақ, онда ол диалетиканың қарапайым пікір
таластырушылық ӛнер емес, ақылды ұстартатын ой кешу тәсілі екендігін баса айтқан
болатын. Диалетика осы қасиетімен шешендік ӛнердің арқауы бола алады. Әл-Фараби
диалетика мен риториканың тамырластығын бағамдай отырып, сонымен қатар, олардың
айырмашылықтарын да кӛрсете білген. Айталық, егерде диалетика тек шынайы білімге
негізделген, қисынды дәлелдер арқылы тұжырымдалатын ой түю тәсілі болса, риторика
шешендік қисынға, ой жүйелілігіне, ұғымдар үйлесіміне негізделеді [3; 63].
Жалпы шешендік ӛнер риторика ғылымының аясында, әдебиеттің бір жанры, сӛз
ӛнері ретінде біршама зерттелген сала. Алайда шешендік ӛнерді тек аталған бағыт
аясында ғана емес, лингвистика ғылымының антропоцентристік парадигма аясымен
сабақтастықта зерттеу арқылы жаңа бір тың деректерге қол жеткізуге болады.
Антропоцентристік лингвистикада ойлау процесі мен тіл табиғатының бір-бірімен күрделі
заңдылықтар арқылы бір нүктеге түйісуі басты назарда болады. Ал шешендік сӛз
шиырлары тікелей ұтымды ой ұшқыны мен тіл шұрайының жемісі. Яғни,
антропоцентристік лингвистикадағы ой мен тіл сабақтастығы адамның жан -жақты
табиғатына
сәйкес
әлеуметтік,
логикалық,
философиялық,
биологиялы қ,
когнитологиялық, т.б. факторларды тұтастай қамтиды 4;2 .
Шешендік сӛз ой тасқынынан табиғи түрде туындайды. Ал шешендікке талпыныс
жасағандар әрине жаттайды, жаттығады. Шын мәніндегі шешен адам ой қуаты мен
философиялық білім тереңдігі арқылы шешендік сӛзді ӛз жанынан шығарады. Алайда
шешен адамда ӛз білімін жетілдіру арқылы да шешендікке қатысты ойы мен сӛзін
шымырлап отыруы заңды құбылыс. Бұл жағынан келгенде тарихтағы Цицеронның
шешендікке ӛзін-ӛзі баулуын айтуымызға болады. Цицерон шешендік ӛнерді игерудің бес
әдісін айқындаған. Оның ең біріншісі, айтарыңның болуы, яғни сӛзіңнің мазмұны.
Екіншісі, сол айтпақ ойыңды салмақтап, жүйеге келтіру. Үшіншісі, кӛркемдеу, яғни әдеби
ӛңдеу. Тӛртіншісі, жадыға сақтау. Бесіншісі, келістіріп тұрып жақсылап айтып беру,
сӛйлеу. Адам бойындағы шешендік туа бітті ме, жоқ әлде жүре бітті ме деген таласты
пікірге әйгілі шешен Цицеронның осы бес әдісі жауап бергендей. Цицерон адам
табиғатына жаратылыстан берілген табиғи қабілетті (дарынды) мойындай отырып, тек
қана соған малданып қалмай, оны үнемі жетілдіру қажет деп санайды [4; 3].
Бұл тұжырымдардан байқағанымыз – полемикалық дискурс барысында
қолданылатын нақты дәлелдерді орынды, салмақты әрі жүйелі түрде жеткізе білудің
маңызы зор екендігі. Полемикағы түсуші тұлға алдымен айтар ойын жинақтап, саралап
барып қана жеткізуі қажет. Сонда ғана ол ӛз мақсатына сенімді әрі шынай түрде жете
алатыны сӛзсіз. Сонымен қатар, шешендік ӛнер сӛз мәдениетіне тікелей қатысты жанр.
Тіпті шешендік ӛнерді сӛз мәдениетінің ең жоғарғы кӛрсеткіші деп тануға болады. Ал,
«сӛз мәдениеті» дегеннің ғылыми анықтамасына келетін болсақ, бұл мәселені қазақ тіл
білімінде арнайы зерттеген ғалымдардың ғылыми пікірлерін басшылыққа алуға болады.
М.Балақаевтың тұжырымы бойынша, сӛз мәдениеті дегеніміз – тілдік тәсілдердің ширау,
жетілу дәрежесі. Сонымен қатар, ол тіл жұмсаудағы ізеттілік, сауаттылық қана емес,
тілдік тәсілдерді, фонетикалық, орфографиялық, орфоэпиялық, морфологиялық,
синтаксистік, стильдік құбылыстарды ұқыпты, дұрыс қолдану дағдысы болса [5; 17],
Н.Уәли ӛзінің «Сӛз мәдениеті» атты еңбегінде, тіл мәдениеті деп сӛйлеудегі, жазудағы
сыпайылық, ізеттілік қана емес, сонымен қатар айқын ойлылық, сӛзді дәл айыру
шеберлігі, сӛйлеу ӛнеріне шыныққандықты атаған [6; 24]. Ал тілші- ғалым Р. Сыздық тіл
мәдениеті деп сӛздерді дұрыс орнымен қолдану (лексикалық), дұрыс құрастыру
(синтаксистік), дұрыс қиюластыру (морфологиялық), дұрыс дыбыстау (орфоэпиялық),
сауатты жазу (орфографиялық), тілді әсерлі етіп жұмсау (лингвостилистикалық)
нормаларын ұстану, орнықтыру, жетілдіру деген тұжырым жасаған [7; 24-25 ].
Жалпы, сӛз мәдениеті — әдеби тілдің ауызша түрлеріне тән нормаларын игеру,
тілдік амал-тәсілдерді айтылатын ойдың мақсатына сай орнымен қолдана білу, сӛйлеуде
мәдениеттілік, әдептілік таныту. Сӛз мәдениеті қазіргі әдеби тілдің жұртшылык таныған,
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үлгі тұтқан нормаларын жеке адамдардың сақтауын талап етеді. Сӛйлеуде
диалектизмдерді, қарапайым, дӛрекі сӛздерді, варваризмдерді қолдану, орынсыз кӛп
сӛйлеу, бір пікірді қайталай беру, ӛзіне ӛзі сілтеме жасау, асқақтап сӛйлеу, дене
қимылдарын араластыра беру сӛз мәдениетіне жатпайды. Кірме сӛздерді орынсыз жұмсай
беру, сіреспе құрылымдарды қолдану сӛз мәдениетіне нұқсан келтіреді. Сӛз мәдениеті
сӛйлеу әдебі деген ұғыммен ұштасып жатыр. Сӛз мәдениеті теориясының дамуында
лексикография, әсіресе нормативті түсіндірме сӛздіктер, орфоэпиялық, орфографиялық,
синонимдік т. б. арнаулы сӛздіктер манызды орын алады.
Ал, сӛйлеу әдебі – тіл практикасының ұлттық, ӛзіндік ерекшеліктерге ие қағидалары;
бұл ережелер әңгімелесушімен «сыпайы, биязы» байланыс жасауға (байланысты орнату,
оны қолдап отыру, байланысты тоқтату) қоғам тарапынан бекітілген қалыпты нысандар
мен тілдік бірліктер жүйесі арқылы жүзеге асырылады [8; 214]. Сӛйлеу әдебінің
жағдаяттары кеңес беру, ұсыныс жасау, келісу, қарсы болу, кешірім сұрау секілді түрлері
полемикалық дискурста жиі қолданылады. Сонымен қатар, полемика барысында
қарсыласқа қатысты айтылатын «Сен» есімдігінің орнына «Сіз» есімдігін, әңгімеге
қатысушының лауазымын, атағын (мыс., доктор, профессор), қазіргі кезде сӛйлеу әдебінің
мәдениетін кӛрсететін ханым, мырза сӛздерін, әңгімеге қатысушының ӛз ісіне, кәсібіне
қосқан үлесін кӛрсететін (мыс., әдебиеттің ақсақалы) шынайы қошемет сӛздер мен сӛз
тіркестерін сӛз барысында қосып отыру сыпайылықтың белгісі болып саналады [8; 230].
Чех жазушысы К.Чапектің пайымдауынша, полемикада дӛрекі сӛздер мен орынсыз
іс-қимылдарға орын жоқ дей отырып, полемиканы бокспен салыстыра отырып, мынадай
мысал келтіреді: бокста қарсыластар әр-түрлі амалдарды, ержелерді сақтай отырып қана,
жеңіске жететіні секілді тілдік қақтығыстың да тиесілі ережелерін орынды қолдану
арқылы жеңіске жету әбден мүмкін. Сонымен бірже К.Чапек полемикаға қатысты
кӛптеген амал-тәсілдерді ұсынған. Солардың бірнешеуіне тоқталар болсақ:
1. Despicere (менменсу- лат.) - немесе ең алғашқы тәсілі. Бұл амалда полемикаға
түсуші ӛз қарсыласына психологиялық тұрғыдан шабуыл жасауы қажет. Яғни,
қарсыластың тарапынан айтылған уәжбен дәлелді түрде келіспеу.
2. Ulises (Улисс (Одиссей) – қулық символы - лат.). Бұл ретте қарсыластың «басын
қатыру амалы» жасалады. Яғни, тақырыптан ауытқып, қарсыласты шатастыру арқылы
оның ұрымтал жерін іздеу амалы.
3. Testimonia (куәгерлік - лат.) – бұл тәсіл полемикаға түсушінің оқымыстылығын,
білімділігін кӛрсетуіне септігін тигізетін амал. Яғни, атақты ақын -жазушылардың,
ғалымдардың нақыл сӛздерін мысалға орынды келтіре отырып, қарсыласты сӛзден
тұқырту тәсілі 9; 108 .
Сонымен, полемикалық дискурс жағдайында жоғарыда келтірілген тәсілдері орынды
қолдана білген тұлғаның еш тұқырмайтыны белгілі. Себебі тілдік ережелер мен тұлғалық,
қатысымдық әдеп пен мәдениетті бойына сіңірген тұлғаның кез-келген дауды жеңіп
шығары сӛзсіз. Осы келтірілген анықтамаларды қорытындылай келе, байқағанымыз лингвистикалық нормаларды сақтаған, сӛзді дұрыс айту мен дұрыс жазуды берік ұстанған,
сол арқылы кӛңілдегі кӛрікті ойдың айқын, әсерлі жетуі мен екі ұдайы ойдың болмауы
дискурсивтік құзыреттілігі жоғары, сӛзге шешен тұлғаға тән кӛрсеткіштердің бірі болып
табылады.
Егер полемикалық дискурстың күрделі әрі жауапты әрекет және полемикада
ешқандай сауатсыздық пен әдепсіздікке жол берілмейтіндігін ескерсек, сонымен бірге
тұлға бойында риторикалық шеберлік жоғары деңгейде қалыптасар болса, онда оның
полемикалық дискурсқа түскен жағдайда ӛз мақсатына айқын жете алатындығына күмән
жоқ. Себебі, риторикалық шеберлігі жоғары, сӛйлеу мәнері мен мәдениеті қалыптасқан
тұлға рухани дамыған және ӛз пікірін, кӛзқарасын айқын, нақты, дәлелді, мәдениетті,
әдепті түрде жеткізе алары сӛзсіз. Ал мұндай жағдайда студент жастар бойында
риторикалық мәдениеттің қалыптасуы, біздің пайымдауымызша, бәсе кеге қаб ілетт і
интеллектуалды ұлт келешегін тәрбиелеуд ің, адамды ӛзгертудің, оның рухани
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тұрғыда
бірегейі.

қайта жаңғыруы мен ілгері дамып жетілуінің тиімді алғышарттарының
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Аннотация
Мақалада қазіргі қоғамда полемикалық дискурстың орны мен полемикаға түсу барысында
тұлғаның сауатты, шебер, шешен, әдепті, мәдениетті және мәнерлі сӛйлеу алуының маңызы
жайлы айтылды. Осы айтылған ұғымдарға жіті тоқталып, олардың шығу тарихы жайлы сӛз
қозғалып, олардың тілдік ерекшеліктері кӛрсетілді. Сонымен қатар сӛз шеберлігі, сӛз мәдениеті
мен әдебінің полемикалық дискурстағы маңызы анықталды.
Аннотация
В статье рассмотрена роль полемического дискурса в современном обществе и значимость
использования риторики, аргументации, культуры и этикета речи в полемическом дискурсе. Даны
определения значений вышеназванных понятий, также рассмотрена их история происхождения в
коммуникативном акте и определены некоторые лингвистические особенности.
Annotation
The article describes the role of a polemical discourse in modern society and the importance of the
use of rhetoric, argumentation, culture and etiquette of speech in the polemical discourse. The definitions
of their values, their history of using in a communicative act and some linguistic features were given.
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ПЕДАГОГИКА, ЭТНОПЕДАГОГИКА,
ПСИХОЛОГИЯ, ДЕФЕКТОЛОГИЯ
ӘОЖ 378.078.
МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҦЙЫМДАРДА ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ
ҚОЛДАНУДЫҢ ЖОЛДАРЫ
Абилдаева Л.Ш.
№7 балабақша, Тараз қ.
«Қазіргі заман талабына сай, жан- жақты жетілген сана мен ұлттық психология
қалыптасқан, имандылық әдебі парасаты бар ұрпақ тәрбиелеу, өсіру, білім беру бүгінгі
таңда отбасының, балабақшаның барша елдің, халықтың міндеті»
Н.Ә.Назарбаев
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін оқу бағдарламалары
балалардың ӛмір бойына әлеуметтік табыстылық пен бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз
етуге қажетті физикалық, тұлғалық, зияткерлік қасиеттерін дамытуға, негізгі
құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған. Мектепке дейінгі ұйымдардағы
педагогикалық үдерістердің инновациялығы – мектеп жасына дейінгі балалардың тиімді
дамуына себебін тигізетін жаңа технологияларды мақсатты ендіруінде болып табылады.
Педагог пен баланың ӛзара әрекет етуі жүзеге асырылатын оқытудың интерактивті
әдістерін қолданудың маңызы зор.. Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының
жұмыстарына заманауи білім беру бағдарламалары мен технологияларын ендіру бойынша
бірыңғай талаптар және практикалық ұсыныстармен қамтамасыз етуге бағдарланған және
мектепке дейінгі оқыту мен тәрбие сапасын және тәрбиешілердің кәсіби құзыреттілігін
арттыруға бағытталған. Балаларды оқыту мен тәрбилеудің негізгі міндеттері мына
тӛмендегідей:
- мектепке дейінгі ұйымдардың материалды-техникалық базасын нығайту және
жетілдіру;
- мектепке дейінгі ұйымдарда әртүрлі әдістемелік шараларды қолдану арқылы
педагогтардың кәсіби құзыреттілігін арттыру;
- педагогтардың мониторинг нәтижелерін практикалық қызметте қолдану қабілетін
дамыту;
- инновациялық педагогикалық технологияларды қолдану мәселесі бойынша
педагогтар арасында тәжірибе алмасу жүйесін ұйымдастыру;
- педагог пен балалардың бірлескен іс-әрекетінде инновациялық педагогикалық
технологиясын қолдану арқылы олардың ӛзара әрекет ету үлгісін ӛзгерту.
Қазіргі таңда білім беру үдерісінде бірінші орынға тұлғаның ӛзін-ӛзі дамыту идеясы,
оның дербес іс-әрекетке дайындығы қойылады. Педагогтың қызметі ауысады. Енді ол
интеллектуалдық ізденістің, эмоционалдық күйзелістің және практикалық іс-әрекеттің
ұйымдастырушысы. Ол үшін оқытушының әрекеттің ұйымдастырушысы оқытушының
белсенді рӛлін қалыптастыратын жаңа педагогикалық технологияларды меңгеру қажет.
Педагогикалық технологиялар міндетті түрде таным белсенділігінің негізін –
ізденгіштігін; ӛз бетімен шығармашылық (ойлау, кӛркемдік) және әртүрл і іс-әрекет
түрлерінде табысты болуға мүмкіндік беретін басқа да міндеттерді:
- интеллектуалдық және тұлғалық дамуы ретінде шығармашылық қиял – елесі;
- коммуникативтік – ересектермен және құрдастармен сӛйлесу қабілеті;
- рефлексия қабілеті – басты тұлғалық қасиеттердің бірі ретінде;
- ӛзін тануы мен ұғынуы (іс-әрекеттер, сӛйлеу тәртібі, сезім, жағдай, қабілеттілік)
шешу қабілетін дамытуы керек.
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Мектеп жасына дейінгі балалар кӛргендерін, байқағандарын, айналасынан
естігендерін ойын кезінде қолданатын байқауға болады. Ойын айналадағы болмысты
бейнелейді.барысында балалар дүниені тани бастайды, ӛзінің күш жігерін жұмсап, сезімін
білдіруге мүмкіндік алады, адамдармен араласуға үйренеді. Сондықтан да ойшыл ұлы
адамдар балаларды ойын арқылы оқыту керек деген ойға келді. Ойын арқылы оқыту, бұл
ой кӛптеген оқытушылар мен тәрбиешілерді қызықтырды. Грузин педагогы
Ш.А.Амонашвили ойын арқылы балаларға ӛте қиын әлемдік танымды түсіндіре білді.
Ш.А.Амонашвили ӛз оқушыларымен ойын ойнағанда ӛзін балалармен бірдей қоя отырып,
олардың кӛңіліне, ойына, санасына пайдалы ұғымды беріп, ӛз ісіне сенімді болып,
қиындықтарды жеңе білуге үйретті–баланың кӛздерінде білімге деген құштарлықты
байқады. Ойын арқылы оқытудың арқасында дидактикалық ойын пайда болды. Берілген
ойындарды қолдану іс-әрекеттің әсерлігін арттырып, балалардың логикалық ойлауын,
математикалық қабілеттерін дамытады. Ойын іс-әрекеті үдерісінде ересектер мен баланың
интерактивті ӛзара әрекет етуі және баланың әлеуметтік тәжірибесі болып табылады. Ісәрекеттің бұл түрі балалардың ересектердің ӛміріне қатысуын ынталандыруын іске
асыратын құрал қызметін атқарады, сонымен қоса ӛзінің жеке ӛмірлік жоспарын құруға
үйренеді; Ойын – баланың танымдық және әлеуметтік, физикалық және психикалық
дамуының, жалпы адами мәдениеттің негіздерін қалыптастырудың әрекетті құралы болып
табылады.
Бұл ойындарды тәрбиешінің шығармашылықпен түрлендіре отырып, балалардың
психофизиологиялық ерекшеліктерін ескеріп, жаңа тақырыпты ӛткенде, ӛтілген
материалды қайталағанда, білімді тиянақтау кезінде іс-әрекеттің мазмұнына сай
пайдалануға болады. Сондықтан, бұндай ойындар ойнау балалардың ойлау, қабылдау,
еліктеу қабілеті және заттардың түрін, түсін, кӛлемін ажырата білуін дамыта түсу үшін
ӛте қажет. Дидактикалық ойындарда міндетті түрде екі бала қатысатын ойындар түрін
пайдаланған тиімді. Ойын арқылы оқыту үшін дидактикалық ойындар құрылған.Балаларға
тапсырмалар ойын түрінде беріледі, бұл дидактикалық ойындардың негізгі ерекшеліктері.
Балалар ойнау арқылы белгілі бір білім, білік, дағдыларды және ойын әрекеттерін
меңгереді. Әр дидактикалық ойынның танымдылық және тәрбиелік мазмұны болады.
Балалардың ойлау қабілетін жетілдіріп, математика пәніне қызығушылығын арттыру
мақсатында дидактикалық ойындар; қазақ ақын–жазушыларының санға байланысты;
сергіту сәттері, не үшін ойынды ұйымдастыру керек және тәрбиешінің алға қойған
мақсатына қалай жету деген сұрақтардың негізінде құрастырылған. Ойындардың
тиімділігікӛп жағдайда тәрбиешінің кӛңіл–күйіне де байланысты болады. Әр ойынды
ӛткізген кезде тәрбиешіге шығармашылық қажет. Шығармашылықты жетілдіру үшін жаңа
технологияларды игеруі – бала тұлғаның табысты дамуының кепілі. Қазіргі таңда
ойынның маңыздылығы заманауи баланың ақпаратпен қанығуынан артады. Теледидар,
бейнетаспа,
радио, интернет
алынатын
ақпарат
ағымын
ұлғайтты
және
түрлендірді.Сондықтан да дидактикалық ойындармен бірге, технологияларды
қолданудың пайдасы ӛте үлкен.Атап айтсақ;
Денсаулықты сақтау және ынталандыру технологиясы: стретчинг, ырғақ пластикасы,
динамикалық үзілістер, қозғалмалы және спорт ойындары, релаксация, эстетикалық
бағыттағы технологиялар, саусақ гимнастикасы, кӛз гимнастикасы, дем алу гимнастикасы,
сергіту гимнастикасы, түзету гимнастикасы, ортопедиялық гимнастика.
Шығармашылық қабілеттерін дамыту технологиясы:
ТРИЗ – ӛнертапқыштық тапсырмаларды шешу теориясы. Негізін салушы - Генрих
Альтшуллер. Оның технологиясының басты идеясы техникалық жүйелер белгілі бір
заңдармен туындап, дамиды: бұл заңдарды тануға болады және ӛнертапқыштық
тапсырмаларды шешу үшін қолдануға болады. Қазіргі таңда Г.С.Альтшуллердің ТРИЗ
технологиясы мектеп жасына дейінгі балалардың сӛйлеуін, тапқырлығын,
шығармашылық елестетуін, диалектикалық ойлауын дамыту үшін бала бақшаларда
табысты қолданылады. ТРИЗ мақсаты – балалардың ой-ӛрісін дамытумен қатар, жүріп
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жатқан үдерісті түсіндіре отырып, жүйелі ойлауынуға үйрету. Мектеп жасына дейінгі
балалар үшін «ТРИЗ» технологиялары – бұл тәрбиешілер үшін толық әдістемелік
ұсыныстары бар ұжымдық ойындар мен сабақтар жүйесі. ТРИЗ негізгі бағдарламасын
ауыстыруға емес, оның тиімділігін барынша арттыруға арналған. Тәрбиеші жұмыс
істейтін кез келген бағдарлама негізінде практикада тексерілген ТРИЗ әдістері мен
тәсілдерін қолдануға болады. Кӛптеген авторлардың еңбектеріне сүйене отырып, әртүрлі
жаңа инновациялық әдіс-тәсілдерді қолданып, балалардың ой-ӛрістерін ойлау, есте сақтау
қабілеттерін дамытуда ертеңгіліктердің ӛткізілуі кӛп ықпалын тигізді. Осы қасиеттерді
бала бойында дер кезінде байқап дұрыс жолға салу білу ол-әр бір тәрбиешінің міндеті.
Осы тұста Ұлы Абай атамыздың «Ойын ойнап ән салмай, ӛсер бала бола ма?»,-деген
даналық сӛзі ойға оралады.Балалардың кӛздерімен кӛріп,бақылауларынан кейін,білім
үрдісінде және ойын ойнауда балалардың қызығушылықтары арта түседі. Ертегі
кейіпкерлеріне, ойыншық кейіпкерге кӛмектесу баланың қызығушылығын оятып,
бәсекелестігін арттырады. Сондай-ақ, ойлау, тапқырлық қабілетін дамытып, адамгершілік,
мейірімділік қасиеттерін оятады. Ойын арқылы балаларды геометриялық пішіндердің
ортақ белгілері (дӛңгелектенген, бұрышты) бойынша біріктіру туралы ал ғашқы
түсініктерін қалыптастырамыз. Уақытты бағдарлауға үйрету үшін тәулік бӛліктері, апта
күндері, жыл мезгілдері және айлары туралы санамақтар, жаңылтпаштар, жұмбақтарды
кеңінен пайдаланамыз. Бұл арқылы баланың ойлау, есте сақтау қабілеттері мен тілін
дамытуды кӛздейміз.
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Аннотация
Бұл мақалада мектепке дейінгі ұйымдардағы педагогикалық үдерістердің инновациялығы –
мектеп жасына дейінгі балалардың тиімді дамуына себебін тигізетін жаңа технологияларды
қолдану әдістері кӛрсестілген
Аннотация
В статье рассматривается инновационнось педагогического процесса в дошкольной
организаций, эффективное применение метода новой технологий для детей дошкольного возроста.
Аnnatation
The article e[amines innovative pedagogical process to the school organizations, the effective
application of the method of the new technologies for children up to school age.
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АҚЫЛ - ЕСІ БҦЗЫЛЫСЫ БАР БАЛАЛАРДЫҢ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Аликулова С.А., Қойшыбаева С.Қ.
Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ.
Қазіргі кезде ақыл-есі бұзылысы бар адамдар күн санап ӛсуде. Ақыл-есі бұзылысы
бар балалар деп бас миының органикалық зақымдануы (ми қабығының), психикалық
дамымауы, әсіресе жоғары деңгейдегі танымдық процестердің (белсенді қабылдау,
логикалық ойлау, сӛйлеу,жады және т.б.) бұзылыстары бар балаларды айтады. Ақыл-есі
бұзылысының пайда болуына алып келетін факторлар әртүрлі болғандақтан, клиникалық
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кӛріністері де әртүрлі болып келеді. Тұқымқуалаушылық фактордың әсерінен пайда
болған олигофрениямен аурулардың 90 % - зы зардап шегетіні белгілі болып отыр. Қазіргі
кезде әртүрлі экзогенді факторлардың адам хромомосының мутацияға ұшыратуына
себепші екені ғылыми тұрғыдан да дәлелденіп жүр. Кӛптеген әдебиеттерде радиация,
химиялық улы препараттар, кейбір дәрілік препараттар, эндогенді метоболизмдік
бұзылыстар, организмнің қартаюы, вирустық инфекциялар мен қоршаған орта
факторларының мутагенді қасиетке ие болатыны кӛрсетілген. Ақыл-ес бұзылысының
пайда болуына әсер етуші экзогенді факторларға анасының организмі арқылы немесе бала
ӛмірінің алғашқы постнотальді кезіндегі бас миын зақымдайтын жағымсыз әсерлер
жатады [3,69б.].
Сӛйлеу бұзылысы бар ақыл-ойы бұзылысы бар балалардың коммуникациясының
шыңдалу қажеттілігі
мен осы категориядағы балалардың сӛйлеу біліктілігін
қалыптастыру үшін ғылыми-әдістемелік нұсқаулардың жетіспеушілігі арасында қарамақайшылық бар. Ақыл-есі бұзылысы бар балалардың сӛйлеу тілін дамытуды қамтамасыз
ететін, сӛйлеу тілі біліктілігін қандай жағдайда қалыптастыруға болады?
Ақыл - есі бұзылысы бар бала қоршаған ортаға ӛте әлсіз қызығушылық білдіреді,
ойыншықтарға қызықпайды. 3-4 жаста дұрыс дамып жатқан балалар үлкендердің ісәрекетіне белсенді, мақсатты түрде еліктесе, ақыл- есі кем мектеп жасына дейінгі балалар
ойыншықтармен жаңадан таныса бастайды.
Пәндік - ойын әрекеттері (арнайы оқытусыз) оларда тек мектепке дейінгі кезеңнің
тек ортасында пайда болады. Арнайы балабақшаға бармаған, үй жағдайында маман дефектологтармен немесе қамқор, есті ата- аналармен байланыста болмаған ақыл- есі кем
балаларда мектепке дейінгі кезеңнің соңына дейін графикалық әрекеттері қысқа мерзімді,
мақсатсыз, астан- кестен шимақтау деңгейінде болады. Кӛп жағдайда ақыл- есі бұзылысы
бар балаларда еркімен кӛңіл аудару зардап шегеді. Оларға бір уақытта әрекеттің бірнеше
түрін жасау, зейінін бірнеше уақытқа қалыпты ұстап тұру мүмкін емес. Бұл балалардың
сенсорлы дамуы мектепке дейінгі және мектеп жасында сенсорлы даму қалыптасу
уақытынан әлдеқайда кешеуілдейді. Олар заттың қасиетін ескермей не астан - кестен, не
ерте меңгеру тәсілімен әрекет етеді, жаңа жағдайда ӛздерін адекватты ұстамайды.
Ақыл-есі бұзылысы бар балалардың қабылдауы дифференциалды емес, таяз
сипатталады. Ақыл- есі кем балалардың барлығында белгілі бір мӛлшерде коррекцияға
кӛнетін сӛйлеу әрекетінің бұзылысы байқалады. Ақыл- есі кем балаларда сӛйлеу
әрекетінің дамуы үлкен кешігумен және ауытқулармен ӛрбиді. Осының салдарынан
оларда былдырдың кеш пайда болуы немесе мүлдем болмауы байқалады. Ақыл-есі
бұзылысы бар балаларда сӛйлеудің қалыптасуының тоқтап қалуы да тән. Ол оған
айтылған сӛздерді кеш түсіну мен оларды қолданудағы ауытқулармен сипатталады.
Кейбір ақыл- есі бұзылысы бар балаларда 4- 5 жаста да сӛйлеудің болмауы кездеседі.
Ақыл-есі бұзылысы бар балаларға кӛрнекі- бейнелі ойлауды қажет ететін
тапсырмаларды шешу, яғни, бейнелерді кӛз алдына келтіру арқылы ақылмен әрекет ету
үлкен қиындық туғызады. Мектеп жасына дейінгі ақыл- есі бұзылысы бар балалар
суреттегі бейнелерді әрекет етуге тырысып жатқан шынайы ситуация сияқты қабылдайды.
Олардың есте сақтау қабілеті кӛлемі аздылықпен, сақталу үстіндегі ауызша және кӛрнекі
материалдың аз дәлділігі және тӛзімділігімен сипатталады [4,25б.].
Ақыл- есі бұзылысы бар балалар әдетте еріксіз есте сақтауды қолданады, яғни, олар
ӛздерін еліктіретін жарқын, ерекше заттарды есте сақтайды. Ерікті сақтау оларда
анғұрлым кешірек- мектепке дейінгі кезеңнің аяғында, мектеп жасының басында
қалыптаса бастайды. Ерік процесінің әлсіз дамуы да білінеді. Бұл балалар кӛбінесе
ынтасыз, жалтақ, импульсивті болады, басқа адамның қалауына қарсы тұру оларға
қиындық туғызады. Оларға эмоционалдық жетілмеу, дифференциалдылықтың
жетіспеушілігі, сезімнің тұрақсыздығы, әсерленушілік диапазонының шектелуі, шеткі
деңгейдегі қуаныш, реніш, шаттық сезімдері тән. Ақыл-есі бұзылысы бар балалардың
сӛйлеу тілін тексеруде бірнеше зерттеу әдістемелерді қолдануға болады:
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1. Ӛз-ӛзімен сӛйлесу әдісі.
Сәби сіздің жаныңыздан алыста емес отырған жағдайда, сіз ӛзіңіз тыныш не кӛріп
тұрғаныңызды, естіп тұрғаныңызды, ойлап тұрғаныңызды, сезіп тұрғаныңызды айтыңыз.
Сӛзді айтқанда асықпай, қысқа, анық , есептеп, жай ғана баланың түсінуіне жетерліктей
етіп айту керек. Мысалыға: ―Ыдыс қайда?‖, ―Мен ыдысты кӛріп тұрмын‖, ―Ыдыс стол
үстінде тұр‖, ―Ыдыста сүт бар‖, ―Нұржан сүт ішеді‖ және т.б. Бұл әдіс баланың
айтқанды кӛру арқылы түсінуі үшін қолданылады.
2. Параллель сӛйлесу әдісі.
Бұл әдіс алдыңғы әдістен баланың барлық қимылдарын айтылуымен ӛзгешеленеді:
ол не кӛріп, естіп, сезіп түртіп тұр. ―Параллель сӛйлесуді‖ қолдану арқылы, сіз баланың
сӛзін, тәжірибесін арттыратын сӛздерді айтасыз, нәтижесінде оның ӛзі кейін қолдана
алатын болады.Мысалы: Нұржанның үстінде кӛк кӛйлек бар. Сен қандай кӛйлек киіп
отырсын?
3. Қарсылық білдіру, немесе әдейі баланы түсінбеу әдісі.
Бұл әдіс балаға ӛзінің керегін нақты айтуға мүмкіндік береді. Бұл жерде үлкендер
уақытша ―естімейтін, кӛрмейтін‖ болуы керек. Мысалы бала сӛреде тұрған ойыншықты
кӛрсетсе, сіз оған басқа ойыншықты алып беріңіз. Баланың алғашқы реакциясы сіздің
түсінбегендігінізге наразылық кӛрсетеді.. Бұл оның алғашқы қарсылық білдіру белгісі
болады. Сіз балаға: ―Мен сені түсінбеймін, сен не қалайсың? Қуыршақты ма, әлде
қонжықты ма? ‖ Бұл жерде бала ӛз керегін айту үшін алғашқы сӛз тіркестерін
пайдаланады [1,54б.].
4. Кең ауқымдылық әдісі.
Бала айтқан сӛздерге сын есімді, шылау тіркестерді қоса отырып толықтырып
отырыңыз. Ол сізді естіп отыру жеткілікті. Мысалы: Сорпа-кӛкӛніс сорпасы ӛте татті
екен. т.б.
5. Таңдау әдісі.
Баланың қандай ойыншықпен ойнағысы келетінін ӛз таңда уына беріңіз. Екі жасқа
келгенде бала не ішкісі келетіндігін, не істегісі келетіндігін айтуға бейімделеді.Нақты ӛзі
атап бермесе де ыммен нұсқаумен білдіре алады.Бала бұл жерде белгілі бір
дәрежедегі ӛзіне деген жауапкершілікті,ӛзіндік бағалануы, орның сезінеді. Мысалы:
Сен сүт ішесінбе әлде су ішесінбе деп сұрау керек, немесе сенің ұйқын келдіме,
жатқын келеме әлде ойнай тұрасынба деген сұрақтар түрінде болуы тиіс.
6. Табиғи материалдармен ойнау әдісі.
Сӛйлеу және таным бесенлілігін арттыруда әр түрлі заттар мен обьектілерпді
уақытты ауыстыра отырып зерттеп кӛру үлаен әсер етеді. Кішкентай балаларға
барлық затты жеп кӛру, оларға ұзақ қарап отыру, ұстап кӛру, сол заттармен
әр түрлі
кішкене жаналықтар ашу , қабілеті болады. Бұл кезеңде бала алғашқы жылында суға,
топыраққа, ағашқа , қағазға, шӛпке ұмтылады. Бұл ұмтылыста үлкен мағына бар: бала
ол заттың қандай материалдан жасалғандығын, құрлысымен, қызметімен және т.б.
танысып, үлкен жұмыс үстінде болады. Баланың ең жақсы кӛретін ойыншығы ол ӛзі
жасаған ойыншық болып саналады. Мысалы: таяшалардани жасалған қамал,
топырақтан жамсалған үйлер, қасықпен қазған шұңқырлар ,қағаздан жасалған
қайықтар, қағаздан, матадан,сабан шӛптен жамсалған қуыршақтар .т.б.Бұл кезеңде
балаға зиянсыз табиғи материалдан жасалған ойыншық бергеніміз абзал болады. Мысалы:
ағаш, пластмасса.
7. Баланың іс-әрекетін ӛзгертіп отыру әдісі.
Сӛйлеу тілі дамуының ерте кезеңінде бала әр түрлі сӛзді ауыстыра алатын
тілдерді білетін болады .Ол ӛзіне қол жетерлік басқа сӛздермен айтады: жестік,
мимкалық дыбысқа еліктеу арқылы, жылау арқылы, сурет салу арқылы, т.б. Бала ӛз
ойын білдіргісі келеді, бірақ соны айтатын сӛздерді білмейді немесе айта алмайды.
Бұл жерде ол сурет салуды, конструкторларды, аппликацияларды пайдаланады. Бұл
баланың лигвистикалық қабілеттерін ғана дамытып қоймайды сонымен қатар
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сенсорлы таным әрекеттерін дамытады: Әйгілі Л.С.Выготский айтып кеткендей баланың
суретті «Графикалық сӛйлеу» деп есептеді [5,87б.].
Бала ӛмірінде ойын үлкен орын алады. Балалар үшін ойын-ол оқу, еңбек, тәрбиелеу
әдісінің негізгі бір тәсілі болып табылады. Ал, ойын сӛйлеу тілін қалыптастырудың негізгі
бірден-бір жолы болып табылады. Ӛздеріміз күнделікті ӛмірде байқағанымыздай, қазір,
ойын ойнаймыз десек болды, олардың кӛздері күлімдеп, қуаныштарында шек болмайды.
А.С.Макаренко ӛз тәжірибесінде ойынның рӛлін былай тұжырымдай келе: «Кез
келген баланың бойында ойынға деген қызығушылық, ынта-жігер болады, міне, осыны
қанағаттандырып отыру керек. Бала ӛмірі-ойын арқылы дамиды»,-деп атап кӛрсетті
[7,66б.]. Міне, сондықтан сӛйлеу қабілеті бұзылған балаларды жеке тұлға ретінде жан жақты тәрбиелеу және сӛйлеу тілін қалыптастыруда әртүрлі ойын түрлерін
ұйымдастырудың маңызы ӛте зор.
Балалардың сӛйлеу тілін дамыту барысында тӛмендегідей ойындар пайдаланылды.
1. Ойын: «Ненің дауысы».
Мақсаты: балаларды жануарларды балаларынан дауысы арқылы ажыратуға үйрету,
үлкен жануарлар мен олардың балаларының аттарын бір – біріне сәйкес келуін үйрету.
Материалдар: ойыншықтар: тауық – балапан,сиыр – бұзау, жылқы – құлын, ит –
күшік.
Жұмыстың ӛту барысы: Балаларға қонаққа жануарлар келеді. Балалар кімнің
дауысые естігенін тауып алу керек (Мяу? Былау не сӛйлеуді? (мысық), жіңішкерек не
мяулдайды (мысықтың баласы). Балалар жұрнақтарды жануарлардың балаларын айтуда
дұрыс қолдану керек.
Нәтижені талдағаннан кейін, мынадай қорытындыға келдік, бұл тәжірибелік топтағы
балаларға ойындар арқылы сӛйлеу тілін қалыптастыруға болатынын кӛрдік. Бұған куә
ретінде қателер және ойын барысында балалардың қиналуы байқалды.
2. Ойын «Мені еркелетіп айтшы».
Мақсаты: балаларға заттың атын атай білуге үйрету.
Материалдар: ойыншықтар: қоян, піл, бегемот, кірпі.
Жұмыстың жүргізілу барысы. Бұл ойын әр баламен дербес ӛткізіледі. Балаға қонаққа
қоян, піл, бегемот, кірпі келеді. Олар баламен танысып, оның атын еркелетіп айтып, одан
кейін баладан еркелетіп, әдемілеп бізді айтшы деп (сүйкімді қоян, сыпайы кірпі т.с.с.)
сұрайды [6,85б.].
Нәтижені талдағаннан кейін, мынадай қорытындыға келдік, ойын баланы
қызықтырып, оны одан әрі ойнады. Балалардың бәрі бұл тапсырманы орындады.
3. Ойын: «Асхана».
Мақсаты: асханада ӛз-ӛзіне қызмет ете алуын үйрету.
Материал: ыдыс-аяқтар.
Жұмыстың жүргізілу барысы: ойын фронтальды ӛткізіледі. Балаларға «Асханаға»
келулерін сұраймыз. Бала заттарды қарау керек, олардың қандай зат екенін айту керек.
Ыдыс-аяқтарды сындырмай, күтіп ұстау керек. Апайларына дастархан жасауға
кӛмектесіп, ӛз-ӛзіне қызмет ете білулері керек. Нәтижені талдағаннан кейін, мынадай
қорытындыға келдік, бұл тапсырманы мүмкіншіліктеріне қарай орындады. Орташа
деңгейдегі балалар тапсырманы жеңіл орындады, тӛмен деңгейдегі балалар қатты
қиналды, олар кӛп қателер жіберді.
4. Ойын: «Үлкен және кіші заттарды ажырат».
Материал: 10 жұп үлкен және кіші заттар бейнеленген суреттер (кішкентай қасық –
үлкен қасық, кішкентай доп – үлкен доп).
Жүргізілу барысы: баланың алдына үлкен және кіші жұп суреттер қойылады да,
мынадай тапсырма беріледі: «мен саған үлкен заттар туралы айтамын, ал сен кішкентай
заттар туралы айт». Нәтижені талдағаннан кейін, мынадай қорытындыға келдік,
балалардың барлығы дерлік логопедтің кӛмегімен орындады [2,16б.].
5. Ойын: «Не қалай дыбыстайды?»
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Материал: ойыншықтар: сиыр, қораз, мысық, ит.
Жүргізілу барысы: баланың алдына ойыншықтар қойылады, мынадай сұрақ
қойылады: «Мысық қалай дыбыстайды? ( мяу – мяу!) Ол не? (мысық). Ол не істеп жатыр?
(мяулап жатыр) ».
Ерте жастағы балалар дидактикалық ойынның арқасында білім мен дағдыны ғана
емес, оларда сол немесе басқа формалардың дамуының дұрыстығын сезеді, бұл
дидактикалық ойынның оқыту құралы екенін дәлелдейді және белсендігін кӛрсетеді.
Жұмыс бағытталып, жүйелік және кешенді түрде ӛткізіледі. Дидактикалық ойындарды әр
түрін қолдану жұмысты одан әрі қызықты және әр түрлі екендігін кӛрсетті, балалардың
танымдық белсенділігінің деңгейін белсендіреді.
«Тәрбие басы - тал бесік, тәрбие құралы – тіл» дейтін болсақ, сӛйлеу тілі – бұл тек
адамға ғана тән қарым-қатынастың ерекше бір түрі. Сӛйлеу тілі балаға барлық
адамгершілік мәдениеттердегі жетістіктерге жетуіне есігін ашады. Баланың сӛйлеу тілі
дамуымен қоса жеке тұлғасы қалыптасады, негізгі психикалық процестері дамиды. Ақылесі бұзылысы бар балаларының сӛйлеу тілін дамытуда қоршаған орта заттарына,
үлкендердің ӛнімді еңбектеріне, ӛз құрдастары мен үлкендердің қарым – қатынасына
тұлғаның жағымды және жағымсыз қасиеттеріне адамгершілік қатынасын қалыптастыру
маңызды орын алады.
Ойын технологиясы – сӛйлеу тілі дағдыларын бекіту құралы болып табылады.
Ойынның балаға динамикалығы, эмоционалдығы және ӛту қызығушылығы қызықтырса,
бұлардың бәрі ерте жастағы сӛйлеу тіл кемістігі бар балаларға керекті сӛз формаларын
қайталауын жаттықтыра беруге болады. Дидактикалық ойындар ойыншықтармен,
заттармен, суретпен жүргізілуі мүмкін, кӛрнекілік заттарсыз да – сӛздік ойындар түрінде
жүргізіледі.
Ойын - балалар үшін, кӛрнекі материалдар ретінде, ӛткен тақырыпты бекіту,
сабақтан тыс уақытта балалардың ойлау, кӛру, есте сақтау қабілетін дамыту сӛздік қорын
молайту мақсатында жүргізіледі. Әрбір ойын түрлері ӛзіндік білімділік мақсатты
кӛздейді. Атап айтқанда, ойын терапиясы - ойын арқылы емдеу. Ойын терапиясы
барысында дамыту ойындары, ойын түрлерінің материалдары, сабақтың тақырыбы мен
мазмұнына сәйкес алынып, тиімді әсер етті. Ойын терапиясы ойнауға жеңіл, әрі
қарапайымдылығымен ерекшеленеді. Жүргізілген зерттеу нәтижесінде балалар үшін
сӛйлеу тілін дамытуға арналған ойын түрлерін және жұмыс жоспарын даярладық.
Жүргізілген жұмыс барысында, сӛйлеу тілінде бұзылысы бар балаларды түзететәрбиелеуге ойын технологиясының зор ықпал ететіндігін анықтадық.
С.Л.Рубинштейн, Л.В.Элькониндердің пікірінше, ойын технологиясын қолдана
отырып, жүргізілген сабақтар байланыстырып сӛйлеуге, сӛздік қорын дамытуға ықпал
ететіндігі сӛзсіз. Осы орайда, түзету-дамыту сабақтары топ бойынша және дербес баламен
жас және даму ерекшеліктерін ескере отырып жүргізілуі тиіс.[2,72б.]
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Аннотация
Мақалада ақыл-есі бұзылысы бар балалардың даму ерекшеліктері, олардың сӛйлеу тілінінің
дамуы,қоршаған ортаға, ойынға деген қызығушылықтары туралы айтылған.Сонымен қатар
олардың сӛйлеу тілін тексеруде қолданылатын зерттеу әдістері ұсынылған. Ақыл-есі бұзылысы
бар балалардың сӛйлеу тілін дамытудың маңыздылығы, оны дамыту бойынша жүргізілетін
логопедиялық жұмыста пайдаланылатын дидактикалық ойындар қарастырылған.
Аннотация
В данной статье описываются особенности развития умственно отсталыых детей, развития
их речи, интересы на окружающий мир, на игры. А также, предложены методы исследования для
применения в определении речи детей данной категории. Рассмотрены значимость развитие речи
умственно отсталых детей и дидактические игры применяемые в логопедической работе по
развию речи.
Аnnotation
This article describes the characteristics of development of children with mental otstalost, their
development of speech,the interests of the world, on game. And also, the recommended research methods
for the study of the speech of children in this category.To consider the significance of language
development in mentally retarded children and educational games in logopedic work to develop speech.

ӘОЖ 897.35
ЖЕТКІНШЕК КЕЗЕҢІНДЕГІ ДЕВИАНТТЫ МІНЕЗ-ҚҦЛЫҚТЫҢ
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Асанова Х.Қ.
Тараз қалалық ведомствоаралық психологиялық-медициналық-педагогикалық
консультациясы коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Тараз қ.
Қоғамдық жаңарту кезеңінде, Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік-саяси,
экономикалық қатынастардың сипатының ӛзгеруі ӛз кезегінде қоғамдық білім, тәрбие
институттарының да жұмыс бағыты мен мазмұнына жаңа талаптар қойып отыр. Бұл
дегеніміз қоғамдағы мектеп, отбасы орны, оның басты міндеті – бала тәрбиесінде болған
кӛзқарасты ӛзгертіп жаңа тұрғыдан тану мәселесін туындатты.
Қазақстан Республикасы ӛз тәуелсіздігін алғаннан бастап мемлекеттік саясатта келер
ұрпақтың денсаулығы, ұлт тәрбиесі басты назарда болып келеді. Қазақстан Республикасы
Ата заңының 27 бап, 2-тармағында «Балаларына қамқорлық жасау жане оларды тәрбиелеу
ата-ананың табиғи құқығы әрі парызы» делінсе [1.1]. «Қазақстан – 2030» бағдарламасында
«Әкелер мен аналар, аталар мен әжелердің ӛз балалары мен немерелері алдындағы
жауапкершілігін күнделікті есте ұстауы» туралы ескертілген [2.1]. Бұдан әрбір ата-ана ӛз
перзентінің әдепті, саналы, иманды да ибалы, Отанының сүйікті жане кішіпейіл азаматы
болып жетілуіне қоғам алдында ӛз жауаптылығын түсінуі керек. Яғни, басты мақсаты
психологиялық, физиологиялық денсаулығын қалыптастыру болу керек. Ӛйткені
Қазақстанның болашағы келер ұрпақта болғандықтан жастардың психологиялық,
физиологиялық денсаулығы халықтың ӛсімі мен сапасын анықтайды. Осы тұста келер
ұрпақ тәрбиесінің салауаттылығын қамтамасыз ету ең алдымен отбасы, мектеп тәрбиесі
жайында қолға алынуы тиіс.
Ӛкінішке орай, қазіргі таңда болып жатқан қылмыс, бұзақылық, ұрлық, зорлықзомбылық, жеткіншектер арасындағы суицидтың кӛбейуі, үйден кету, қыздардың жеңіл
жүрістері, мектеп оқушыларынан ақша алу тағы басқа болып жатқан қылмыс
айыптыларының басым кӛпшілігі 11-18 жас аралығындағы жеткіншектер екенін кӛрсетіп
отыр. Дәлірек тоқталсақ, 14 жастағылар - 11%, 15 жастағылар - 7%, 16-17 жас
аралығындағылар - 42%, кӛбіне кӛп 14 жасар балалар қылмыстық істерді топтасып
жасайды. Ал қыз балалар тарапынан жасалған жалпы қылмыстың 5% құрайды. Бұл
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дегеніміз, қазіргі нарықтық қоғамдағы адамдар арасында қарым-қатынас пен
психологиялық қысым, әсіресе, жас буын психологиялық денсаулығының бұзылуына
алып келуде. Қазақстан Республиканың ӛзінде, тіпті әлемдік деңгейде халқымызды ң
психологиялық, физиологиялық денсаулығын сақтау адамзат алдында тұрған үлкен
мәселе болып отыр. Дүниежүзілік Денсаулық Сақтау ұйымының аймақты бюросының
мәліметтері бойынша дүние жүзінде 14-24 жас аралығындағы адамдарда ӛзін-ӛзі ӛлтіру
соңғы 15 жылда екі есе ӛскен. ҚР Агенттігінің статистикалық есебі бойынша ӛзін-ӛзі
ӛлтіру жағдайы кӛп тіркелген, оның ішінде 10-18 жас аралығындағы жастардың 154-і ер
балалар, 57-сі қыз балалар. Ал ӛзін-ӛзі ӛлтіруден дүние жүзі бойынша Қазақстан бірінші
орында тұрады екен. Ол әсіресе, 15-18 жас аралығындағы қыз балалар арасында кӛп орын
алатынын статистикалық мәліметтер дәлелдейді [3.1].
Сонымен қатар, әлеуметтік ортаның ықпалын былай қойғанда, тәрбиелі мақсатты
түрде ұйымдастыратын әлеуметтік институттардың бірі мектептің ӛзінде жеткіншектердің
мінез-құлқы мен іс-әрекетін қадағалау қиынға соғып отыр. Оған дәлел, ең кӛп стресс
алатындар мектеп жасындағы балалар екендігі анықталған. Мысалы, мектепке келген 1сынып оқушылар арасында 25 - 30% әртүрлі аурулар келсе, 11-сыныпты бітіретін
оқушылардың 80%-ы денсаулығын бұзып, әртүрлі диагноздармен мектеп қабырғасынан
шығады екен [4.1].
Бұдан шығатын қорытынды, мектеп мұғалімдері мен оқушылар, балалар мен атааналар арасындағы қарым-қатынас және оқу еңбегінің мӛлшерден тыс кӛптігі бала
денсаулығының бұзылуына әкелетін кӛрсетеді.
Болашақ Қазақстан Республиканың азаматы дені сау, тәрбиесі түзу азамат болып ер
жетуі, ең алдымен, ата - анасына, білім беретін мектеп қабырғасына және қоршаған ортаға
байланысты. Қазіргі таңда денсаулығы мықты, рухы білім, тәрбиелі, мәдениетті жеке
тұлғаны қалыптастыру мәселелері үкіметтің қаулыларында, тұжырымдамаларында негізгі
орын алады. Атап айтар болсақ, елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2030»
стратегиялық даму бағдарламасында салауатты ӛмір салтын ынталандыру әрекеті, дене
тәрбиесі мен айналысуға, дұрыс тамақтануға, есірткі, темекі мен алкогольді тұтынуды
қойып, тазалық пен санитария шараларын сақтауға бағытталған ‖ – делінген [5.1].
Қазақстан Республикасының Конституциасында, ―Адам мен адамзат‖ заңында,
«Білім туралы заңында», «Тәлім-тәрбие тұжырымдамасында» да салауатты ӛмір сүруге
ерекше басымдық берілген.
Қазіргі кезде жеткіншек тәрбиесін қадағалау педагогикалық мәселе болып отыр.
Отбасында ӛз баласын қандай етіп тәрбиелеуді ӛздері алдын-ала белгілейді. Отбасында ӛз
баласын қандай етіп тәрбиелеуді ӛздері алдын-ала белгілейді. Отбасы тәрбиесінде
қолданатын әдістер де ӛзгеше екені белгілі. Онда жеткіншектің аз да болса ӛзіндік ӛмірлік
тәжірбиесі, әдет, дағдылары, құмарлығы мен қызығулары қалыптасады және ескертіледі.
Ақпарат алмасудың әлемдік ауқымда дамуы, қоғамдық мәдениеттің жаңа деңгейге
кӛтерілуі, ӛмір салтының ӛзгеруі тағы басқа отбасы тәрбиесіне оның құрылымы, қарымқатынасының сипатына әсерін тигізіп отыр. Сондықтан мектептің оқу процесінде
жеткіншек кезеңіндегі девиантты мінез-құлықтың психологиялық ерекшіліктерін анықтау
деңгейіне қойылатын қазіргі талаптар мен оны жүзеге асырудың ғылыми-негізделген
психологиялық шарттары мен әдістемесінің жасалынбауы арасында қайшылық туындап
отыр.
Жеткіншек шақ – балалық шақтағы ең қиын және ең күрделі кезең. Бұл кезеңді
ӛтпелі кезең деп те атайды. Себебі, бұл кезде жеткіншектер балалық шақтан ересек шаққа
ӛтеді. Бұл кезде бала бойында кӛптеген ӛзгерістер болады. Ол анатомиялық,
физиологиялық, интелектуалдық, адамгершілік дамуында және оның әрекет түрлерінде
ӛзгерістер болады.
Ӛтпелі кезеңде балалар сабағы ӛзгереді, жақсы оқып жүрген балалар сабағы
нашарлайды. Балаларда ӛзімдік ―мен‖сезімі пайда болады. Олар еркін жасауға құмар
келеді.Тым еліктегіш болады.Жасӛспірімдік шақта оларда ӛзін - ӛзі тануға күшті болады.
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Олардың ӛз кӛзқарастары мен пікірлері әрекеттері барысында айқын байқалады. Сонымен
қатар бұл кезеңде балалар отбасымен, мектептен оқшауланып, ӛз құрбыларының
ықпалында болады.Олар әсіресе ӛздерін еркін сезінетін ортаға орналасуға бейім болып
келеді.Олар спорт секциялары, техникалық үйірмелер болуы мүмкін, тіпті,темекі
шегетін,арақ ішетін орын ретінде үйлердің подвалдары болуы мүмкін. Бұл кезеңде
балаларды ересектермен, әсіресе ата-аналармен кӛбірек ерегіске барып, ортақ тіл табыса
алмайды. Балалар ата-аналарының тең құрдастай қарым - қатынас жасауын қалайды. Бұл
кезде балалар кӛбірек ӛз бетінше ӛмір сүруге тырысады. Олар ӛзіне кумир (пір) сайлап
алады да, соған еліктейді. Басқа балалардан ерекшеленуге тырысады.
Қоғамда қалыптасқан мінез - құлықтан ауытқыған балаларды ―қиын‖ немесе ―
тәрбиесі қиын ‖ бала деп санау қабылданған тәрбиесі ―қиын‖ балалардың әрекеті
девиация деп аталады. Девиантты мінез-құлықтың пайда болуына кӛбінесе тұрмыс
жағдайының қиын әрі тӛмен болуынан. Жеткіншек кезеңде бала қалып пен ауытқудың
ортасында болғандықтан бұл мәселеге тек педагог емес, сонымен қатар дәрігерлерде кӛңіл
аудару керек.
Жеткіншектің физикалық тез дамуы немесе кеш дамуы арқылы ол ӛзінің әлеуметтік
бағасын анықтайды. Қоршаған ортаның оның сырт кӛрінісіне, физикалық дамуына
айтылған сын, жеткіншекті аффект жағдайына апаруы әбден мүмкін. Жеткіншектің тұлға
болып қалыптасу мәселесі ― жеткіншектер психологиясында‖ ең күрделі проблемалардың
бірі болып табылады. Бақылаудың нәтижесінде қарасақ балалық шақтан ересектік кезеңге
ӛту қиындаған сайын, оның маңыздылығы арта түседі. Жеткіншек шақ эмоциялық
тұрақсыздықпен, кӛңіл-күйдің тез ауыспалдығымен, қырсықтық, ӛзбеттілік, ӛз кӛзқарасын
үлкендерге қарсы шыгу арқылы дәлелдеу тағы басқа іс әрекетпен кӛрініс береді.
Жеткіншектердің денесінің күрт ӛзгеруі, жыныстық мүшенің дамуы, қаңқаның тез
ӛзгеруі, жеткіншектің санасының ӛзгеруіне алып келеді. Жеткіншек физикалық еңбекке
шаршаңқы келуі мүмкін, немесе ӛз кемшіліктерін басқа саламен толықтыруы мүмкін.
Жүйке жүйесінің, бұлшық еттердің қалыптасуы кешуілдегенде қозғалу координациясы
бұзылады. Бұл қопалдықпен кӛрінеді. Жеткіншектің сырт кӛрінісі немесе қопалдығы
туралы қоршаған ортаның айтылган сыны жеткіншекті ашу-ыза, тіпті аффект жағдайына
апарады.
Акселерацияны ұшыраған балалар ӛздерінің ересек, күшті болғанына нық сенімді.
Олар қоғамның құрметіне, мойындауына күреспесе де болады. Олардың ӛзіне ӛзі
сенімділігі, қоршаған орта оларды ӛз кӛзқарасы бар тұлға ретінде қабылдауына әкеледі.
Менің ойымша,бұл
кезде жеткіншек ӛзінің сырт пішіні маңызды рӛл
атқарады.Акселерацияға ұшыраған бала ӛзінің ересектерге еліктегені тез іске асуда деп
ойлайды.Оның бұлшық еті,бойы,даусы ӛзгеріп,оны ӛзі және құрдастары нағыз ересек, ойы
да жетілгентұлға ретінде қабылдайды. Осыған байланысты бұл жеткіншектер ӛздерін
еркін ұстап, ӛздеріне аз кӛңіл бӛлуді талап етеді. Ал шын мәнінде ол сырт пішіні
ересектерше ӛзгергенімен,ішкі дүниесі әлі сырт пішініне сай емес. Ол әлі толық
қалыптаспаған жасӛспірім. Ал дамуы кешуілдеп ӛсіп жатқан жеткіншектер керісінше кӛп
қажет етіп, ӛз ―мінезін‖кӛрсетіп тұрады. Ӛз ―кемшілігін ‖білдіртпеу мақсатында, бұл
жеткіншектер үнемі тапқырлық,‖қайсарлық‖, үнемі кӛпшіліктің ортасында болу және
ӛзінің ―жетістігімен‖ топқа керектігін, тіпті орын толмас екенділігін дәлелдеп отырады.
Мұндай активтілік ортамен қарым-қатынас жасауда қиыншылықтарға эмоционалды
қысымға келеді. Расынада, жеткіншек үнемі эмоционалды қысымда жүреді,ал мұның ӛзі
ауытқу. Яғни, девиантты мінез-құлыққа.
Жыныстық мүшенің даму да мінез-құлық ӛзгеруіне ерекше әсер етеді. Тез жетілген
жағдайда жеткіншектің кӛңіл - күйі тұрақсыздықпен кӛрінсе, кеш дамып жатқан
жеткіншектерде мінезінің ӛзгеруі, яғни ашушаң болу, үнемі қарсы шығу тағы басқа
кӛрініс береді. Кешуілдеп дамыған жеткіншектер жай қимылдап, қопал болып, ӛзіне
сенімсіз болады.
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Кӛңіл күйдің тұрақсыздығы ер балаларды 11-13 жас, қыздарда13-15 жаста ерекше
кӛрініс береді.
Сонымен қатар, бұл жаста қырсықтық, ӛзбеттілік кӛрсетеді. Жеткіншек ӛмірде ӛз
орнын тапқысы келіп, ӛмірді ӛзгерткісі келіп, кӛбіне дүниеге деген кӛзқарасы ӛзгереді.
Жыныстық бағыттылығы анықталады. Жеткіншектердің жыныстық мүшесі, әлеуметтік
ересектіктен бұрын дамып бітеді. Әлеуметтік ересектілік біркелкі ӛтпейді. Ол оқуды
бітірумен, материалдық тәуелсіздіктен немесе кәмілет жасқа толумен байланысты.
Жеткіншек кейбір ӛмірлік салады ӛз қабілетсіздігін қиын бастан кешеді. Мысалы:
Спортсмендер тобында жеткіншектің абыройы жоғары болғанымен, ол қыздар
арасындағы қарым - қатынасы ересектерше болмауы мүмкін.
Жеткіншек ӛмір ағымына байланысты ӛз дүниетанымымен, әлеуметтік ролін:
Оқушы, мұғалім, спорттың топ команданасының мүшесі тағы басқа иемденеді. Бірақта
олардың сол ролді игеруі қиынға соғады. Кейде күрделі эмоционалды қысымға, мінез құлықтың бұзылуына әкеліп соғады.
Девиантты (ауытқулы) мінез – құлық - деп, қазіргі қоғамда белгіленген ережеге
сәйкес келмейтін, әлеуметтік мінез - құлықты айтады (И.А.Невский).Танымал социолог
И.С.Кон анықтамасында, - ― Девиантты мінез - құлық ол психикалық саулық,
құқық,мәдениет және адамгершіліктің әрекет жүйесі ретінде, жалпы бекітілген ережеден
ауытқуы ‖ - деп қарастырды. Бейімделген мінез - құлық тұжырымдамасына сәйкес ауытқу
процесі кез - келген бейімделуді бұзады ( психикалық, әлеуметтік, әлеуметтік
- психологиялық орта ) Әлеуметтік ауытқуды С.А.Беличева ―девиантты мінез-құлық
‖ деп тӛмендегідей топтастырды:
- пайдақор бағытта:құқық бұзу, материалды, ақшалай, мүліктен пайда табу ( ұрлық,
алдау, жымқыру, сату, т.б. )
- агрессивті бағытта: жеке бас дамуына кері бағытталған қимыл (бұзықтық, соққы,
тіл тигізу, ӛлтіру, зорлау )
- әлеуметтік - енжар түрі: әлеуметтік және жеке мәселелерді шешуде (жұмыс, оқу,
нашақорлық, ішімдік және суицид,белсенді ӛмір сүруден қашу, азаматтық
жауапкершіліктен жалтару )
Бейсаналық мінездің сыртқы жағдайда кӛрінуі, ол ішкі ресурстың реттелуімен:
әлеуметтік, адамгершілік бағыт және түсініктің ӛзгер уі негізінде қарастырылады.
Сондықтан баланың бір жағынан мінез-құлқында белгі, дабыл, нышан пайда болуы және
дамуы деп қарастырсақ, екіншіден жеке бас дамуына мақсатты әсердің құралы тәрбиелік
әсердің сала кӛрсеткіші.
И.А.Невский, Л.С.Колесова тәжірибеде мектеп қызметкерлеріне экспертті сұрақнама
ӛткізген. Педагогтар пікірінше сыртқы факторлар негізінде қаланатын мінез-құлықты
түзетуге жататындар:
1. Қоғамда болып жатқан процестер: қоғамдық құндылықтың иерархиялы ӛзгермеуі,
мемлекеттік идеологияның болмауы : қылмысты жазалауды заңның дұрыстығы, құқық
қорғау қызметкерлерінің ӛз жұмысына жауапкершілік алуы. Жұмыссыздық (ашық және
жабық) отбасына әлеуметтік қолдау мен жәрдем ақының жұрыс қарастырылмауы ақпарат
кӛздері арқылы қаталдық және зорлық туралы кӛп насихат жасалуы, баланың дене және
психикалық жағынан түзетуге және кӛмек кӛрсетуге қажетті мекемелердің аздығы, балаға
ақысыз
сапалы
ү й ір м е л е р д ің ,
қо с ы м ш а
б іл ім
ал у
кӛ з д е р ін ің
қа р а с т ы р ы л м а уы , ке р іс ін ш е іш к іл ік п е н темекіні жарнамалау және оны сатып
алу оңайлығын сӛз етуге болады.
2. Отбасы жағдайы және оның ахуалы бүтін емес отбасы: отбасының материалды
жағдайы (кедейлік және байлық), ата - ананың тӛменгі әлеуметтік - мәдени деңгейі:
отбасында тәрбие стилінің болмауы (ата - ана қаталдығы, балаға жүйелі талаптың
қойылмауы, жазалаудың әділ болмауы): балада ӛзіндік құндылықтың болмауы: баланың
мүмкіндік қажеттілігін ӛтеуде асыра сілтеушілік немесе жеткізбей бағалау: ата - ананың
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ішімдік және нашақор пайдалануы; ата - ананың шектен тыс мейірімінен балаға
психобелсенділік туғызатын заттарды пайдалануға шек қойылмау.
Осы аталған жағдайлардың бәрін ескере отырып тәрбиеленуі қиындардың
әрқайсысына әр түрлі қатынас жасау, оларды жеке-жеке бақыланып,әрқайсысына арнап
жасалған жүйелі тәрбие жұмысын жүргізу қажет. Тәрбиесі ―қиын‖ жасӛспірімдерді
тәрбиелеу – ділгірлігі мол факторлы құбылыс, оны іс жүзінде асыруға ата-анаға
кӛмектесу, психологиялық жағынан бақылау педагогтер мен психологтерге, заң
қызметкерлеріне жүктеледі. Ӛйткені, біздің ойымызша, ―қиын ‖ бала тәрбиені
ұйымдастыруға икемі жоқ отбасылардан шығады.
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Аннотация
Бұл мақалада оқу процесінде жеткіншек кезеңіндегі девиантты мінез-құлықтың
психологиялық ерекшіліктерін анықтау деңгейіне қойылатын қазіргі талаптар мен оны жүзеге
асырудың ғылыми-негізделген психологиялық шарттары мен әдістемесі туралы баяндалған.
Аннотация
В данной статъе рассмотрены научно- обоснованные психологические условия и методика
реализации современных требований, предъявляемых к уровню определения психологических
особенностей девиантного поведения детей подросткового возраста в учебном процессе.
Annotation
In this article are considered scientifically- based psychological positions and methodic of
realization of modern requirements for a level of definition of psychological peculiarities of deviant
conduct of children of juvenile age in teaching process.
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МЕКТЕПТЕ ОҚУШЫ ОТБАСЫМЕН БАЙЛАНЫС
ЖАСАУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ - ПЕДАГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Ашимбекова И.Ғ., Ашимбекова Г.Ғ.
А. Шынасилов атындағы ШЖМ Жамбыл облысы, Т. Рысқҧлов ауд.
Білім беру проблемаларына байланысты мектептердің оқу жұмыстарын дұрыс жолға
қою әр уақытта шешімін табуды керек ететін мәселе. Бүгінгі күннің талабы – білімді
ұрпақ тәрбиелеу. Мектеп - әлеуметтік мәселелердің ішіндегі ең ӛзектісі, ерекше мән
беретін білім ордалары. Мектептерге кӛңіл бӛлу, оларға жәрдем беру арқылы
болашағымызды бәсекелестікке лайықты тәрбиелеп, білім беріп дамытамыз, «Елді
түзетуді бала оқыту ісін түзетуден бастау керек» деп ұлтымыздың ұлы ұстазы Ахмет
Байтұрсынұлы орынды айтқанын қазір қазақ зиялылары ғана емес, бізбен отандас ӛзге ұлт
ӛкілдері, солардың озық ойлы, білімді азаматтары да толық мақұлдайды. Халқымыздың да
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ұлы мұраты жастарға халықаралық деңгейде білім беру, ол мұратқа жетудің алғашқы
баспалдағымектепте ӛркен жаяды [1].
Қазақстан Республикасының сапалы білім бер у жүйесі еліміздің экономикасын
тұрақты дамуын қамтамасыз ететін негізгі факторлардың бірі және мемлекеттің
дамуының ӛзегі болып есептеледі. Сондықтан сапалы білім беру, оқушылардың тұлғалық
қасиеттерін дамытуда мектеп педагогикалық ұжымы мен отбасының рӛлі үлкен.
Мектеп басшысы тәрбие процесін ұйымдастырушы болса, сынып жетекшісі, пән
оқытушылары – тәрбие процесін жүргізуші, іске асырушы болып табылады. Сынып
жетекшісі тәрбие процесін ұйымдастыруда ӛте маңызды да жауапты міндеттерді
атқарады. Олар сыныптағы оқу-тәрбие жұмыстарының ұйымдастырушысы, шәкірттердің,
ата-аналардың ақылшысы, қамқоршысы.
Сынып жетекшісінің шәкірттердің ата-аналарымен қызметі де үлкен ізденісті талап
ететін тақырып. Ата-аналарға шәкірттердің оқу жұмыстары, тәрбиесін мәлімдей отырып,
ата-аналармен бірлесіп сол кемшіліктерді жоюға атсалысады.
Қазіргі заманғы мектеп кӛпнұсқалы және ӛзін-ӛзі басқару тәсілімен жұмыс жасауда.
Білім беру жүйесінде ізгілендіру процесі жүруде, мұнда оқушы тұлғасын алдыңғы қатарға
шығару, оның талаптарын қанағаттандыру, жеке қабілеті мен дарынын, тұлғалық сапалық
қасиеттерін дамыту үрдісі болып саналады.
Оңтайланған педагогикалық жүйе мәнін кӛрсететін білім беру үрдісінің
ұйымдастырылуы ынтымақтасу педагогикасы идеясын жүзеге асырады. Бұл мектептегі
басты қиындықтың бірі – мұғалім мен оқушы қарым-қатынасында кездесетін
қиыншылықты жояды. Оқыту үрдісі тек психологиялық жағынан ғана емес, сыныптағы
дәстүрлі сабақ жүйесін айрықшалап ұйымдастырылуы да ӛзгеріске ұшырады. Оқыту
үрдісін ӛзгертуде ғылыми кӛзқарастарға ерекше мән беріледі. Мектеп мұғалімдері
пайдаланатын технологиялар негізіне ақыл-ойдың дамуын сатылы қалыптастыру,
проблемалық оқыту, дамыта оқыту сияқты психологиялық – дидактикалық теориялар т.б.
жатады.
Жалпы орта мектепте бала тұлғасының қалыптасуына ықпал ететін негізгі
әлеуметтік-экономикалық және мәдени-тұрмыстық ахуалы. Осыған байланысты орта
мектепмұғалімінің негізгі мақсаты - ӛмір сүру қажеттілігіне сенімділігі бар баланың жеке
тұлғасын қалыптастыру. Оқушының туған жеріне адалдығын сақтап, қоршаған ортаға
белсенді араласып, жалпы мәдени дамытып, білімге деген ынтасын арттыру, сӛйлеу
мәдениетін қалыптастыру, болашақта үлкен ортаға бейімделуге қабілетті тұлғаны
қалыптастыру болып табылады [2].
Сынып жетекшісінің тәрбиелік қызметінің жүйесі бар. Ол жан-жақты оқу-тәрбиесінің
мақсаты мен міндеттерінен туындайтын, ӛзара байланысты оқу-тәрбие шараларының
жиынтығы, сынып жетекшісінің оқушылармен жүргізетін барлық жұмысының
бағыттарын (саяси-идеялық, адамгершілік, дене, эстетикалық, еңбек тәрбиесі, т.б.)
қамтиды.
Оқушыларды жан-жаақты тәрбиелеу үшін сынып жетекшісі оларды зерттеп білу
қажет. Оларды зерттеп білу, сынып жетекшісінің ӛз қызметін ойдағыдай атқарудың басты
шарты. Сынып жетекшісі балалар туралы мынандай мәліметтерді білуі қажет:
- оқушының денсаулығы;
- отбасындағы тұрмыс жағдайы;
- ішкі жан дүниесі, рухани байлығы;
- мінез-құлқы, темпераменті, қабілеті, еркі, зейіні, т.б.
- ата-ана, үлкендермен, құрбыларымен қарым-қатынасы;
- әдептілігі, адамгершілігі;
- еңбекшілдігі;
- интеллектуалдығы;
- саяси сауаттыллығы;
Эстетикалық талғамы.
87

Осы айтылғанның бәрін сынып жетекшісі педагогикалық зерттеу әдісін қолдана
отырып жинақтайды (бақылау, әңгімелесу, эксперимент, т.б.). Сынып жетекшісі тек
шәкірттермен қызметтес болмай, сонымен бірге жалпы ұстаздармен де қызметтес болғаны
дұрыс. Мұндай жағдайда бала туралы пікір алмасады, дұрыс мәлімет жинақтауға болады.
Сынып жетекшісінің мақсаты – бала тәрбиесі мен білімін жетілдіру, іске асыру, ұйымдық
қызмет атқару [3].
Сынып жетекшісінің шәкірттердің ата-аналарымен қызметі де үлкен ізденісті талап
ететін тақырып. Сынып жетекшісі отбасымен жиі қарым-қатынас жасаушы тұлға. Атааналарға шәкірттердің оқу жұмыстары, тәрбиесін мәлімдей отырып, ата-аналармен
бірлесіп сол кемшіліктерді жоюға атсалысады. Ата-аналармен жүргізілетін жұмыстың
түрлері кӛп; отбасына барып тұру, жағдайын білу, ата-аналармен сӛйлесу, пікір алмасу,
педагогикалық тұрғыда сауаттандыру, сұрақ-жауап кештерін ӛткізу, т.б.
Мектеп іс-әрекетінің ең бастысы – тәрбие түрлерінің (адамгершілік, ұлттық,
отансүйгіштік, дене, еңбек, эстетикалық, т.б.) байланыстылығын күшейту. Осының
нәтижесінде олардың кешенді түрде мақсаттары және міндеттері жүзеге асады. Мектеп
басшылығымен жүргізілетін тәрбие жұмыстарыныңформалары кӛптеп саналады.
Мәселен:
- ата-аналар және олардың белсенділермен жұмысы;
- бастауыш сыннып мұғалімдерімен қатар сынып жетекшілерінің отбасымен
жұмысы;
- мектептен, сыныптан тыс тәрбие жұмыстары,
- еңбек ұжымдарымен және жұртшылықпенбалалар тәрбиес інебайланысты
жұмыстар: түрлі іс-шаралар, ата-аналардыпедагогикалық тұрғыда сауаттандыру, т.б.
Осы жұмыстардың барлығына мектеп ұжымы басшылық жасайды, кӛмектеседі,
тиісті мамандармен, ұйымдармен бірігіп іске асыруды қамтамасыз етеді.
Бала тәрбиесінде қоғамдық тәрбие институтарының алатын орны ерекше. Олардың
ынтымақтасып істейтін жұмыстарының негізгі бағыттары:
- педагогикалық ұжым, ата-аналар комитеті, үлкен кеңес мүшелері, кәсіпорын
басшылары, шағын аудандағы жұртшылық бірігіп, тәрбие жұмысының жоспарын жасап,
оны басшылыққа алады;
- мектеп, кәсіпорындағы және шағын аудандағы жұртшылық тәрбие жұмысыны
бірігіп зерттейді, нәтижесін арнайы мекткп, отбасы, жұртшылық талқысына салып шешім
қабылдайды, іске асырады;
- мектеп ата-аналарды және жұртшылық ӛкілдерін үнемі балаларменжұмыс істеуге
даярлау үшін, оларды психологиялық-педагогикалық біліммен қаруландыруды, тәрбие
жұмысына барлық жұртшылықты қатыстырады, әсіресі жаңашыл мамандарды, ӛндіріс
озаттарын, спорт, ӛнер салаларындағы адамжарды, соғыс, еңбек ардагерлерімен кездесу
ұйымдастырып, олардың тәжірибесін кеңінен пайдаланады, жалпы басшылық жасап,
тәрбие жұмысын басқарады [4].
Мектеп – отбасының, жұртшылықтың ынтымақтастығына тікелей басшылық ететін
бірдін бір орган. Ынтымақтастықпен жұмысты жүргізудің формалары кӛп. Біз тек
солардың бірнешеуін ғана атап ӛтейік. Олар:
- ата-аналар жиналысы;
- мұғалімдердің оқушылардың үйіне барып, тұрмыс-тіршілігімен танысу;
- педагогикалық насихат, ата-аналарға педагогикалық білім беру, т.б.
Осы жұмыстарды ойдағыдай жүргізу үшін мектеп жанындағы үлкен кеңестің
жұмысына дұрыс басшылық жасау, кеңес беру керек. Ол аудан, ауыл кӛлеміне
жүргізілетін жұмыс. Бала тәрбиесіне ықпал ететін кӛптеген орта бар. Олар: отбасы,
мектеп, аула, дос-жарандар, кӛрші, ағайын-туыстар, еңбек ұжымдары, жұртшылық, тағы
басқалар. Қысқасы бала тәрбиесінде мектептің, отбасының, жұртшылықтың, еңбек
ұжымдарының бірікке тәрбие жұмысы қажет. Осыны ұйымдастыратын – мектеп
ұстаздары. Олар сол жұртшылықты педагогикалық тұрғыдан сауаттандырып, жалпы
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тәрбие жұмыстарына жұртшылықты жұмылдырып, педагогикалық тұрғыдан сауатты
басшылық жасауы тиіс.
Жеке тұлғаның ӛсіп жетілуіне ықпалы ерекше болғандықтан отбасы тәрбиесіне
психологиялық және педагогикалық зерттеулерде ерекше кӛңіл бӛліп, «отбасы» ұғымына
кӛптеген анықтамалар берілген. Ж.Б. Қоянбаевтың педагогикалық еңбегінде «Отбасы – ол
бірге тұратын некеге негізделген немесе қандас туыстар (әке, ана, бала) тобы» - деп
анықтама берілген. Ғылым – педагог ӛзінің зерттеуіндеотбасы – баланыңӛмір жолын
бастайтын және қоршаған шындық, ортатуралытиянақтыда тереңәсер алатын
ұжымыекенін, соның негізінде білім, әдет мінез- құлықпен ӛмірге кӛзқарастың
қалыптасатынын дәлелдеп кӛрсетеді [5].
Педагогика және психологиялық сӛздікте «отбасы – үйленгендердің жанұялық
бірлігі» деп анықтама келтірілген. Бұл сӛздікте отбасы тәрбиесі балаға ұлттық
тәрбиеберудің негізі болып табылатындығын айқындай түседі.
Сонымен, жоғарыда айтылған анықтамаларға сүйене отырып, отбасының мынадай
негізгі белгілерін айқындап кӛрсетуге болады.
1) отбасы ӛзара туысқандық қатынасы барәртүрлі жастағыәр түрлі құқылы
адамдардан біріккен ұжым.
2) оларды ерлі зайыптылық, ата-аналық, балалардың ата- аналарынае ерсектердің
кішілерге және бір біріне деген қарым-қатынас жасау міндеттері байланыстырып тұрады.
3) ата- аналар мен балаларбірінен -бірі отбасыны басқарумен, ерекшеліктері
солотбасында тәрбиеленуменерекшеленеді.
4) Отбасы ӛмірі әр түрлі материалдық және рухани үрдістермен сипатталады. Ал
отбасының әлеуметтік ролі адамның ӛзін ӛсіруге, адам тегін ұзартуға тікелей
қатынасымен анықталады.
Біздің қоғам үшінәр кезеңде, әр отбасында ӛсіп келе жатқанұл қыздарыныңдені сау,
рухани ойлау дәрежесі биік,еңбекқор, білімгеқұштар болып ӛсуі туған халқы мен Отанына
адал, ӛнегелі азамат болыпӛсуі - ең жоғарытілек, ең негізгі мақсат болып келген. Оның
қуат алатынқайнар бастауы – отбасы. Сондықтан, адамзат ұрпағына отбасының аса құнды
ықпалымен әсерін ӛмірдегі еш нәрсенің күшімен салыстыруға болмайды. Сол сияқты
балағаата – ана тәрбиесінің орнын еш нәрсе толтыра алмайды.
«Отбасы тәрбиесі» ұғымының ӛзі «отбасы» мен тәрбие категорияларының жиынтығы
ғана емес, олардың синтезі де болып табылады. Оның қызметі мен ролі, отбасындағы
тәрбие толығымен қоғамдық ӛмір заңдылықтарына байланысты дамиды.
Отбасы баланың жеке басының қалыптасуына екі жақты әсер етеді:
Біріншіден, отбасының материалдық жағдайын сипаттайтын ӛзіндік ӛмір сүру
арқылы, яғни отбасы мүшелерінің материалдық және рухани қажеттілігі мен әлеуметтік
құндылықтары арқылы;
Екіншіден, әлеуметтік және белгілі бір мақсатқа бағытталған әсер арқылы;
Бұл кӛбінесе отбасындағы негізгі кӛзқарас пен тәрбиелік мақсатына, идеалық
адамгершілік және эстетикалық талаптарына қаншалықты сәйкес келуіне байланысты
жүзеге асырылады.
Қазақ педагогикалық энциклопедиялық сӛздігінде отбасы тәрбиесі ұғымы былайша
түсіндіріледі. «Отбасы тәрбиесі» - туысқандық қарым-қатынастармен тұрмыс жағдайлары
болып үздіксіз ықпал етуші тәрбиелік күш болып табылады. Отбасы тәрбиесінің
педагогикалық мәнін ашу үшін «тәрбиелеу» және «әлеуметтедіру» ұғымдарын
байланыстырып қарастыру қажет. Бүгінге дейін педагогикалық әдебиетермен мемлекет
тарапынан жарық кӛрген құжат – тұжырымдамаларда «тәрбие» ұғымына әртүрлі
анықтамалар беріліп келеді. 1993 жылы қабылданған тәлім-тәрбие тұжырымдамасында:
«Тәрбие – халықтың ғасырлар бойы жинақтап, іріктеп алғанозық тәжірибесі менізгі
қасиеттерін жас ұрпақтың бойына сіңіру, баланың қоршаған ортадағы қарым-қатынасын
дүниетанымын, ӛмірге деген кӛзқарасын және соған сай мінез-құлқын қалыптастыру» деп анықтама берілсе, қазақ педагогикалық энциклопедия сӛздігінде «Тәрбие – қоғамдық
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ӛндірістік және мәдени ӛмірдің белсенді қатысушысын даярлауды мақсат етіп қойған
жеке адамды қалыптастырудың жүйелі» процесі делінген. Ұлы ғұлама Әл Фараби
«Бақытқа жету жолында» деген еңбегінде «Тәрбие деп – халықтардың бойына білімге
негізделген этикалық ізгіліктер мен ӛнерлерді дарытудеген сӛз»- деп анықтама берді.
Демек, тәрбие – бұл қоғам талабына сайадамды қалыптастыруда белгілі бір
мақсатқасәйкес жүйеліәрі саналы түрдеәсер ету болып табылады. Тәрбие жан –жақты
дамыған адамды қалыптастыруды кӛздейді. Оқушылардың тұлғалық қасиеттерін
дамытуда ықпал ететін негізгі факторларды ескере отырып, тәрбиені отбасы тәрбиесіне
және қоғамдық тәрбие деп екі түрге бӛлуге болады. Олай болса, тәрбие қоғамдық ӛмірдің
жалпы және қажетті категориясы болып табылады, тәрбиенің мақсат- мазмұны,
ұйымдатыру түрі, әдісі қоғамдық қатынастардың тарихи дамуына сәйкес ӛзгеріп отырады.
Кейде «тәрбиелеу» ұғымы «әлеуметтендіру» ұғымымен сәйкестендіріліп
түсіндіріледі. Әлеуметтендіру латынның «Социалус» дген сӛзінен аударғанда «қоғамдық»
деген мағынаны білдіреді. Яғни қоғамдандыру немесе қоғамда ӛмір сүруге бейімделу
деген сӛз.
Бүгінгі таңда отбасы тәрбиесінің қоғамдағы ролін анықтау, яғни мектеп пен отбасы
ынтымақтастығын арттыру мәселесі мемлекеттік тұрғыда маңызды орынға кӛтеріліп
отыр. Бұл мәселе ҚР Конституциясында: «Балаларына қамқорлық жасау және оларды
тәрбиелеу ата-ананың құқығы, әрі парызы» - деп кӛрсетілген. Ал, әлемдік деңгейде
«Баланың құқығы туралы конвенция» қабылданып, бала дүниеге келмей жатып,
қамқорлық жасаудың жолдары қарастырылуда. Мұның ӛзі, бүгінгі таңда мектеп
оқушыларының тұлғалық қасиеттерін дамытуда отбасытәрбиесінің мәні ӛте күрделі
екендігін байқатады.
Бүгінгі күнгі отбасы тәрбиесінің ролін арттырудың негізгікӛзі – мектеп, соның ішінде
сынып жетекшілері болуға тиіс;
Ата-аналардың педагогикалық білімін жетілдіру үшіната-аналар үшін әңгімелер,
дәрістер, конференция ӛткізу, лекторийлер ұйымдастырылуы керек;
Ата-аналар үшін ұйымдастырылатын дәрістерде «оқушылардың жас және дара
ерекшеліктеріне» сәйкес алынуы ӛте орынды;
Мектептегі мұғалімдерге оқушылардың ата-аналарының моральдық кӛмегі мен
қолдауы аса қажет.
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Аннотация
Жалпы орта мектепте бала тұлғасының қалыптасуына ықпал ететін негізгі әлеуметтікэкономикалық және мәдени-тұрмыстық ахуалы. Осыған байланысты орта мектепмұғалімінің
негізгі мақсаты - ӛмір сүру қажеттілігінесенімділігі бар баланың жеке тұлғасынқалыптастыру.
Оқушының туған жеріне адалдығын сақтап, қоршаған ортаға белсенді араласып, жалпы
мәденидамытып, білімге деген ынтасын арттыру, сӛйлеу мәдениетін қалыптастыру, болашақта
үлкен ортаға бейімделуге қабілетті тұлғаны қалыптастыру болып табылады.
Аннотация
Соцально- экономическое и культурно- бытовое положение, влияющее на формирование
личности ребѐнка в общеобразовательной средней школе. В связи с этим основная цель учителя

90

средней школы- формирование личности ребѐнка, который имеет необходимость в
существовании. Соблюдение преданности к родной земле ученика, активное отношение к
окружающей среде, увеличение активности к знанию формирование культуры речи, способность
адаптации ребѐнка к будущему являются основой статъи.
Annotation
Socially- economical and cultural position having an influence on formation of personality of a
child in a comprehensive secondary school. In accordance with it the main aim of a teacher in a
secondary school- formation of personality of a child who has got the necessity in being. Keeping of
honor to native ground of a pupil, active relation to environment, rising the activity for knowledge,
formation of speech culture, ability of a child to future is a base of article.
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ ҚАБІЛЕТТІЛІКТІ
ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ
Бейспаева А.Б.
Жармҧхамбет орта мектебі, Алматы обл., Қарасай ауд.
Балаларды оқытып, тәрбилеу барысында олардың интеллектуалдық қаб ілетт іл ігі
оянып, дамып, қалыптасады. Осы дамыту жолдары педагогикалық және
психологиялық зерттеулерде жан-жақты зерттелген XIX ғасырдың басында швейцар
педагогі И.Г.Песталоцци осы қасиетті бастауыш сыныптарда дамыту жолдарын зертеп
бастаған. Оның ізбасарлары К.Д.Ушинский, Айзенк, Симон т.б. интеллектуалдық
қабілет- тілікт ің табиғатын анықтап, оны дамыту жолдарын іздеген. Қазіргі дәуір
зерттеушілері В.В.Давыдов, Н.С.Лейтес, Б.М. Теплов, Б.Тұрғынбаева бастауыш
сыныптарда дамыта оқыту бағдарламасын жасап балалардың интеллектуальдық
қабілеттілігіне әсерін тигізетін әдіс-тәсілдерді жүйелі түрде ұсынып отыр[1]. Осы
бағдарламалардағы шығармашылық тапсырмалары және оны толықтыратын қосымша
материалдарды психологиялық дамыту тестерімен қосып қолдану арқылы оқушылардың
интеллектін дамытуға мүмкіндік туады.
Адамның барлық іс- әрекетте табысты болуы оның қабілетімен байланысты.
Қазіргі кезде қабілеттілікт і кӛптеген түрге бӛлініп оның әр түр і жан - жа қты
зер тт ел ін уд е. О қы т у ба рысын да ба лал ар дың интеллектуалдық қабілеттілігі
дамиды. Осы қабілеттілікті зерттеушілер Айзенк, Бинэ, Симон, Н.С.Лейтес, В.В.Давыдов,
Б.М.Теплов, Б.Тұрғынбаева, Б.Якобсон т.б., бұл қасиеттің даму деңгейін ӛлшеу, даму
деңгейін бағалау және ауытқулар байқалса оны коррекциялау жолдарын анықтаған [2].
Балалар мектепке баратын шағында оқуға, интеллектуалдық қабілетін дамытуға даяр
болуға тиісті. Мектеп табалдырығында балалардың танымдық әрекеті негізінде оның
интеллектуальдық қабілетінің нышандары оянып біртіндеп жекелік қасиеттерге
айналады. Осы процесті мұғалімдер басқарып отырады. Сондықтан мектеп жасына
келген балалардың интеллектуальдық қызметке қабілеттілігін анықтау және оны дамытумұғалімдер алдында тұрған үлкен проблема. Оны тиімді шешеу үшін әр мұғалім
қабілеттілігін анықтамасын, оның түрін және қалыптастыру жолдарын жан-жақты білу
қажет. Қабілеттілік адамның кӛптеген жекелік ерекшеліктерін сипаттайтын психикалық
қасиет.
Бұл қасиетті зерттеу XIX ғасырдың ортасында басталып, қазіргі кезде бірнеше
анықтамалар қалыптасқан, сол анықтамаларға байланысты зерттеу әдістері анықталған.
Бірінші анықтама бойынша: Қабілеттілік дегеніміз жалпы және арнайы білімді жоғары
деңгейде меңгеру нәтижесінде адамның кӛп іс-әрекеттерге икем болып, шеберлігінің
тез қалыптастыру. Б.М.Тепловтың анықтамасы бойынша қабілеттілікдегеніміз
адамның іс-әрекет түрлерін тез меңгеріп, оны сапалы орындауға бейімділігі. Негізінен
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қабілеттілікті зерттеуге Б.М.Теплов кӛп кӛңіл бӛлген. Ол қабілеттілік адамның жекелік
психикалық ерекшеліктерін анықтауда үлкен роль атқаратындығын және үнемі дамып
отыратын процесс екендігін айтады. Іс-әрекеттің сапалы орындалуы қабілеттілікке
байланысты. Қабілеттілік ең нәзік психикалық қасиеттерге жатады, егер оны күнделікті
дамытып отырмаса, ол біртіндеп сӛніп қалуы мүмкін. Қабілеттілік адамдардағы жеке
дара ӛзіндік ерекшелік, яғни бір адамның екінші адамнан айырмашылығын кӛрсететін
психологиялық сипат. Мысалы: бойшаң келуі баскетболшыларға тән [3]. Бұл адамның
қабілет- тілігінің жалпы түрі, ӛмір сүруі мен тіршіл ік етуге деген икемі және
әрекетшіл кӛрінісі. Қабілеттілік адамның жеке басының іс-әркетіне байланысты жүзеге
асады.
Табиғи қабілеттілік адамдар мен жануарларға да тән болып келеді. Адамға тән
қабілеттер қорректену, тыныс алу, түйсіну, сӛйлеу, ойлау, ес және қабылдау жатады.
Сонымен қатар адамда жалпы және арнайы жоғары интеллектуалдық қабілеттіліктер
болады. Бұлар адамдық касиеттерді қалыптастыру барысында кӛрініс береді. Теориялық
және практикалық қабілеттілік адамның абстрактілік ойлауын алдын ала анықтайды.
Бұл дарынды және таланты балаларда кездеседі. Оқу және шығармашылық қабілет
оқыту мен тәрбиелеудің тиімді жақтары менбілімді,іскерлікті, дағдынықалыптасытру
барысында жаңа идеялармен жаңалықтар ашу барысында жүреді. Адамның ақыл-ой
ӛзгешеліктерінің жеке қасиеттерін кӛрсететін кез келген адамнан табылатын қабілет
жалпы қабілет деп аталады[4]. Ақылдың орамдылығы мен сынышылдығы, материалды
еске тез қалдыра алу, зейіндік пен бақылағыштық, зеректік пен тапқырлық т.б. осы секілді
ақыл-ой әрекетінде кӛрінетін ӛзгешіліктер жалпы қабілет болып табылады. Іс- әрекеттің
жеке саларында ғана кӛрініп, оның нәтижелі орындалуына мүмкіндік беретін қабілетті
арнаулы қабілет деп атайды. Бұған суретшінің, музыканттық, спортсменнің математикғалымның қабілеттерін жатқызуға болады.
Практикалық
қабілеттілікке:ұйымдастырғыштық,
педагогтық,
конструктивтітехникалық қабілеттер жатады. Қабілеттіліктің барлық түрлеріәр адамның ӛз ӛмірінде
қалыптасады, тәрбиеленеді. Адамдардың қабілет саласындағы айырмашылықтарысаналуан болыпкеледі.Қабілеттіадамдардың бірі-зеректілігімен, екіншілері байқағыштығымен, үшіншілері-материалды еске сақтағыштығымен ерекше кӛзге түседі.
Қандай да болмасын бір әрекетті сапалы етіп орындау үшін қабілеттің бір ғана түріне
сүйенугеболмайды. Бір әрекеттің ӛзінорындау үшін де кейде бірінші қабілеттің
жиынтығы керек болады.
Дарынды балалар мектептің оқу бағадарламасын ерте меңгереді. 5-6 жастаондай
балалар ӛзінен екі есе үлкен балалардың мектептегі оқуға кӛңіл бӛлмейтін кездері де
кездеседі. Мәселен, Д.Байрон, В.Скот, Ч.Дарвин балакездерінде түк білмейтін болған.
Олардың кӛпшіл ігін ӛз уақыттарын ӛлең жазып, сурет салып, кӛбелек ұстап,
коллекция жинауға немесе химиялықтәжірибе жасауға сарп етеді. Мұндай дарынды
адамдардың балалық шақтары туралы кӛптеген шығармалар әлі де сақтаулы. Айталық,
Дюрер үш жасында ӛз портретін салған жеті жасар Моцарт тӛрт жасында соната жазып
үлгерген. Қабілеттіліктің ең жоғары дәрежесін талант деген сӛзбен белгілейді. Талант бір әрекетті творчестволықпен орындау мүмкіншілігін қамтамасыз ететін қабілеттердің
ерекше қиысып келуі. Талант кез келген бір істі нәтижелі, жеке және сапалы
орындаудағы қабілеттіліктің ең жоғарығы деңгейі. Дарынды балалардың зерттеу
барысында олардың дарындылығын анықтайтын бірнеше жекелік қабілеттіліктерін
аңғартуға болады. Бірінші ерекшелігі: ол адам қандай да бір болсын істі орындағанда оған
ӛте зейінді, ұқыпты және оған жауап беруге әрқашан дайын болады. Екінші ерекшелігі:
бұл бірінші ерекшілікпен байланысты. Мұнда адам іс-әрекетке бар ынтасын сала
отырып, еңбек сүйгішт ікке тәрбиеленеді. Үшінші ерекшелігі: ол адамның
интеллектуалдық іс-әрекеттерімен сипатталады [6].Адамның ойлау ерекшеліктерін-де,
ақылында кӛрініс береді. Талант үлкен, кӛп қажырлы еңбек етуге келіп тіреледі. Тек
ғана еңбек арқылы жоғары шеберлікке жетуге, дүние жүзіне танымал болуға болады.
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Еңбек ету барысында, іскерлік пен дағдының арқасында ӛмірлік шеберлік қалыптасады.
Онсыз ешқандай шығармашылыққа жетуге мүкін емес.
Адам қабілеттілігінің табиғаты ӛте күрделі. Оныңерекшеліктеріне әсерін тигізетін
шарттар:
1. Әлеуметтік орта. Бұл орта материалдық және рухани байлық және адамдық
қажеттілікті қанағаттандыруға мүмкіндігі.
2. Заттарды қолдану қабілеттілікті әр адам ӛзі, ӛз ӛмірінде оқу- тәрбие
барысында меңгеруі.
3. Әр адам ӛте күрделі жоғары деңгейде ұйымдастырылатыніс-әрекеттерге қатысуы
қажет екендігі.
4. Бала туылған күннен білім бар ӛркениет ортада дамуы және сол ортада ӛмір
сүруге қажетті білім мен іскерлікті меңгеру үшін жағдай жасалатындығы.
5. Туабітеӛмірге қажеттімінез- құлық үлгілеріинстинкті жоқтығы. Барлық қажетті
мінез-құлық үлгісін әр адам ӛз ӛмірінде әлеуметтендіру барысында менгеруі.
Осы шарттар әр адамға биологиялық ӛмірден әлеуметтік ӛмірге біртіндеп
кӛшуге негіз болады. Әлеуметтік-мәдениеттік орта адамның материалдық және рухани
байлықтарды қолдану қабілеттілігінің дамуының материалдық және рухани
байлықтарды қолдану қабілеттілігінің дамуына жағдай туғызады. Нағыз адамдық ісәрекеттерді меңгеру үшін қажетті қабілеттілікті дамытуға тырысады. Үлкендер осы
қабілеттілікті меңгерген тәжірибесіне сүйене отырып кішкентай балалардың қабілетін
дамытады. Бала ми қыртысының икемділігіне, серпінділігіне байланысты үйренуге ӛте
ыңғайлы болады. Осы ыңғайлылықтың нышандары одан ары дамып, биологиялықтан
әлеуметтікке ӛтеді.
Интеллект-дегенімізадамның ӛз алдына қолданбалы немесе символикалық түрде
міндет пен мақсаттары анықтап қойып, оның тиімді шешу жолдарын табуға қабілеттілік.
Басқаша айтқанда қабілеттіліктің әлеуметтік ортада дамитын түрлерінің ең жоғары
деңгейдегі түрі, адамзаттың тарихи-әлеументтік тәжірибесін меңгеруге және оны
қолдануға икемділіктің жиынтығын интеллектдеп атайды. Интеллектуалдық қызмет
адамның жаңалыққа қызғушылығымен ұштасып дамиды.
Бастауыш сыныпқа келген баланың интеллектуалдық қабілеттерінің ны шандары
ояна бастаған, тіл байлығына, ойлау процестерін ің ерекшеліктеріне байланысты
интеллектуалдық қабілеттілік ӛте тез дамиды. Бастауыш сынып оқушыларының таным
процестерін және жалпы интеллектуалдық қабілеттіл ікті дамытуға арналған
бағдарламаларда балалардың логикалық ойлауын, абсттракциялауын, қиялын,
ауызша есептеуін т.б. интеллектке негіз болатын танымдық әрекеттерді дамытуға
арналған тапсырмалар жүйелі түрде берілген. Интеллектуалдық қабілеттілікті ӛлшеуге,
дамытуға арнаған кӛптеген тестер бар. Интеллектуалдық тесттердің кӛмегімен адамның
танып процестерін сандық және сапалық жағынан бағалап, оларды дамытуға мүмкіндік
туады.
Психологиялық тестер кӛмегімен балалардың таным процестерінің ырықты және
ӛнімді түрлері кӛрініс беріп, нығаяды, мұғалімнің сӛзін түсініп қабылдауға, ырықты және
үйреншікті зейінін қалыптастыруға мүмкіндік туады. Қабылдау, зейін, еске сақтау, ойлау,
сӛйлеу процестері бір-бірімен ұштасып, баланың жалпы ой ӛрісін дамытуға негіз болады.
Баланың интеллектуалдык қабілеттілігін дамытуды зейіні мен қабылдауын дамытудан
бастаған дұрыс.
Зейін дегеніміз - адам санасының бір зат немесе құбылысқа тұрақталуы. Бастауыш
сынып оқушыларының ырықсыз зейіні басым келеді. Оладамның қызығушылығымен
байланысты. Баланың ырықсыз зейіні ӛте жақсы дамыған. Ал ырықты зейін адамның
эвалюциялық даму барысында еңбекпен байланысты пайда болған. Зейінің бұл түрі
пайда болу үшін адамалдына мақсат қойып,соны орындау бағдарламасын сапалы түрде
анықтауға тиіс. Таным процестің екінші түрі - қабылдау. Қабылдау деген заттар мен
құбылыстардың мида бір тұтас бейнеленуі. Қабылдау саналы жүретін таным процесі.
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Мектепке келген баланың қабылдауы нақты. Оның тұрақтылығы, таңдамалығы,
мазмұндылығы біртіндей қалыптасады.
Шығармашылық тапсырмалардың түрлері ӛте кӛп. Бастауыш сыныптарда қолдануға
ыңғайлылары ертегілер жұмбақтар, ребустар, кроссвордтар, дидактикалықойындар.
Сонымен қатар мәнерлеп оқу, рольмен оқу,түсіндіріп оқу элементтері, саяхат сабақтары,
бақылау нәтижелерін әңгімелеп беру т.б. әдіс тәсілдерді қолдануға болады. Олардың
барлығы балалардың ақыл ойын дамытып балаларды біліммен іскерлікті меңгеру
тәсілдеріне үйретеді. Нәтижесінде оқушылардың интеллектуалдық қызметке қабілеттілігі
ӛте тез дамиды. Таным процестерінің дамуына мұғалімнің тигізетін әсері ӛте үлкен. Жас
баланың әңгімеге әуестігі тілі шыға бастағаннан кӛрініс береді. 6-7 жасқа дейін баланы
ойнату және ойлату, айналасында болып жатқан уақиғалармен таныстырудың ауыз
әдебиетінде алуан түрі бар. Балаға әр бір оқиғалар жаңалық, дүние тану кӛзі.
Халықтың кӛптеген шығармаларын балаларға жас кезінен таңдатып, тілге жеңіл
шығармаларды жатқа айытқызу баланың сӛздік қорын байытуға, тілін дамытуға үлкен
әсерін тигізеді. Сонымен қатар олардың сӛйлеу қабілеттері артады. Қандай шығарма
болсын оның белгілі мақсаты, жүйелі түйіні болады. Бал а ү шін шы ғар мал арың
маз мұнын ұ ғындырып үл гіл і ӛне гел і жақтарын ашып айтып, түсіндіріп отыру
кажет. Балаларға бағытталған ӛлеңдердің барлығы да тілге жеңіл, мазмұны айқын,
белгілі бір қасиетті тәрбилеуге әсерін тигізетін болады. Балалардың таным процесстерін
дамытуға ертегілер, жаңылтпаштар, мақал мен мәтелдер, жұмбақтар үлкен роль атқарады.
Халық ауыз әдебиетінде ерте заманнан қалыптасып келе жатқан ӛзіндік
ерекшеліктерімен танылған асыл ойдың кӛркем жиынтығы мақал-мәтелдер. Олар тоқсан
ауыз сӛздің тобықтай түйінің тауып шешетін асыл мұра болып табылады. Сонымен қатар
мақал мен мәтелдер балалардың ақылыңа ақыл қосып, ой ӛрісін дамытатын, болашағына
дұрыс бағыт беретін, ӛмірді танытатын қамқоршы. Ауыз әдебиеттің осы түрін
балалардың ойлау қабілетін, зейінін дамытуға кеңінен қолдану қажет.
Халықтық шығармалар ішінде жұмбақтар үлкен роль атқарады. Олар баланың
байқағыштығын, сӛздің мағынасына зер салғыштығын, ой-қиялға шомылтып, ойлауды
қиялмен ұштастыратын тапсырмалар. Жұмбақтар баланың кӛзбен кӛріп, қолмен ұстап,
қажетіне пайдаланып жүрген, ӛз айналасында кездесетін заттар мен құбылыстарды
жұмбақтап айтудан басталады. Бастауыш сыныптарда колданылатын шығармашылық
кабілет нышаны оятатын тапсырмалар ойын элементтерін окытуда қолданумен ұштасып
жатуға тиіс. Сонда оқыту процесі балалардың жас ерекшеліктеріне ықшамдалған
түрде олардың интеллектіне нақты әсерін тигізіп ӛз уақытында дамытып отырады.
Қорытындай келе мынадай тұжырымдар жасалды: балалардың интелектуалдық
қабілеттілігін дамытуға арналаған кӛптеген психологиялық тестер бар. Оларды
қолдану арқылы балалардың қабылдау, назар аудару, еске сақтау, ойлау, сӛйлеу
процестерін дамытып, интеллектуалдық қабілеттілі- гінің ӛріс алуына ықпал жасайтыны
анықталған. Зерттеу барысында психологиялық тесттердің әсері ӛте үлкен екені
дәлелдеген соң оның бірнеше үлгіс і диплом жұмысында келтірілді. Арнайы жасалған
психологиялық дамыту тесттері барлықтаным қабілеттердің жылдам дамуына негіз болады.
Сондықтан, дамыту тесттерін қолдану инттелектуалдық дамытудың бірінші жолы.
Интеллектуал ьдық қаб ілетт іл ікт і дамыт удың екінші жолы- шығармашылық
тапсырмалары орындату. Бастауыш сынып оқушыларының жас ерекшеліктерін ескере
отырып олардың танымдық қабілетін дамытуға ертегілер, жаңылтпаштар, жұмбақтар
колдану арқылы оку мазмұны балаларға қызықты жасап, жас ерекшеліктеріне
жақындатуға мүмкіндік туады. Балалар халық фольклорын іздеп, оны шешу жолдарын
ӛздері тапса, тапқырлық, шешендік ӛнерін қалыптастыруғ ашығармашылық тапсырмалар
негізболады.
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Аннотация
Бұл мақалада бастауыш сыныптарда оқушылардың таным процесстерін және жалпы
интелектуалдық қабілетті дамытуға арналған бағдарламаларда балалардың логикалық айналуын,
абстракциялауын, қиялын ауысша, есептеуін т.б. интелектіне негіз болатын танымдык әрекеттерді
дамытуға арналған тапсырмалар жүйесін ашып кӛрсеткен.
Аннотация
В данной статъе широко раскрыты задания, направленные на развитие познавательного
процесса учащихся начальных классов, их логическое мышление, абстрагирование, мечта и т.д., и
которые развивают познавательную активность, являющаяся основой интеллекта.
Annotation
In this article are widely opened the tasks which are directed on development og cognitive process of
pupils of primary classes, their logical thinking, abstraction, etc., which develop the cognitive activity having a
base of intellect.

ӘОЖ 874.89
МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУДЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ
Бердалиева А.К.
№6 балабақша, Тараз қ.
Қазіргі таңда мектепке дейінгі орындарда инновациялық технологияны ендіруге
кӛптеп күш жұмсалады. Сол себепті мектепке дейінгі ұйымдарда педагогтардың негізгі
міндеті: әдіс тәсілдерді дұрыс таңдау,жаңаша педагогикалық технологияларды дұрыс
қолдана білу,жеке тұлғаның дұрыс дамып қалыптасуы үшін ыңғайлы жағдай жасау.
Мектепке дейінгі білім беру орындарында, педагогикалық технологиялар мектепке дейінгі
білім беру стандартын жүзеге асыруға бағытталған. Қоғамның алға басуы кӛп ретте
бүгінгі ұрпақтардың қандай дәрежеде білім алып тәрбиеленуіне байланысты. Мектепке
дейінгі кезеңде білім беруде инновациялық технологияны енгізу мен таратудың кӛпшілігі
оны зерттеуші және таратушы ғана емес, оны қолданушы болып табылатын адамға
тәуелді. Бүгінде мектепке дейінгі ұйымдар біркелкі бағдарламамен, біртектес әдістемемен,
біркелкі оқу жоспарларымен жұмыс істейді.
Тәрбиеші педагогтар қауымы заман талабы қойып отырған ұлағатты ұрпақ тәрбиелеу
міндетін жүзеге асыру үшін инновациялық технологияларды тәжірибеде қолдана білуге
дағдылану керек. Тәрбиешінің оқыту әдістерін үйлесімді етіп таңдап алуы білім берудің
нәтижелі болуына мүмкіндік жасайды, ол үшін тәрбиеші балалардың ӛмір тәжірибесін,
білім қорын, іскерлік дағдыларының қалыптасуын есепке алуы қажет. Жаңаша әдістәсілдермен танысып, оны үнемі ӛз тәжірибесінде қолданып, жетілдіріп отыруы шарт.
Сондай-ақ, жаңашыл педагогтардың іс-тәжірибесімен танысып, дамыта оқыту, модульдік
оқыту, сын тұрғысынан ойлау, іскерлік ойындарды ӛткізу, тренинг жүргізуді және
балаларды қарапайым зерттеу жұмыстарын жүргізе білуге үйрету жолдарын ӛздері
меңгеруі керек. Балалардың ақыл-ойын дамытып, дүниетанымдық ӛрісін кеңейтуде,
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ұлттық рух пен сана сезімін қалыптастыруда ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүйелі
жүргізіп, тәжірибеде тиімді пайдалану негізгі міндеттердің бірі болып табылады.
Қоғамның заманауи даму сатысында инновациялық үдерістер, бірінші кезекте,
баланың әлеуетті қабілеттіліктерін ашудың бірінші деңгейі ретінде мектепке дейінгі білім
беру жүйесіне әсер етеді. Мектепке дейінгі білім берудің дамуы, жаңа сапалы деңгейге
ӛтуі инновациялық технологияларды дайындаусыз мүмкін емес. Инновациялар бала
тұлғасына, оның қабілеттіліктерін дамытуға бағдарланған педагогикалық практикада
қолданылатын жаңа әдістерді, нысандарды, құралдарды, технологияларды анықтайды.
Қазіргі таңда мектепке дейінгі орындарда инновациялық технологияны ендіруге кӛптеп
күш жұмсалады. Сол себепті мектепке дейінгі ұйымдарда педагогтардың негізгі міндеті:
әдіс тәсілдерді дұрыс таңдау,жаңаша педагогикалық технологияларды дұрыс қолдана
білу,жеке тұлғаның дұрыс дамып қалыптасуы үшін ыңғайлы жағдай жасау. Қарымқатынас жасауда үлкендер жағынан балаға мынадай жағдай туғызу қажет:
Қазіргі кезде жас ұрпаққа жаңаша білім беру жолында түбегейлі ӛзгерістер жүріп
жатыр. Дарынды, шығармашылық тұлға қалыптастыру – білім мен тәрбие берудегі
мемлекеттік істің ең маңыздысы. Адамзат баласының ӛз ұрпағын мектепке дейінгі оқыту
мен тәрбиелеудегі ең озық тиімді ізденістерін, тәжірибелерін жалғастырып , тың жолдар
іздеу педагогиканың озық үлгілерін жаңашылдықпен дамыту жалғаса бермек. Білім,
тәрбие жұмысына жаңа әдістемелік амал-тәсілдерді, құрал-жабдықтарды, жаңа
тұжырымдамаларды жасап, оларды қолдану инновация деп аталады.
Тәрбиеші педагогтің мектепке дейінгі ұйымдарда оқу-тәрбие үдерісін
ұйымдастыруда тікелей басшылыққа алатын негізгі құзіреттілік түрлері: инновациялық
технологияларды пайдалана білу құзіреттілігі, құндылық түсінігі құзіреттілігі,
жалпымәдени
құзіреттілігі,
танымдық-тәрбиелік
құзіреттілік,
коммуникативтік
құзіреттілік, әлеуметтік- қызмет құзіреттілігі, жеке тұлғалық ӛзін-ӛзі жетілдіру
құзіреттілігі, ақпараттық құзіреттілік. Бірінші кәсіби құзіреттілікті жетілдірудің басым
бағыттарына инновациялық технологияларды пайдалана білу құзіретт ілігі жатады. Мұнда
білім беру саласындағы жаңа технологияларды тиімді пайдалану арқылы тәрбиелеу мен
білім беру үдерісінде қарапайым ойын-зерттеу іс-әрекеті дағдыларын қалыптастыруы,
түрлі тіршілік проблемаларын немесе жағдайларын сапалы және табысты шешу әрекетін
қамтамасыз ете алуы, жеке тәжірибеге енген жан- жақты білімі, икемділігі, дағдысы,
қабілеттер жүйесі, кәсіби біліктілік деңгейін арттыру кӛзделеді. Осыған орай,
балабақшада тәрбиешілерге жалпы әдістемелік кеңестер беріліп, зерттеу жүргізуді арнай ы
педагогикалық үдеріс тұрғысынан қарастырады. Мысалы: арнайы сабақтар,
балабақшадағы ойын, еңбек әрекеттері түрінде ұйымдастырады. Балалар зерттеуінің
тақырыптары қандай болуы мүмкін? деген сауалға жауап іздеп, зерттеу тақырыптарын үш
негізгі топқа біріктіруге болатынына тоқталдық. Фантастикалық тақырыптар–
фантастикалық құбылыстарды ӛңдеуге бағытталған. Теориялық тақырыптар - әртүрлі
теориялық дерек кӛздеріндегі материалдар мен фактілерді талдап қорытуға бағытталған..
Мемлекетік тілді жан-жақты меңгертуде ақпараттық технологиялардың мүмкіндігін
тиімді қолдана білу, сабақ жүргізудің жаңа оқыту әдістерін әзірлеу – қазіргі кезеңде ең
ӛзекті мәселелердің бірі. Үйретілетін тілдік үйретудің әдіс-тәсілдерінің де жетілдіріп
жатқаны да белгілі.
Қазір педагогика ғылымында «оқытудың жаңа технологиясы», «оқытудың
инновациялық технологиясы» деген ұғымдар кеңінен қолдануда. Балаларға оқыту
бағдарламасын қарағаннан гӛрі ертегі, әңгіме немесе танымдық фильм кӛрген немесе
тыңдаған әлдеқайда қызығырақ. Олар тілдің семантикалы қ негізін жылдам ұғып алады
және ӛздері сӛйлей бастайды. Әсіресе, оқыту кезінде толық ену әдісі пайдаланылса, әсері
кӛп болады. Бұл баланың қазақ тілімен тұрақты және терең байланыс жасауын білдіреді.
Бала санасының астары ӛте алғыр және айқын нәтиже дәл қазір кӛрінбесе де, бір-екі
жылдан кейін баланың ӛте дамыған лингвистикалық қабілеттерін әбден байқауға болады.
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Қазіргі кездегі шапшаң жүріп жатқан жаһандану үрдісі әлемдік бәсекелестікті
күшейте түсуде. Елбасы Н.Ә. Назарбаев Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 50
елдің қатарына кіру стратегиясы атты жолдауында «Білім беру реформасы –
Қазақстанның бәсекеге нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса
маңызды құралдарының бірі» деп атап кӛрсетті.
ХХІ ғасыр – бұл ақпараттық қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет дәуірі,
айналадағы дүниеге, адамның денсаулығына, кәсіби мәдениеттілігіне мұқият қарайтын
дәуір. Білім беру үрдісін ақпараттандыру – жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану
арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыт у мақсаттарын жүзеге асыра отырып,
оқу – тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарлатуды
кӛздейді.
Заманымызға сай қазіргі қоғамды ақпараттандыруда педагогтардың біліктілігін
ақпараттық – коммуникациялық технологияны қолдану саласы бойынша кӛтеру негізгі
міндеттерінің біріне айналды.
Ақпараттық – коммуникациялық технологияның келешек ұрпақтың жан – жақты
білім алуына, іскер әрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашатын
педагогикалық, психологиялық жағдай жасау үшін де тигізер пайдасы аса мол.
Білім беру мазмұнын жаңартуда инновациялық технологияларды пайдалану арқылы
тәрбиеші педагогтардың кәсіби құзіреттіліктерін жетілдірудің басым бағыттарына
тоқталамыз. Тәрбиеші педагогтің мектепке дейінгі ұйымдарда оқу-тәрбие үдерісін
ұйымдастыруда тікелей басшылыққа алатын негізгі құзіреттілік түрлері: инновациялық
технологияларды пайдалана білу құзіреттілігі, құндылық түсінігі құзіреттілігі,
жалпымәдени
құзіреттілігі,
танымдық-тәрбиелік
құзіреттілік,
коммуникативтік
құзіреттілік, әлеуметтік- қызмет құзіреттілігі, жеке тұлғалық ӛзін-ӛзі жетілдіру
құзіреттілігі, ақпараттық құзіреттілік. Бірінші кәсіби құзіреттілікті жетілдірудің басым
бағыттарына инновациялық технологияларды пайдалана білу құзіреттілігі жатады. Мұнда
білім беру саласындағы жаңа технологияларды тиімді пайдалану арқылы тәрбиелеу мен
білім беру үдерісінде қарапайым ойын-зерттеу іс-әрекеті дағдыларын қалыптастыруы,
түрлі тіршілік проблемаларын немесе жағдайларын сапалы және табысты шешу әрекетін
қамтамасыз ете алуы, жеке тәжірибеге енген жан- жақты білімі, икемділігі, дағдысы,
қабілеттер жүйесі, кәсіби біліктілік деңгейін арттыру кӛзделеді. Осыған орай,
балабақшада тәрбиешілерге жалпы әдістемелік кеңестер беріліп, зерттеу жүргізуді арнайы
педагогикалық үдеріс тұрғысынан қарастырады. Мысалы: арнайы сабақтар,
балабақшадағы ойын, еңбек әрекеттері түрінде ұйымдастырады. Балалар зерттеуінің
тақырыптары қандай болуы мүмкін? деген сауалға жауап іздеп, зерттеу тақырыптарын үш
негізгі топқа біріктіруге болатынына тоқталдық.
Фантастикалық тақырыптар – фантастикалық құбылыстарды ӛңдеуге бағытталған.
Қазіргі таңда әр жастағы балаларға кӛптеген қызықты энциклопедиялар мен
анықтамалықтар басылып шығуда. Осы кітаптар мектеп жасына дейінгі балалар мен
теориялық зерттеулер жүргізуге ыңғайлы. Мысалы, әртүрлі анықтамалар мен
энциклопедиялардан иттер тұқымдарының тобы туралы, ӛткен ғасырлардың желкенді
кемелердің құрылғылары жайлы немесе музыкалық аспаптардың тарихы т.б.
ақпараттарды талдап қорытқаннан кейін, оны құрбыларына талқылауға ұсынуға болады.
Әдетте теориялық тақырыптарды мектеп жасына дейінгі тек дарынды балалар
категориясы ӛңдеуді жақсы кӛреді. Бірақ барлық балалар эмпирикалық зерттеулерді үлкен
ынтамен ӛткізеді және де кӛбі қызықты қиялдар арқылы ерекше ойларды іске асырады.
Тақырыпты таңдау ережесіне сәйкес зерттеу тақырыбын таңдаудың бірнеше жалпы
ескертпелерін мысалға келтірейік. Тақырып таңдау балаға тиісті қызықты, оның елітіп
әкетуге тиіс.
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Аннотация
Бұл мақалада мекпепке дейінгі балаларды оқытуда инновациялық технологияларды
тәжірибеде қолдана білу, оқыту әдістерін үйлесімді етіп таңдау.
Аннотация
В статье рассматривается применение инновационной технологий в практике для детей до
школьного возраста.
Аnnatation
The article deals with the application of innovative technologies in practice for children up to school
age.

ӘОЖ 562.48
ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕПТЕРДЕ ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГТЫҢ
ЖҦМЫС ЖҤРГІЗУ БАҒЫТТАРЫ
Дуйсенбеков Е.Б., Кожамбердиева Н.А.
Тараз мамлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ.
Әлеуметтік педагог – жаңа мамандық. Әлеуметтік педагог халықтың бүкіл
топтарымен әлеуметтік педагогикалық жұмыс жүргізеді: балалармен, жасӛспірімдермен,
жастармен, ересектермен. Оның басты қызметі жеке тұлғаның әлеуметтенуі және дамуы
үшін жайлы жағдай жасау болып табылады. Әлеуметтік педагог клиент және оның
ортасы, жеке тұлға, отбасы, қоғамдық жүйе арасындағы байланысты қамтамасыз етеді. Ол
тек клиентке ғана әсер етпей, топтық қарым-қатынасқа, қоғамдағы жағдайға әсер етеді [1].
Әлеуметтік педагогика қоғамның тапсырысы негізінде пайда болған және дамыған
мамандықтар қатарына жатады. Ол мемлекеттік қолдау және қайырымдылық кӛмек
(қоғамның ең әлсіз және жапа шегіп отқанмүмкіндігі шектеулі жандар, жесір әйелдер,
жетімдер) кӛрсетілген кезден бастап дамыды. Соңғы жылдары әлеуметтік педагог ӛз
жұмысын жеке эксперементалды мекемелерден бастап, қазіргі таңда кӛмекті қоғамның әр
түрлі топтарына: әлеуметтік, педагогикалық, психологиялық, заңгерлік, әлеуметтікпедагогикалық кӛмекті кӛрсететін, әлеуметтік-педагогикалық қызмет пен қоғамдық
мекемелердің дамыған жүйесіне айналды. Әлеуметтік педагогтың кәсіби-педагогикалық
қызметі әртүрлі қоғам аймақтарында тәрбие және коррекциялық жұмыс арқылы бала мен
жасӛспірімдердің дамуына бағытталған.
Әлеуметтік педагог жасы мен әлеуметтік жағдайы түрлі халықпен жұмыс істейді.
Осы белгі бойынша әлеуметтік педагогика келесі манмандандыруларға бӛлінеді
(квалификация бойынша маманның болашақ қызметінің ерекшелігін есепке алатын негізгі
оқыту бағдарламасы аймағында арнайы білім алу және тәжірибе жинау):
- жастармен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс;
- ересектермен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс;
- қарттармен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс;
- мүмкіндігі шектеулі адамдармен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс;
- мінез-құлқында ауытқушылығы бар балалармен әлеуметтік- педагогикалық жұмыс;
- жетімдер, ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балалармен әлеуметтікпедагогикалық жұмыс;
- отбасымен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс.
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Сондықтан қазіргі таңда әлеуметтік педагог мамандығының қоғамға деген
маңыздылығы күмән тудырмайды. Әлеуметттік педагогтың жұмыс алаңы, бірден -бір
орталығы - қоғамдық тәрбие институты, жалпы білім беретін мектеп [2].
Жалпы білім беру мекемелері жағдайындағы тұлғаның әлеуметтену процесі бала
және жасӛспірім ортасындағы түрлі әлеуметтік-психологиялық мәселелердің пайда
болуымен, оқушы мен педагог ұжымының қарым-қатынас ерекшеліктерімен, ӛзінің мен –
образының түсінуімен және танысуымен байланысты жасӛспірімдердің түрлі
қиыншылықтарымен қатар жүреді. Бұның барлығы жалпы білім беру мекеме
оқушыларымен,
санатты
мамандармен
әлеуметтік педагогикалық жұмыстың
ұйымдастырылуына қажеттілік туғызады.
Бүгінгі таңда әлеуметтік педагог – қажетті квалификациясы бар, жұмыс объектісі,
әлеуметтік даму үрдісінде кӛмек және демеуді қажет ететін балалар мен жасӛспірімдер
болып табылатын маман. Сондықтан әлеуметтік педагогтың ғылыми-теориялық білім,
тәжірибелік дағдылары және психологиялық қасиеттеріне жоғары талаптар қойылады.
Осы ғылыми мақаланың мақсаты орта мектептегі әлеуметтік педагогтың кәсіби маңызды
қасиеттерін зерттеу және жалпыландыру.
Зерттеудің мақсатын жүзеге асыру барысында әлеуметтік педагогтың кәсіби бейнесін
суреттеу және анықтау мәселелеріне бағытталған ғалымдардың ғылыми жұмыстары
негізге алынды, олар: С.П. Архипова, О.В. Беспалько, А.И. Капская, И.В. Фадеева.
Жоғарыда аталған ғалымдардың ғылыми жұмыстардың негізінде әлеуметтік
педагогтың кәсіби бейнесінің үш тобы бӛлінді – ғылыми-теориялық білім, тәжірибелік
дағдылар және тұлғаның психологиялық қасиеттері.
И.А.Галатырдің айтуы бойынша, әлеуметтік педагог теориялық біліміне: қызмет
базасының нормативті-құқықтық білім, әлеуметтік педагогиканың теориясы мен тарихы,
әртүрлі категориядағы балалармен әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың әдістемесі мен
технологиялар жайлы білімдер кіреді; Е.Г. Карпенко адам жайлы әртүрлі әдістемелік,
теориялық білімдердің қажеттілігін қосады. Р.В Овчарованың анықтамасы бойынша
әлеуметтік педагогтың кәсіби білімі, мемлекеттік стандартпен белгіленген мамандықтың
негізін құрайтын әлеуметтік педагогика, әлеуметтік жұмыс теориясы және тарихы,
әлеуметтік психология, әлеуметтік педагогикалық қызметтің және басқа жалпы кәсіби,
арнайы пәндердің тәсілдері болып табылады [3].
Жоғарыда айтылған кӛзқарастарға толық қосылып, орта мектеп әлеуметтік
педагогтың ғылыми теориялық білімдеріне психология, педагогика, әлеуметтану,
әлеуметтік педагогика, дефектология, физиология, этнология, виктимология, менеджмент,
статистика, тарих, саясаттану, этика және т.б.негіздері кіреді.
Жалпы орта мектепте әлеуметтік педагогтың білім жайлы толығырақ мінездеме
тӛменде кӛрсетілген:
- әлеуметтік педагогика тарихы жайлы білімі (архаикалық кезең, қоғамдық
қайырымдылық кезеңі, шіркеу-мемлекеттік қайырымдылық кезеңі, әлеуметтік жоспарлау
кезеңі, әлеуметтік педагогикалық жұмыс кезеңі);
- балалар құқықтарың қорғауды реттейтін халықаралық және отандық нормативті
құқықтық құжаттарды меңгері (Конвенция, заң, акт, ережелер, нұсқаулар және т.б.)
- моральдық-педагогикалық білімдер – әлеметтік педагогикалық қызмет маманына
бағытталған жалпы талаптарды білу (әлеуметтік педагог қызметінің профессионалды
кодексі); қоғам және арнайы топ оқушыларымен – жетімдер, ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған балалармен әлеуметтік педагогтың жұмысының кәсіби
даярлығын кӛрсететін білімның болуы;
- жалпы психологиялық, педагогикалық және әлеуметтік педагогикалық білім –
қоғамдық процестің объекті және субъекті болып табылатын адам туралы білім жүйесі;
қауіпті топ балаларды тәрбиелеудің заманауи концепциясы; алдын-алу жұмыстарын
технологизациясының теориялық қағидалары; ауыр ӛмір жағдайын алдын-алу үрдісінің
әлеуметтік педагогикалық талаптары; ата-ананың қамқорлығынсыз қалған және жетім
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балаларды тәрбиелеудің отбасылық формалары; «саналы ата-ана» түсінігінің
психологиялық маңыздылығы; жалғы басты ата-аналардың әлеуметтік және психологопедагогикалық кӛмектің аспектілері; девиантты мінез-құлықты балалардың ерекшеліктері;
онтогенез кезіндегі балалардың психологиялық дамуының заңдылықтары; білім
мекемесіндегі тәрбие үрдісін ұйымдастыру ерекшеліктері; балалар және жастар
бірлестігінің даму тенденциясы және заманауи жағдайы; жалпы білім беретін мектеп
оқушылар жеке тұлғасының әлеуметтену үрдісіне қоршаған әлеуметтік ортаның әсер ету
заңдылықтары; мектептегі әлеуметтік пеадагогикалық жұмысты ұйымдастыру,
болжаудың тәжірибелік негіздері;
- білім беру жүйесіндегі әлеуметтік педагогтың жұмыс технологиялары – оқутәрбие мекеме жағдайындағы әлеуметтік педагогтың жұмыс кезеңдері, тәсілдері, түрлері,
мазмұны және негізі;жалпы білім беру мектептеріндегі алдын-алу және коррекция
жұмыстарын ұйымдастыру технологиялары; отбасы, халықтың түрлі топтары және
категорияларымен әлеуметтік педагогикалық жұмыстың ерекшеліктері; саналы ата-ана
қасиетін қалыптастыру технологиялары; қауіпті топ балаларының әлеуметтік
педагогикалық жетектеу технологиялары; әлеуметтік педагогтың кәсіби зерттеу
қызметінің әлеуметтік басқару және жоспарлау тәсілдері; оқушы және олардың атааналарына әлеуметтік педагогикалық кеңес беру ерекшеліктері; мектеп оқушы тұлғасын
зерттеу тәсілдері және т.б. [4].
Жалпы орта мектепте әлеуметтік педагоктың психологиялық қасиеттері жайлы
толығырақ мінездеме тӛменде кӛрсетілген:
- гуманисттік компонент – мейірімділік, жанашырлық, альтруизм, эмпатия,
шыдамдылық, адамгершілік;
- психоаналитикалық компонент – ӛзін-ӛзі басқару, әлеуметтік-педагогикалық
жұмысты орындаудағы белсенділік, шығармашылық ойлау, ӛзін шыңдауға деген
талпыныс;
- педагогикалық компонент - балаға деген махаббат, шешен,оптимизм, сыртқы
келбетінің тартымдылығы;
- моральды-этикалық компонент – әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекетті субъект
және объектпен жағымды қарым-қатынас, объективтілік, ақпаратты құпияда ұстау;
- коммуникативті компонент – әріптестермен, ата-анамен, баламен тез, әрі дұрыс
қарым-қатынас орната білу;
- әлеуметтік-ұйымдастуырушылық компонент – мұғалімдер ұжымы, ата-анамен,
ұйымдармен ынтымақтастық қарым-қатынас орната білу, іс-әрекетті дұрыс ұйымдастыра
алу.
Әлеуметтік педагогтың негізгі жұмысы баламен тікелей байланысты, сондықтан да,
ол оның жан дүниесін түсіне білуі маңызды. Оған қандай да кеңестер бере алуы, оның
ӛмірге деген кӛз-қарасын ӛзгертуге ықпалы болуы тиіс. Бала әлеуметтік педагогты
қабылдауы керек. Ол үшін әлеуметтік педагог ашық, сенім білдіруге тұратын адам болуы
хақ. Баланың досы, сырласы болуы, сонымен қатар оның қиын жағдайлардан шығуына
ықпал етуі тиіс. Бұл жағында ол баланың қорғаушысы ретінде кӛрінеді [5]. Яғни ӛзін
ересек, баланы басқалардан қорғай алатын дәрежеде болуы керек. Баланың ӛмірінде
қандай да болмасын қиындықтарға тӛтеп беруге кӛмек беруші адамның болуының ӛзі
балаға сенімділк сезімін береді, ӛмірден түңілмеудің бір себебі деп қарастыруға болады.
Қорыта келгенде, қазіргі заманда әлеуметтік педагог деген мамандықтың болуы
жасӛспірімдерді ӛмірде ӛз орнын табуға, қиыншылықтардан ӛтуге кӛмектеседі. Баланың
жақсы ӛмір сүруіне жағдайлар жасайды. Егер баланың ата-анасы жоқ болған жағдайда,
оған міндетті түрде әлеуметтік педагог кӛмекке келеді. Бұл мамандықтың иелері сиқыршы
болмаса да, түрлі ғажайып істерді істеуге дайын тұратын тұлғалар деп айтсақ та артық
болмас.
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Аннотация
Бұл жұмыста әлеуметтік педагог – қажетті квалификациясы бар, жұмыс объектісі, әлеуметтік
даму үрдісінде кӛмек және демеуді қажет ететін балалар мен жасӛспірімдер болып табылатын
маман екендігі туралы жан-жақты жазылған.
Аннотация
В данной статъе описыватся то, что специалист, имеющий необходимую квалификацию,
способен работать с детьми и подростками, которым требуется помощь и поддержака в процессе
социального развития и которые являются объектом исследования.
Annotation
In this article is described the specialist having the necessary qualification, who is able to work
with some children and teenagers, who need the support in a process of social development and who are
the object of research.
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ҦЛТТЫҚ ТӘРБИЕСІН
ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Зарпулова С.М.
Керімбай атындағы №12 мектеп-гимназиясы, Тараз қ.
Қай ұлт болса да оның ұлттық үрдісі, ӛзіндік әуені, білікті қасиеті, ұлттық болуы
арқылы болашақ ұрпағының тӛл келбетін қалыптастырады. Қазіргі таңда ғасырлар
қойнауында жатқан ұлттық тәрбиені, адамгершілік асыл қасиеттерді қалыптастыру
маңызды міндеттердің біріне айналып отыр. Әр ұлт ӛз ұрпағына ұлттық тәлім – тәрбие
беру арқылы ғана ұлттық болмысын, бейнесін сақтап, дамыта алатыны белгілі. Тәуелсіз
елдің ұрпағына мәдениет пен ғылым, тәрбие мен білім беру – үздіксіз үдеріс. Олай болса,
тәуелсіздік туын биіктеткен жастардың ұлттық білім мен тәрбие құндылықтарын меңгеруі
жасампаз Қазақстанның жалынды жігерін, қуатты кемерін, ұлттардың жомарт
жарастығын, ырысты ынтымағын әлемге паш етеді. Сондықтан да Қазақстанның келешегі
оның әлемге ашықтығында.
Ұлттық тәрбие - ұлттық сана-сезімі жоғары болашақ жастарды тәрбиелеуге
негізделген білім беру жүйесінің құрамдас бӛлігі, әр халықтың табиғи ерекшеліктері, ата
кәсібі, салт – дәстүрі, дүниетанымы негізінде жинақталған тәжірибе. Ол уақыт ӛткен
сайын ғасырлар сүзгісінен ӛтіп, сұрыпталып, іріктеліп халық ӛмірінде қолданбалы түрде
жүзеге асып отырады.
Ұлттық тәрбиенің кӛздері ата – бабаларымыздан қалған фольклор, ауыз әдебиеті,
әдет – ғұрып, салт – дәстүр, ұлағатты қағидалар, шешендік сӛздер мен айтыс термелер,
ӛнеге ӛсиеті бар мақал – мәтелдер, туған топырағымызда дүниеге келген ойшыл
ғұламаларымыздың еңбектеріндегі тәрбие қағидалары болып табылады.
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Ұлттық тәрбие беру мәселесі әл-Фарабидің, Ж.Баласағұнидің, М.Қашқаридің
еңбектерінде кӛрініс табады. Ұлтымыздың ұлы тұлғалары түркі халықтарының тәрбиелік
ерекшеліктеріне үлкен мән бере отырып, ұлттық тәрбие берудің әдіснамалық негізін
жасады. Халқымыздың кемеңгер ағартушылары Ш.Уәлихановтың, Ы.Алтынсариннің,
А.Құнанбаевтың,
Ш.Құдайбердиевтің,
М.Жұмабаевтың,
А.Байтұрсыновтың,
Ж.Аймауытовтың, М.Дулатовтың, т.б. педагогикалық мұрасында тұлғаның қалыптасуы
мен дамуындағы ұлттық тәрбиенің маңыздылығы мен мазмұны ашып кӛрсетілді.
Кӛрнекті қазақстандық ғалымдар Қ.Б.Жарықбаев , С.Қ.Қалиев, С.А.Ұзақбаева,
Ж.Ж.Наурызбай, К.Ж.Қожахметова, Ә.Табылдиев, М.Х.Балтабаев, Р.Қ.Дүйсембінова,
Қ.Б.Бӛлеев,
С.Ғаббасов,
Қ.Қ.Шалғынбаева,
Ш.М.Мұхтарова,
С.Қ.Абильдина,
Ж.М.Акпаров, т.б. тың зерттеулер жүргізіп, ӛз еңбектерінде халықтық педагогиканың
қалыптасуы мен дамуын, оның құралдарының ұрпақ тәрбиесіндегі мәнін, мектептің оқутәрбие процесінде алатын орны мен оларды пайдалану мүмкіндіктерін қарастырды.
Мағжан Жұмабаевтың «Педагогикасы» нағыз ұлттық тәрбиені насихаттауға
бағытталған, жас ұрпақты ұлттық рухта тәрбиелеу мақсатында мектеп мұғалімдері мен
тыңдаушыларға арналып жазылған тұңғыш этнопедагогикалық еңбек деп толық айтуға
болады. Ӛйткені Мағжан «Педагогикасының» басты ерекшелігі – оның қазақ
топырағымен, салт – дәстүрлері және мінез – құлқымен тығыз байланыстылығында, ӛзі
айтқандай, қабысып жатқанында. Оқулықтың басынан аяғына дейін ұлттық тәрбие
басшылыққа алынып, оған сүйеніп, ұлттық тәрбие беруге мұғалімдерді даярлау туралы ой
– пікірлерінің айтылуы қазіргі кезде қазақ мектептерінде оқу–тәрбие үрдісіне ұлттық
мазмұн беру қажеттігімен сипатталады.
А.Байтұрсынов ӛзінің ―Бастауыш мектеп‖ деген мақаласында қазақ бастауыш
мектептерінде қандай пәндер оқытылуы қажет деген мәселеге арнайы тоқтап , ол пәндерді
―оқу, жазу, дін, ұлт тілі, ұлт тарихы, есеп, шаруа - кәсіп, қолӛнері, жағрафия,
жаратылыстану болу керек‖ екендігін нақтылап кӛрсетеді. Сол мақаласында бастауыш
мектепте оқыту тілі туралы: ―... Қазақ балаларын ана тілінде, тӛте жолмен, қолайлы
құралдармен оқыту керек‖ деп кесіп айтты. Сондай - ақ, мақаласында ол туған халқының
ғылым - білімге ұмтылуын, әр қазақтың ең болмаса бастауыш білім алуын аңсады.
―Адамға тіл, құлақ қандай керек болса, бастауыш мектепте үйренетін білім де сондай
керек‖, - деп жазды [1;150].
Әр халықтың тарихында бүкіл адамзатқа тән ортақ заңдылықтар, ӛзіндік ұлттық
ерекшеліктер және халықтың басынан кешкен жағдайлардың нәтижесінде қалыптасқан
салт – дәстүрлері, балаға тәлім – тәрбие беру үрдісі болады. «Халқымның қандай екенін
білгің келсе, салтымнан сынап біл» дейді қазақ халқы.
Бастауыш сынып оқушыларын ізеттілікке, кішіпейілдікке, қайырымдылыққа
тәрбиелеу. Бастауыш сынып оқушылары қарым – қатынас жасауының алғашқы әліппесі,
қадамы сәлем беруден, амандасудан басталатынын білу керек. Қазақ халқының сәлемдесу
рәсімі ата – ананың, ағайын – туманың, түгелдей ел жұрттың амандығын, саулығын
қамтитын мазмұнда болады. Дәстүр бойынша сәлемдесу «Ассалаумағалейкум» деген
сӛзден басталады. «Сӛз анасы - сәлем», «Кӛргенді бала алыстан сәлем береді» деген аталы
сӛздер баланы инабаттылыққа, ізетттілікке тәрбиелейді.
Бала тәрбиесіне байланысты қазақ халқында кӛптеген салт – дәстүрлер бар:
шілдехана, балаға ат қою, тұсау кесу, атқа мінгізу т.б. кӛптеген дәстүрлер ішінде ұлттық
салтымыздың бейнелейтін «Қонақ келсе құт» - деп халқымыздың қонақжайлығын
білдіретін дәстүр, ӛзінің бүкіл мазмұнымен, салтымен, әдет – ғұрпымен, қонақ күту
рәсімімен жоғары адамгершілікке негіздеген, үйге келген қонақты бар ықыласымен,
жылы жүзбен қарсы алу, күту, қадірлеу, ұрпақтан – ұрпаққа жалғасып келе жатқан дәстүр.
Сондықтан бастауыш сынып оқушылары арасында «Ата салтым – кең пейіл
дархандығым», «Сәлем – сӛздің анасы», «Қыз бала әдебі», «Қонақ күте аласың ба?» т.б.
тәрбие сағаттар бала бойына қазақ халқына тән қасиеттерді сіңіре білуіне әсері мол.
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Бастауыш сынып оқушыларына еңбек туралы алғашқы ұғымдарды, еңбектің
қоғамдық мәнін, еңбек туралы баланың міндеттерін, оларға қамқорлық жасау, реттілікті,
ұқыптылықты дағдыландыруда, нарықтық экономиканың алғашқы түсініктерін білуге,
қазіргі жағдайда ӛзіне қажет екенін білдіру арқылы оның ой – санасын, ақыл – жүйесін,
бағытын ӛмір сүруге дайындайды. Ол үшін ауыз әдебиетінің «Еңбек – бәрін де жеңбек»,
«Байлықтың атасы – жер, анасы - еңбек» т.б. бай мұрасы арқылы ғасырлар бойы
жинақталған қазақ халқының тұрмыс – тіршілік, еңбек саласындағы бай дәстүрін
пайдалану керек. Қазақ халқы ӛзінің ӛмір тәжірибесінде баланы жастайынан еңбекке
араластырудың мүмкіндіктерін ойластырған. «Зергерлік – ұлттық ӛнер», «Тұрмыстық
ісмерлік», «Ер тұрман жабдықтары», «Киім үлгілері» т.б. тақырыпта балалармен жұмыс
жүргізу баланы еңбекке деген қызығушылығын арттырады.
Қандай тарихи кезең болмасын әр ұлт жас ӛркенін ӛз ұлтының қалыптасқан ұлттық
тәрбиесі негізінде тәрбиелейді. Ұрпақ тәрбиесіне айрықша мән берген ата – бабамыз асыл
сӛздің кестесімен сәби жүрегін тербеп, ой – санасын игі адамгершілікке жетелейді.
Отбасы тәрбиесіндегі ұлттық тәрбиенің негізгі кӛрінісі – ұлттық ерекшеліктері, туыстық
қарым – қатынас, жеті ата туралы түсінік, перзенттік парыз, ұлттық намыс, ұлттық сана –
сезім, ұлттық адамгершілік, отансүйгіштік, еңбексүйгіштік қасиеттері, үлкенді
құрметтеру, ізгілік, батылдық сынды тағы басқа сапалық белгілері, ежелден жан мен
тәннің бірдей жетілуін дәстүрге айналдырғандығынан кӛрінеді.[3;16]
Бүгінгі таңда сол ғасырлар бойы қалыптасқан тәрбиелік ұстанымдар қазіргі қоғам
ӛмірінде, әсіресе, балалар ұйымдарының тірлігінде белсенді қызмет етуші құбылысқа
айналуы қажет. Ӛйткені, тәрбие алу арқылы жас ӛркен қоғамдық тәжірибені ӛзі қайтадан
жаңғыртады, және ол жеке адамдық сатыға кӛтеріледі, ұлттық тәрбие құндылықтарын
бойына сіңіріп, жаңаша тұрғыда ұлт тағдырын, болашағын кӛрегендікпен болжайтын,
қоғам талабына сай, қабілетті, әлеуметтенген тұлға ретінде танылып, ӛз елінің ұлтжанды
азаматы болмақ. «Үлкенге құрмет - кішіге ізет» білдіретін халқымыз рухани
құндылықтардың арқасында ұлт болып сақталып, тамырын тереңге жіберуде.[2;53]
Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін ұлттық мектептер ашылып, ондағы оқыту,
тәрбиелеу бағдарламасына ӛзгерістер енгені бәрімізге белгілі. Сондықтан да халықтық
педагогиканы сабақта, сабақтан тыс тәрбие жұмыстарында қолданып, оны оқушылардың
бойына сіңіру - біздің басты міндетіміз. Бастауыш сынып оқушыларының ұлттық мінезін
қалыптастыруда ұлттық құндылықтар жүйесін тӛмендегі тӛрт бағыт бойынша
қарастыруға болады:
Ұлттық ойындар;
Қазақ балалар фольклоры;
Салт – дәстүрлер;
Ұлттық ӛнер;
Ұлттық мінез – халықтың тарихи тәжірибесінде қалыптасқан дағды және әдеттер
жиынтығы. 5-6 жастағы бала заттарды топтастыру қасиетттерін меңгере түседі. Мысалы:
кебеже, сандық, орындық, кереует, сырмақ, түскиіз, т.б. үй жиһаздарына жатқызып, тақия,
табақ, сақина, сияқты басқа заттардан ажыратып, айыра алады. Балаға жеке тұлға ретінде
қарым – қатынас жасау, қоршаған ортаны ӛзі танып білуіне толық мүмкіндік беру, бала
материалды ӛзі таңдап, ӛздігінен дербес әрекет етіп, ӛзінің жоспарымен жұмыс жасауға
жағдай туғызып отыру керек.[4;9]
Бастауыш сынып оқушыларының ұлттық тәрбиесін қалыптастыруда мынадай
ұстанымдарды жүзеге асыру керек:
1. Ұлттық білім беру жүйесінің бағыттарын үйрену.
2. Бастауыш сынып оқушыларына ұлттық тәрбие беру туралы ұсынған
педагогтардың ой - пікірлерін оқу, танысу.
3. Ұлттық тәрбиені сабақпен байланыстыру.
4. Ұлттық тәрбие беру арқылы оқушының қызығушылығын арттыру.
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Осы мақсатқа жету үшін мұғалім 45 минуттық сабағында оқушыларға ұлттық
тәрбиені тақырыпқа сәйкес тиімді пайдалана алу. Бала қиялы ғажап! Баланы қызықтыра
білсең қызыға біледі. Барлығы дерлік ӛлең шығара алмас, әңгіме жазуға құмартпас. Бірақ
әр бала әр нәрсеге қызығады, әр нәрсеге икемді болады. Сондықтан оның қай іске бейім
екенін танып алып та жекелеме жұмыстар беру арқылы дамытуға болады. Мысалы, біреу
сурет салғанды жаны сүйеді, оған осы сурет салу туралы әңгіме, не ӛлең жазуға тапсырма
беруге болады. Сосын осы сала бойынша жұмбақ, мақал-мәтел жинақта деп тапсырма
берсе тіптен жақсы.
Оқушылардың ойлау дәрежесіне қарай, біліміне қарай оларға берілетін
тапсырмаларды деңгей бойынша бӛліп те беруге болады. Ұлттық әдет - ғұрыптар туралы
мәліметтерді оқушылардың ӛздеріне жинауға да тапсырма беріп, әр элементін ойын
түрінде сабақта қолданып отырса, оқушы үшін де қызғылықты болады. Қорытындылай
келе, қазіргі кезде оқушыларды демократиялық тұрғыда қоғамды құруға қатынастарын
балалар және жастар ұйымдарында оқушыларға ұлттық тәрбие беру жұмыстарын
этнопедагогика мұралары негізінде ұйымдастырып, жүргізу қажет. Ертеңгі ел болашағын
билейтін бүгінгі жас ұрпақтың бітімі, мінез–құлқы, қасиет–сапасы ұлттық тәрбиеден
бастау алуы ӛте маңызды. Ұлттық тәрбие мұраларын қалыптасқан тәжірибелерге сүйене
отырып, кеңінен пайдалану және де оның нәтижелі сапаға айналуы бүгінгі күндегі
қажеттілік.
Жасалынған қорытындылар негізінде мынадай ұсыныстар айтуға болады:
- зерттеу барысында жасалған сабақтардың мазмұнын, тәрбие сағаттарының
бағдарламаларын бастауыш мектептің оқу-тәрбие процесінде оқушыларды жан-жақты
тәрбиелеу мақсатында пайдаланған орынды;
- оқушыларға ұлттық тәрбие беруде халық педагогикасы құралдарын тәрбие берудің
басқа құралдарымен ӛзара сабақтастықта және ӛзара бірлікте тиімді пайдалану қажет;
- оқу пәндерінің мазмұнына халық педагогикасы құралдары арқылы ұлттық тәрбие
беру идеялары мен бағыттарын белсенді енгізген жӛн;
- бастауыш сынып оқушыларының іс-әрекетін ұйымдастыру барысында ұлттық
психологияның ерекшеліктеріне баса назар аударған жӛн.
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Аннотация
Бастауыш сынып оқушыларының ұлттық тәрбиесін қалыптастырудың ерекшеліктері,
қалыптасқан тәжірибелерге сүйене отырып, ұлттық мұраларды кеңінен пайдалану және де оның
нәтижелі сапаға айналуы бүгінгі күндегі қажеттілік екендігі айтылады.
Аннотация
В данной статье рассматривается особенности формирования национального воспитания
младших школьников, исходя из сложившейся практики, широкое использование национального
наследия и его потребность на сегодняшний день и качество в продуктивности.
Annotation
Features of formation of national education in primary school, based on past practice, the
widespread use of the national heritage, and his need to become productive it is said that today the
quality.
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТЫ АНА ТІЛІ САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ
ОҚУ ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ЖОЛДАРЫ
Заурбекова Ж.М.
Кӛктӛбе орта мектебі, Жамбыл обл., Жуалы ауд.
Қазақстан
Республикасының
«Білім
туралы»
заңында:
Қазақстан
Республикасынының барлық азаматтарының білім алу құқықтарының теңдігі, әрбір
азаматтың интеллектуальдық дамуы, психикалық- физиологиялық және жеке
ерекшеліктері ескеріле отырып, халықтың барлық деңгейдегі білімге қол жеткізуі сӛз
етіледі, әрі қарай мектепте жұмыс жасайтын педагогтар үшін: «білім алу оқушылармен
тәрбиеленушілердің жеке және шығармашылық қабілеттерін ашып, оны дамытуына
жәрдемдесуге міндетті», сонымен бірге оқушылардың ата-аналары үшін: «білім беру
ұйымын баланың қалауын, жеке басының бейімділігі мен ерекшеліктерін ескере отырып
таңдауға құқығы бар», – деген бабтары мектеп пен ата-аналар алдында зор жауапкершілік
жүктейді [1].
Бастауыш мектептегі ана тілі – жоғары сыныптағы жүйелі түрде жүргізілетін тіл мен
әдебиет курсының алғашқы бастамасы. Осы тұрғыдан алып қарағанда, бастауыш
сыныптағы ана тілінің сабағында іске асырылатын міндеттер мына түрде болып келеді:
- баланы саналы түрде оқуға, жазуға және сӛйлеуге үйрету; сол оқу, жазуға үйрету
үстінде ӛмір шындығына, дүние тануға, айналасын қоршаған құбылысты білуге, оның
кейбір зағдылығын ұғуға үйрету;
- ойын ұштап, тілін жетілдіру, білімі мен түсінігін кеңейту, тіл мен әдебиет туралы
алғашқы ұғымын және осы пәнге байланысты жүргізілетін жұмыстар арқылы қажетті
әдеттер мен дағдыларды қалыптастыру;
- оқушылардың идеялық бағыттылығын тәрбиелеуге, олардың моральдық
қасиеттерін қалыптастыруға, эстетикалық тәрбиесін жетілдіруге тиіс.
Міне осы міндеттерді іске асыруға тиісті бастауыш сыныптағы ана тілінің
бағдарламасы негізгі үш құрамды бӛліктен тұрады. Олар: бастауыш сынып
оқушыларының сауатын ашу және тіл дамыту; оқу дағдысын қалыптастыру, олардың
грамматика түсініктері жетілдіру.
Бастауыш мектептегі оқу сабағының оқушыға білім, тәрбие берудегі маңызы зор.
Оқу сабағында оқушы жас балалар халық ауыз әдебиетінің байлығымен және кӛп жанрлы
қазақ әдебиетінің шығармаларымен танысады. Сол арқылы оқушылар табиғат, адам,
қоғам туралы түсінік алады, ӛмір шындығының әр түрлі кӛрінісімен танысады.
Оқушының идеялық саяси кӛзқарасы, адамгершілігі мен эстетикалық тәрбиесі жетіледі.
Сонымен қатар олар әдебиет материалдарын оқудың және оған талдау жасаудың алғашқы
қарапайым әдістерін меңгереді. Әдебиет теориясынан да кейбір мағлұмат алады. Оқу
арқылы оқушының ақыл-ойының, тілінің жетілуіне мүмкіндік туады. Осының бәрінің іске
асырылуы баланың түрлі әдеті мен дағдысын қалыптастыруды қамти отырады.
Соңғы жылдарда оқушылардың оқу дағдысын қалыптастыру мәселесінің әр қыры
зерттеу обьектісі болып, олардың біреуі бастауыш мектептегі мәнерлеп оқудың жолдарын
анықтап берсе, оқушының шапшаң оқуы мен түсініп оқуын дауыстап оқу үстінде қалай
жетілдіруді сӛз етеді. Бастауыш мектеп ӛмірі не жаңа программаның енгізілуімен
байланысты оқушылардың оқу дағдыларының қалыптасу жәйін байқауға алып, оның
кейбір нәтижесі туралы жарияланған. Сӛйтіп оқушылардың оқу дағдысын
қалыптастыруды ӛздерінің негізгі зерттеу обьектісі етіп алған бұл авторлар да оқу
дағдысына жататын мәселені жан-жақты түгелдей зерттеуге, оның барлық жағын
анықтауға бармайды. Бұлардың әрқайсысы оқу дағдысының қалыптасуына қажетті
компоненттердің бір-екеуін ғана, немесе дауыстап оқу, іштен оқу мәселелерін ғана алып
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талдау мақсаттарымен шектеледі. Олай болса оқушылардың оқу дағдысын қалыптастыру әлі де мұғалімдер, оқымыстылар мен методистер тарапынан арнайы зерттеуді тілейтін
мәселе.
Соңғы жылдардағы Қазақстанның қоғамдық саяси ӛміріндегі болған ӛзгерістер оқыту
мен тәрбиелеу ішінде жаңалықтар енгізіліп, жаңа леп әкелді. Ғылым мен техниканың
дамуы, қоғамның ӛсіп ӛркендеуі, еліміздің ӛркениетті елдер қатарынан орын алуы оның
білім беру жүйесінің даму дәрежесімен тығыз сабақтасады. Осыған байланасты білім беру
жүйесінде жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеудің технологиясын жаңартуға бағытталған
кӛптеген міндеттер жүзеге асуда.
Оқу сабағында оқушылар ӛздерінің білім мен тәрбие алуына керекті жұмыс істеудің
әр түрлі жолына үйреніп, түрлі дағды қалыптастырады. Бастауыш сынып оқушыларының
қалыптастырылатын түрлі дағдыларының ішінде ең маңыздысы мен күрделісі – оқу
дағдысын қалыптастыру. Кӛрнекті психологтары ӛздерінің арнайы жүргізілген
зерттеулерінің нәтижесінде оқу дағдысын қалыптастырудың психологиялық жақтарын
ашып кӛрсетті, соған байланысты оқу дағдысын қалыптастырудың сатыланып берілген
кезеңдерін де анықтады. Олар: ең бастапқы кезең-аналитикалық, яғни талдау кезеңі. Бұл
кезеңде оқушыларға әріп танытып, оқу техникасын меңгерту үшін тіліміздің жеке
дыбыстардан тұратынын, әріптердің сол дыбыстардың шартты белгілері екенін
түсіндіруден басталады. Одан әрі әрбір сӛзге дыбыстық талдау жасалып отырудың
керектігін айтады. Мұны оқу дағдысын қалыптастырудағы бірінші саты деп атап,
екіншісін синтетикалық немесе жинақтау кезеңі деп аталған. Бұл екінші кезеңд і басқаша
айтқанда, оқу әрекетінің тұтастық құрамға айналу кезеңі деп те атауға болады. Ең соңғы
кезең – оқудың автоматизацияға айналған кезеңі делінеді. Алғашқы екі кезең сауат ашу
туралы арнайы зерттеу жүргізген М.Жұбанов еңбегінде жақсы айтылған [2].
Болашақ жас ұрпақты тәрбиелеуді ғылыми жолмен зерттеп, бұл саладағы
жетістіктерді жинақтап, алдағы басты міндеттерді анықтап беріп отырған педагогика
ғылымы да оқу методикасында үлкен орын алады. Ол оқудың негізгі принциптерін
белгілеп, олардың әрқайсысы бойынша қойылатын талаптарды да ғылыми жолмен
анықтап берді. Оқылатын материалға қарай оқудың дидактикалық жолдарын таңдап алу
да осында кӛрсетіледі. Оқудың білім берудегі мәні және оқушының ғылымипедагогикалық тұрғыдан дүние тануын қалыптастыру міндетін де кӛрсетіп береді.
Сондықтан оқушының оқу дағдысын қалыптастыру жолдарын зерттеп, оған ӛз үлесімізді
қосуда педагогика ғылымының осы саладағы жетістіктерін де басшылыққа алдық.
Қазіргі уақытта ―ғылым мен техниканың ӛскелең даму дәрежесіне сәйкес қоғамның
қажеттерін, оқушылардың қабілеті мен тілектерін есепке ала отырып, ғылым негіздерін
тиянақты біліп шығуды, ғылыми кӛзқарастың принциптерін игеруді, еңбек ету мен
политехникалық әзірлікті, сондай-ақ дені сау жас ӛспірім ұрпаққа адамгершілік,
эстетикалық және дене шынықтыру тәрбиесін беруді қамтамасыз ету міндеті жүктеліп
отыр. Осы міндетті іске асыру мақсатында «Бастауыш білімінің мемлекеттік
стандартына» сай жаңа оқу жоспары мен бағдарламаның енгізілуі оқудың мазмұны мен
әдістемесінде де кӛптеген ізденулер, зерттеулердің болды [3]. Осыған байланысты біз
ӛзіміздің оқушылардың оқу дағдысын жетілдіру жӛніндегі ізденіс-бастамамызды
жалғастыра түсуді нысана еттік. Ізденістің жалғасуы тақырып жағынан үндескенмен жаңа
бағдарлама құру талабына байланысты мазмұнын, жұмыстың жүргізілу реті, түрі жағынан
мүлде қайта қарап, қайта құруға тұра келді. Бұл жағдай біздің зерттеу объектімізде
кӛзделген мақсаттан туған ұсыныстар мен ұйғарымдардың кейбірін мектеп тәжірибесіне
арналып берілген байқау оқулықтарына енгізу мүмкіндігін жасады. Соның нәтижесінде
мұғалім мақұлдауына ие болғандары бүгінгі таңда мектеп ӛмірінен орын тауып,
мұғалімнің жұмысында, оқу сабағында тікелей іске асырылуда.
Оқылып отырған шығарманы ӛмірмен байланыстыру негізінде оқу сабағында
оқушының сезімі мен еркіне, ақыл-ойына әсер ету мақсаты кӛзделеді. Мұның ӛзі
еліміздегі іске асырылмақ ұлы мұрат – халықтық тәрбие мақсатымен ұштасады.
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Сондықтан жаңа бағдарлама бойынша оқу сабағын жүргізу бағыты мен осы оқу
сабағындағы жаңалықтың ӛзі екендігін жете кӛрсету мақсатында жазылған. Осындай
оқудың маңызды тәрбиелік жағын іске асыру оқушының оқу дағдысын жетілдіру жаңа
бағдарламада негізгі талап ретінде қойылады. Осы талапқа негізделген біздің зерттеу
жұмысымыз мына түрде ұйымдастырылды.
Бұл бағытта үнемі үзбей жүйелі жүргізілген әр жұмыс тұтаса келіп, оқушылардың
оқу дағдысын қалыптастырады. Сондықтан күні бұрын осы айтылған бағытта әр оқу
сабағын жоспар құрып, оны мұғалімге беріп отырдық. Әрбір жасап берген сабақ
жоспарын мұғалімге түсіндіріп, сабақта жүргізілетін әр жұмыстың кӛздейтін жеке
мақсатын қалай құрайтындығы туралы да ұғындырып отырдық. Бұл мұғалімнің сабақта
жүргізілетін жұмыстары дұрыс және ӛз тарапынан ойлана істеуіне де жол ашты. Жоспар
арқылы сабақ жүргізіліп, сабақтың нәтижесін күнделікке жазылып отырылды.
Сӛйтіп оқушылардың оқу дағдысын қалыптастыруға керекті деген мәтінмен, жұмыс
істеудегі негізгі тәсілдерін, олардың тиімділігін анықтауға мүмкіндік туды.
а) Мәтінмен жүргізілетін жұмыстар тәсілінің негізгілер. Оқу сабағы бүкіл
бастауыш мектепте жүргізілетін оқу пәндерінің жүйесінде ерекше орын алады. Ӛйткені
оқу сабағында оқылуға берілетін кӛркем шығармалар мен ғылыми-кӛпшілікке тарайтын
мақалалар арқылы оқушылар ӛз ӛмірін тәжірибесін молайтады, кӛптеген білім саласынан
мағлұмат алады, оның дүние тануын кеңейтуге ықпал етті.
Ересек адамдар ӛмір шындығы жӛнінде оқып отырғанын ӛзі сезінетін зат, құбылыс
түрінде қабылдайтын болса, ӛмір тәжірибесі жоқ бала ӛз айналасында қоршаған дүние
мен құбылысты негізінен сол оқу арқылы біліп, тани бастайды. Бала кітап оқу арқылы
табиғат құбылыстарының түрлі сырынан хабардар болады. Космос туралы, ӛмірде ӛзі
кӛріп білмеген алыс елдер, халықтар туралы оқып біледі.
Сондықтан да оқу сабағының бұл зор мақсатын іске асыру – ӛте қажет міндет. Ол
үшін сабақ үстінде мәтінді қабылдаудан басталатын, мәтінді талдау сияқты күрделі
жұмыс айрықша ойланып, толғануды керек етеді. Енді сол мәтінді талдау, онымен жұмыс
істеуде оқу сабағының үстіндегі оқушының ойлауы, ойдың жетіле түсуі қандай түрде
кӛрінеді дегенге келейік. Мысалы, мәтінді бӛлікке бӛлу және әр бӛлікке лайықты ат қою
жұмысы 1-сыныптан басталады. Бұл талап осы тӛрт сыныптың бәрінде де орындалуға тиіс
болғанымен, бірінші сыныпта бұл жұмыстың ең оңай, қарапайым түрі жүргізіледі. Ал,
қалған сыныптарда күрделене түсіп, ол – алғаш жоспар құрумен ұштасады.
Бастауыш мектептегі оқу сабағын жүргізуде және оған лайықты әдіс-тәсіл
қолданылуды іздестіру үстінде мыналарды ескерту қажет: біріншіден, бастауыш сынып
оқушыларының оқу дағдысын жетілдірудің бір бӛлігі – оқушының дұрыс және жүрдек
оқуын қамтамасыз ету. Олай етпеген жағдайда оқушының мәтінді толық түсінуін
қамтамасыз ету мүмкін емес. Сондықтан сабақта қолданылатын әдіс-тәсіл оқудың
техникасын жетілдірумен бірге баланың кітапқа, оны оқуға ынтасын арттыратындай, ал
кӛптеген жағдайда бір мәтінді әлденеш рет жалықпай оқуға дағдыландыратындай болуы
керек.
Екіншіден, тӛмінгі сынып оқушыларының әсіресе абстрактылы ойлауы
жеткіліксіздеу болғандықтан, оқу сабағында оқушының білімін толықтыра отырып , оның
ойлануын, қызығушылығын, бір затты екіншісімен салыстыру, бірін екіншісіне қарамақарсы қойып байқаушылығын т.б. дүниені материалистік тұрғыдан тануға баулитын әдістәсілдің сабақта кӛбірек қолданылуы ескерілуі керек.
Үшіншіден, тӛмінгі сынып оқушысының кӛркем әдеби шығарманы қабылдауға,
түсінуге керекті кӛркем образды түрде ойлануы жеткіліксіздеу болғандықтан, оқушының
творчестволық қиялын, оның қолмен ұстағандай, құлақпен естіп, кӛзбен кӛргендей
елестете алуына жол ашарлық әдіс-тәсілдің қажетті орында қолданылуы қамтамасыз
етілуі керек.
Сайып келгенде, оқу сабағында осы айтылғандарды еске ала отырып, мұғалім
дидактикалық әдістердің қайсысын қалай қолдануға тиіс дегенді оқылатын материалдың
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мазмұны, мәтіннің ерекшелігі анықтайды. Осы айтылғандарды оқушының оқу дағдысын
жетілдіру мақсатымен тұтастыра іске асыру үшін жүргізген жұмыстарымыз жӛнінде оқу
дағдысының ӛзіміз зерттеуге алған әрбір компоненттеріне жеке-жеке тоқталу арқылы
кӛрсетеміз.
Бастауыш сынып оқушысы қандай болмасын мәтінді дұрыс оқуға да ғдыланбайынша,
оның білімдік және тәрбиелік мәнін де жете меңгере алмайды. Сондықтан мәтінді
оқығанда оқушының әрбір сӛзді дұрыс айтуын, оның дұрыс оқуын мұғалім қадағалап
отыру керек. Оқушының оқыған шығарманы я мәтінді дұрыс оқуы дегеніміздің ӛзі не? Ол
– біріншіден, оқушының оқып тұрғанда сӛз ішінен әріпті, жеке буынды, не жеке бір сӛзді
қалдырып кетпей оқуы; екіншіден, кейбір буынды не жеке бір сӛзді қайталамай оқуы;
үшіншіден, кейбір дыбыстардың, сӛздердің орнын ауыстырмай, сӛзді бұзбай оқуы;
бесіншіден, орфоэпиялық талаптар тұрғысынан қате жібермей оқуы; алтыншыдан,
мәтіндегі сӛздердің мағынасына қарай лайықты дауыс ырғағын, интонациясын сақтап
оқуы.
Егерде оқушының мәтінді оқуында осы қойылған талаптардың бірде-бірі
орындалмай бұзылса, мәтіннің сӛзін дұрыс қабылдай алмайды, онда оқушы сол сӛздің бір
бӛлігін, әлде ӛзін түгелдей бұрмалап, шамалап оқи салады.
Бастауыш сынып оқушысының оқу дағдысын қалыптастыру мақсатында
оқушылардың жіберетін қателері негізінен мынадай болып келеді:
1. Оқып тұрған оқушының кейде бір буынды немесе бір сӛзді қайта-қайта оқи беруі
жиі кездеседі. Бұл әсіресе бірінші және сиректеу екінші сыныпта болады. Мұның себебі,
бұл кезде, яғни оқу дағдысын меңгерудің алғашқы сатысында оқушының қабылдау
процесі мен оны ұғуы бірлей болмайды. Әуелі бала бір буынды, немесе жеке сӛзді
әлденеше қайталап оқып, содан кейін оның мәнін түсінеді. Психологтар оқушының
оқудағы бұл қайталай беруін оқушының міндеті тек оқып шығу емес, оны түсіну керек,
оның ішкі мәнін түсіне алмай, сол түсіну тиянағы олар үшін қайталай беру керек деп
есептейді.
2. Екінші сынып оқушыларының оқу дағдысында тұтасқан сӛз тіркестерін, фразалық
тіркестерді, оқу үстінде интонация, тыныс белгі, т.б. қате жіберіледі. Яғни, оқушының бұл
жіберетін қатесі, оқып тұрған сӛз тіркестерінің мағыналық жағына сүйеніп, оны қысқарта,
жобалап оқу түрінде болып келеді. Мысалы, жоғарыда келтірілгендей, «тышқандай екі есе
келеді» дегенді тышқандай екен дей салу. Психологтардың айтуынша зерттеуі бойынша
бұл айтылған қатенің кету себебі мынаған байланысты болуға тиіс: бұл оқу дағдысының
үшінші сатысы сӛзді тұтас қабылдауға ұмтылудың ӛзіндік ерекшелігі болады. Алғашқы
бірінші сыныптағыдай дыбысты танып, одан буын құрап, буыннан сӛз құрау түрінде
болмай, екінші сыныпта тұтастыра оқуға ұмтылу әрекеті күшті болып, ал белгілі фразалық
тіркесті оқи қою дағдысы жетіле қоймаған болады. Міне, осы жетіле қоймаушылық
оқушының кӛптеген жағдайда оқығанын дұрыс оқыды ма дегенді тексеріп отыруға
міндеттейді. Әйтпесе жоғарыда айтылған тұтастыра оқуға ұмтылушылық әрекетінен
оқушыда мағыналық жағынан жобалап соғуына апарады. Мұндай әбігерлік оқушының
теріс оқуына жағдай жасайды [5].
3. Оқушының жылдам оқу мақсатына беріліп жаңғалақтану салдарынан жеке сӛзді
қате оқу да жиі кездеседі. Мысалы, «азығы екен» дегенді «азы қ екен» немесе «аз екен»
деп оқитын сияқты.
4. Сӛз аралығында жиі кездесетін да-де, та-те, мен, бен, пен сияқты шылау сӛздердің
оқылуында қате жіберіледі. Шылауларға байланысты қатенің бір түрі – олардың алдыңғы
сӛзге қосылып оқылуында. Бұл екінші сыныптағы негізгі қате. Бұл айтылған қатенің
екінші түрі – шылаулардың беретін күшейткіш мағынасын дауыс арғағымен кӛрсете
алмау үнемі кездеседі. Соңғы айтылып отырған қате түрі бастауы сыныптың негізгі қатесі
болып саналады.
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5. Сӛздердегі дауысты, дауыссыз дыбыстардың дыбыстық ұқсастығын шатастырудан
туатын қате. Мысалы, ―ы‖ мен ―і‖, ―а‖-ны, ―ә‖, ―ү‖, ―ӛ‖ үшеуін, ―ә‖, ―ӛ‖, ―ү‖- ні т.с.с.
шатастыру.
Бұл қате бірінші сыныпта басымырақ та, екінші сыныпта одан аздау.
Психологтардың анықтауы бойынша бұл оқуға үйренудің бірінші сатысына жатарлық
қате. Яғни, баланың әлі мейлінше әріптердің таңбасын танып, дабысты әбден ажыратып,
одан буын құрап оқи алмай жатқан кезде жіберілетін қатесі. Ал оның одан әрі
жалғасуының себебі әліппе кезінде баланың әріпті, дыбысты кӛріп, ест іп және жазып
жаттығуындағы жұмыстардың жеткіліксіздігінен болған. Ғалым-педагогтар сондықтан да
ӛзінің еңбектерінде оқудың ерекше күрделі психологиялық процесс екендігін, оған
үйренуде естудің, кӛрудің және тілдің атқаратын қызметінің зор екендігін атап айтқан
болатын.
6. Сӛйлемдердің соңындағы тыныс белгісін (хабарлы, сұраулы, лепті) қарап дауыс
ырғағымен ажырата оқуда, сӛздердің мағынасына лайық үннің құбылуында қате жібереді.
Бұл қатенің болуы, біріншіден, мұғалімдердің практикалық жұмыс жүргізіп
жаттықпауынан, екіншіден, бастауыш мектептің екінші сыныбында қазақ тілі оқулығында
сӛйлем, оның түрі және олардың оқылуы жайлы түсініктің жеткіліксіздігінен.
7. Бастауыш мектептің екінші сынып оқушылары түгел кейде үлкен адамның оқуына
қиындық келтіретін біріккен сӛздер мен қос сӛздерді оқуда қате жіберіледі. Осындай
қателерді, оның болу себебін анықтап алған соң оның түзетілу жолдарын белгіледік.
Оларды оқу сабағында қолданып, жоғарыда кӛрсетілгендей қателерді жоюға кӛмектескен
тиімділері ретінде мыналар ұсынылады:
1. Бір буынды, не бір сӛзді қайталап оқыған оқушының неліктен қайталайтынын
ілгеріде айттық. Сондықтан оқушының қайталамауын мұғалімнің қадағалап қарап,
қайталанған жағдайда ―кітабыңа қарашы‖ немесе ―оқыған сӛзің кітапта неше рет
жазылған екен, байқап кӛрші‖ деген сияқты ескерту жасап отыруды тілейді. Мұғалім
тарапынан үнемі, үздіксіз жасаған ескертуге ұшыраған оқушы енді оны қайталамауға
ұмтылады.
2. Жоғарыда кӛрсетілген қателер түрі мұғалім тарапынан, біріншіден, қадағалап
қарап отырғанда, оқушының оқып тұрған сӛз тіркестерінің соңғы сӛзіне зейін қойып қайта
оқуын талап ету арқылы түзетіледі. Екіншіден, оқушының қазақ тілі грамматикадан алған
біліміне сүйеніп, сӛйлемдегі сӛздердің қатынасы, байланысы дегендерді анықтатқызу
арқылы түзетуге болады.
3. Мәтінде кездесетін шылау сӛздердің үстеме күшейткіш мағына беріп тұрған
шағын сӛз екендігі, оның мәтін практикалық жолмен түсіндіру арқылы дұрыс оқылуын
талап етуге болады. Оған қоса мәнерлеп оқудың талабымен байланыстырып жаттығу
жұмысын жүргізу де орынды.
4. Әріптердің дыбыстық ұқсастығын шатастыру әліппе кезіндегі жаттығу
жұмыстарының шалалығынан болғандықтан, бұл қатені болдырмау үшін әліппе кезіндегі
жұмыстың тиянақты болуын қамтамасыз ету қажет. Бұл кезеңдегі оқу дағдысын
қалыптастырудың жолдары, оған арналған түрлі плакат, схема және мұғалім тарапынан
түрлендіріліп жүргізілетін жұмыстар жүргізілуі тиіс.
Оқушылардың оқу дағдысын қалыптастыру оқылған мәтіннің мазмұнын толық
меңгерумен тығыз байланысты екенін айттық. Олай болса оқылған мәтіннің мазмұнын
меңгерде, жалпы оқу ісін іске асыруда кӛрнекіліктің алатын орны ерекше.
Ұлы педагог Ян Амос Коменский кӛрнекілікке үлкен мән беріп, ӛзінің ―Ұлы
дидактика‖ деген еңбегінде бірнеше оқу принциптерін анықтады. Сонда кӛрнекілік
принципі негізгі орынға ие болды. Ол кӛрнекілік принципін психологиялық талаптармен
байланыстырды: дүние тану әдетте сыртқы сезім мүшелеріне байланысты, ӛйткен түйсікте
болмаған нәрсе, ойда болуы мүмкін емес, осыған байланысты оқыту ісін заттар туралы
құрғақ сӛзден бастамай, нәрсенің ӛзіне бақылау жасатудан бастау керек; ғылымның
ақиқаттығы мен анықтығы тек сезім арқылы дәлелденеді. Біз бастауыш сыныптағы
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оқушылардың оқу дағдысын қалыптастыруға ықпал ететін негізгі жұмыс түрлерін және
олардың мектепте жүргізілгендерінің ішіндегі тақырыпта кӛзделген мақсатты айқын
кӛрсетуге болады-ау дегендерін алдық. Бұл кӛрсетілген жұмыс түрлерін түгелдей бір
сабақта іске асыру мүмкін болмағандықтан және оқу кітаптарының мәтіндері де алуан асыр болғандықтан, олардың әрқайсысы әр мәтіннің ӛтілуінде әр түрлі іске асырылады.
Қорытып айтқанда, баланың кітапқа ынтасы бастауыштан басталып, оның білімі мен
дағдысы жетілген сайын құмарлығы арта түсуге тиісті. Осы мақсаттың нәтижелі болуы
бастауыш мектептегі сынып ішінде ӛтілетін ана тілі сабағының жүргізілуіндегі алуанасыр
әдіс қолдану, түрлендіруден басталады да, сыныптан тыс кітап оқуда оны жалғастыруды,
одан да қызықты етіп ұйымдастыруды тілейді. Мұғалімнің ойланып жүргізген
жұмысымен қатар орынды басшылығының болуын қалайды. Осы айтылғандардың дұрыс,
жүйелі түрде іске асырылуы баланың оқу дағдысын нығайтады және сол арқылы кӛркем
әдебиеттің адам тәрбиесіндегі зор мүмкіндігіне жол ашыла түседі.
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Аннотация
Бастауыш мектепте ана тілі сабағын оқытудың мазмұнын мақсат-міндеттерін, әдіс-тәсілдері
мен жолдарын қарастырылған. Бастауыш мектептің ана тілі сабақтарында жекелеп, даралап
оқытуды ұйымдастыру жолдарын ашып кӛрсеткен.
Аннотация
В статъе рассмотрены цели и задачи, методы и способы и пути обучения родному языку в
начальной школе. Также рассмотрены пути организации индивидуального обучения родному
языку в начальной школе.
Annotation
In this article are shown some aims and tasks, methods and approaches of teaching native language
in a primary school. Also in it are considered some ways of organization of individual teaching native
language in a primary school.
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Калиева Р.Ж., Тургунтаева Г.А., Байбосынова А.С.
Таразский государственный педагогический институт, г. Тараз
Пропасть между теорией и реальностью - извечная проблема профессионального
образования. В разное время она решалась по-разному. Дуальная система в мире доказала
свою эффективность в этом вопросе. Нельзя сказать, что ее опыт для Казахстана в
новинку. В недалеком советском прошлом профессиональные кадры ковались по
аналогичному принципу и, надо сказать, результат был. Современная система дуального
образования, внедряемая в нашей стране, возлагает надежды на ликвидацию разрыва
между теорией и практикой.
«На современном этапе развития страны перед учебными заведениями технического
и профессионального образования стоит ряд вопросов. Какими они должны быть? Как
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организовать образование? Как поднять престиж учебного заведения на рынке
образовательных услуг? И так далее. Главная задача ТиПО – сформировать новую модель
профессиональной подготовки, которая бы преодолела отставание в объемах и качестве
трудовых ресурсов от реальных требований конкретных предприятий. Ведь подготовка
высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена – одна из тех
задач, решение которых может обеспечить устойчивое экономическое развитие любой
страны».
Каким образом решить поставленные задачи? Ответ на данный вопрос не
односложный. Но в последнее время, по мнению многих специалистов, найден ответ –
создание системы дуального обучения. Возникает следующий вопрос – что это такое?
Основной проблемой учебных заведений системы ТиПО является низкий процент
трудоустройства выпускников по своей специальности. Для решения этой проблемы
сейчас проводится модернизация системы технического и профессионального
образования, внедряется новая система управления, и главной задачей в ней яв ляется
трудоустройство учащихся.
«Качественное профессиональное образование сегодня – это средство социальной
защиты, гарантия стабильности, профессиональной самореализации человека на разных
этапах жизни. На сегодня дуальная система обучения – одна из самых эффективных форм
подготовки профессионально-технических кадров в мире. Не зря важность такого вида
образования подчеркнул Президент в своей программной статье. Ее особенность
заключается в том, что обучение проводится большей частью не в учебном заведен ии, а на
предприятии.
Дуальная модель – это объединение интересов бизнеса, будущего специалиста и
государства. Данная система предполагает, что 70-80% времени учащийся обучается
непосредственно на производстве, и только 20-30% - в колледже. Дуальная система
отвечает интересам всех участвующих в ней сторон — предприятий, работников,
государства. Для предприятия — это возможность подготовить для себя кадры, экономия
на расходах по поиску и подбору работников, их переучивании и адаптации. Для молодых
людей дуальное обучение — отличный шанс легче адаптироваться к взрослой жизни. Уже
во время обучения они получают за свой труд на предприятии денежное вознаграждение,
а после его окончания — работу, к которой хорошо подготовлены.
Итак, какие же преимущества дает дуальная система обучения?
• Во-первых, обеспечивается высокий процент трудоустройства выпускников, т.к.
они полностью отвечают требованиям работодателя. Обучение максимально
приближенно к запросам производства. Для предприятия дуальное образование — это
возможность подготовить для себя кадры точно «под заказ».
• Во-вторых, достигается высокая мотивация в получении знаний. Формируется
новая психология будущего работника. Студенты, сначала закрепившись на предприятии
в качестве потенциальных работников, учатся совершенно по-другому, более осознанно и
заинтересовано.
• В-третьих, работает принцип «от практики к теории», когда студент больше
работает не с текстами, а с производственными ситуациями. Сложная теория легче
осваивается через практику и решение реальных профессиональных задач.
• В-четвертых, оценка качества подготовки специалистов проводится самими
работодателями. С первых дней учащийся большую часть времени проводит на рабочем
месте, показывает свои навыки и старание. Работодатели получают возможность оценить
уровень подготовленности будущих специалистов непосредственно в производственных
условиях.
• В-пятых, в результате внедрения дуальной системы, колледж разрабатывает
программы, исходя из потребностей рынка в регионе, развивает свой потенциал,
повышает квалификацию преподавательского состава, что в целом позволит повысить
качество подготовки кадров и приведет к росту конкурентоспособности колледжа.
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Преподаватели должны иметь не только хорошие теоретические знания, но и владеть
всеми новшествами на производстве.
• В-шестых, снижается нагрузка на бюджет. Часть затрат по профессиональному
обучению несет предприятие.
Если говорить о внедрении дуальной системы обучения внутри колледжа, то ее
элементы используются при подготовке специалистов уже давно. Это проявляется при
совместной
разработке
учебных программ по
специальным дисциплинам
преподавателями колледжа и социальными партнерами. Проводятся различные семинары,
мастер-классы, круглые столы. Студенты колледжа проходят практику на предприятиях
города, поэтому у работодателей уже на этой стадии складывается мнение о знаниях и
навыках студентов. В то же время студенты во время прохождения практики имеют
возможность познакомиться с режимом работы предприятия, с условиями и
экономическими возможностями предприятия. Благодаря дуальной системе обучения
появляется возможность реальной эффективности обучения для удовлетворения
конкретных потребностей производства. Таким образом, мы получаем возможность выйти
на объединение интересов бизнеса, молодого человека и государства - совершенно новый
уровень трехстороннего партнерства.
Стоит отметить, что дуальная модель образования успешно используется в таких
странах, как Германия, Австрия, Дания, Нидерланды и Швейцария. В Казахстане созданы
24 экспериментальных площадки по внедрению принципа получения диплома в формате
«теория, закрепленная на практике» на базе колледжей во всех 16 регионах. В первую
очередь, в Алматы. В рамках данного проекта за три года планируется изучить опыт и
результаты, чтобы выработать единые стандарты для создания казахстанской модели
дуального обучения.
Таким образом, дуальная система обучения построенное на принципах обучения
через деятельность - это мануализм профессионализм и активизм даѐт обучаемому
студенту эффективно реальную возможность для удовлетворения конкретных
потребностей производства, в сфере бизнеса обслуживания и интересы государство. Это
выводит молодого человека на новый уровень объединения интересов бизнеса - трѐх
стороннего партнерства.
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Аннотация
Елімізде енгізіліп жатқан заманауи дуалды білім беру жүйесі теория мен тәжірібе
алшактығын жоюға үміт береді.
Аннотация

Современная система дуального образования, внедряемая в нашей стране, возлагает
надежды на ликвидацию разрыва между теорией и практикой.
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Annotation
The modern system of dual education, introduced in our country, hopes for closing the gap between
theory and practice.

УДК 37.01
К 45
УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ
Калматаева А., Ауезова А.
Таразский государственный педагогический институт, г. Тараз
«Ограничение жизнедеятельности – это полная или частичная утрата лицом
способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и
заниматься трудовой деятельностью». Нарушение способности осуществлять ту или иную
деятельность может быть от рождения или приобретено позже, может быть временным
или постоянным. Особенностью современной патологии детского возраста, является
учащение перехода острых форм заболеваний в рецидивирующие и хронические, а также
нарастание хронической патологии внутренних органов.
В развитых странах показатель детской инвалидности составляет 250 случаев на 10
000 детей и имеет тенденцию к увеличению. По данным ВОЗ, инвалиды составляют 10%
населения земного шара, из них 120 млн. – дети и подростки. Отмечается рост
наследственной и врожденной патологии.
Для большинства детей с ограниченными возможностями здоровья характерна
повышенная утомляемость. Они быстро становятся вялыми или раздражительными,
плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на задании. При неудачах быстро утрачивают
интерес, отказываются от выполнения задания, у некоторых детей в резул ьтате утомления
возникает двигательное беспокойство. Ребенок начинает суетиться, усиленно
жестикулировать и гримасничать, у него усиливаются насильственные движения,
появляется слюнотечение. В игре он пытается схватить все игрушки и тут же их бросить,
темп речи убыстряется, речь становится малопонятной для окружающих.
Организованность в игровой деятельности у такого ребенка формируется с большим
трудом.
У других детей с ограниченными возможностями здоровья отмечается повышенная
возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам раздражительности, упрямству. Для
них характерна быстрая смена настроения: то они чрезмерно веселы, шумны, то
становятся раздражительными, плаксивыми. При воспитании такого ребенка следует
разговаривать с ним спокойным тоном, проявлять доброжелательность и терпение.
Многие дети с ограниченными возможностями здоровья отличаются повышенной
впечатлительностью: болезненно реагируют на тон голоса, отмечают малейшие
изменения в настроении матери, крайне болезненно реагируют на ее слезы. Поэтому
необходима, прежде всего, спокойная домашняя обстановка. Все размышления о здоровье
ребенка, переживания по этому поводу, ссоры, слезы в его присутствии недопустимы.
У большинства детей с ограниченными возможностями здоровья наблюдается
расстройство сна: они плохо засыпают, спят беспокойно, со страшными сновидениями,
иногда с плачем и криком. Такой сон не приносит отдыха нервной системе: утром ребенок
встает вялым, отказывается от занятий. Поэтому, если у ребенка расстроен сон, родителям
обязательно надо посоветоваться с врачом. Кроме того, при воспитании таких детей очень
важно соблюдать режим дня, создавать спокойную обстановку перед сном: избегать
шумных игр, просмотра видео- и телепередач и различных резких раздражителей.
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Все эти особенности определяют соблюдение определенного режима при воспитании
ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Родителям нужно, посоветовавшись с
врачом, организовать четкий режим питания и сна и проводить систематические курсы
лечения. Если воспитание такого ребенка в семье ведется неправильно, все нарушения
нервной деятельности могут усиливаться, принимать стойкий характер.
У большинства детей с ограниченными возможностями здоровья представления об
окружающем мире ограниченны. Поэтому очень важно постепенно расширять кругозор
ребенка, знакомить его с различными предметами и явлениями, приучать к новым
явлениям осторожно, не перегружая обилием впечатлений. Прежде чем показать ребенку
каких-либо домашних животных, необходимо рассказать о них, показать их на картинках.
Особый уход требуется к ребенку с болезненно выраженным чувством страха.
Родители должны очень осторожно знакомить его с предметами, которых он боится,
помогать ему, постепенно преодолевать свой страх. Важное значение, для
предупреждения страха и развития таких отрицательных черт характера, как
неуверенность, боязливость, имеет воспитание у ребенка активности. Он должен
обязательно выполнять дома посильную работу; его надо научить с учетом его
двигательных возможностей самостоятельно есть, одеваться, привить элементарные
бытовые навыки. Важно, чтобы ребенок с ограниченными возможностями здоровья не
только обслуживал себя, но и постоянно имел определенные обязанности, выполнение
которых значимо для окружающих: помочь накрыть на стол, убрать посуду и т.д. В
результате у него появляется интерес к труду, чувство радости, что он может быть
полезен старшим, уверенность в своих силах.
В ходе любой деятельности расширяется кругозор ребенка, развивается его
интеллект. Многие родители, боясь, что ребенок упадет, уронит посуду, обольется или
неправильно оденется, не дают ничего делать ему самостоятельно. Это приводит к тому,
что он растет пассивным, вялым. Он отказывается от выполнения заданий, не может
соблюдать правила коллективных игр. Таким образом, желая избавить ребен ка от
трудностей, постоянно опекая его, оберегая от всего, что может огорчить, родители тем
самым ставят своего ребенка в трудное положение на многие годы. Терпение,
организованность и выдержка – главные условия воспитания в семье ребенка с
ограниченными возможностями здоровья.
Дети данной категории, как и все дети, начиная с раннего возраста, прежде всего,
должны научиться некоторым общим правилам поведения. Доброе отношение близких
людей в сочетании с требовательностью помогут ему в этом. Необходимо также, чтобы
ребенок начинал принимать себя таким, каков он есть, чтобы у него постепенно
развивалось правильное отношение к своей болезни, к своим возможностям. Ведущая
роль в этом принадлежит родителям: именно у них ребенок будет заимствовать оценку и
представление о себе своей болезни. В зависимости от реакции и поведения родителей он
будет рассматривать себя или как инвалида, не имеющего шансов занять активное место в
жизни, или, наоборот, как человека, вполне способного достичь каких-то успехов.
Родители должны понять сами и внушить ребенку с ограниченными возможностями
здоровья, что болезнь является лишь одной из сторон его личности, что у него есть много
других качеств и достоинств, которые надо развивать. Ни в коем случае они не должны
стыдиться ребенка с ограниченными возможностями здоровья – тогда и он сам не будет
уходить в себя, в свое одиночество. Такой ребенок будет лишен эгоцентризма,
направленности только на себя, он будет с удовольствием выполнять посильную работу и
радоваться тому, чего достигнет. Это даст ему возможность вести спокойную, богатую
впечатлениями и положительными переживаниями полноценную жизнь.
Для создания благоприятных условий воспитания ребенка с ограниченными
возможностями здоровья в семье, родителям, прежде всего необходимо знать особенности
заболевания и развития ребенка, а также его возможности выполнять те или иные задания,
упражнения и т.д. Большое значение имеет правильный распорядок дня: строгое
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соблюдение режима питания и сна, чередование занятий с отдыхом и прогулками,
умеренный просмотр телепередач. Немаловажную роль играет и организация
систематических, целенаправленных занятий по развитию речи, формирования навыков
самообслуживания и двигательных навыков и умений. Установлено, что наличие
определенного порядка создает условия, при которых у ребенка нет оснований для
капризов, для отказа подчиняться ряду установленных требований. Постепенно он
упражняется в умении сдерживаться и регулировать свое поведение. При упорядоченной
жизни в домашних условиях у него расширяется кругозор, обогащается память,
формируется наблюдательность и любознательность.
Огромное значение имеет формирование у детей-инвалидов адекватной самооценки,
правильного отношения к своему дефекту и развитие необходимых им в жизни волевых
качеств.
Следует еще раз обратить внимание родителей на необходимость включения ребенка
в повседневную жизнь семьи. Несмотря на двигательные и речевые нарушения разной
степени выраженности, ребенок должен в качестве равноправного члена семьи принимать
посильное участие в делах и заботах. Родительский такт в таких случаях выражается в
умении предложить ребенку доступные и посильные дела. Такое распределение
обязанностей в семье будет способствовать сглаживанию у ребенка ощущения
ущербности и развитию положительных сторон его личности.
Таким образом, семья, в которой есть ребенок с ограниченными возможностями
здоровья, - это особый объект внимания всех специалистов, которые оказывают помощь
семье.
Использованная литература:
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2. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. – М.:
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Аннотация
Мақалада ерекше балаларды тәрбиелеу мәселесі, отбасында жағымды жағдайды жасау
маңыздылығы, жалпыға білім беру жүйесіне балаларды қосуда кедергілерді жою қажеттілігі
қарастырылған.
Аннотация
В статье рассматривается проблема воспитания особенных детей, важность создания
благоприятных условий воспитания в семье, необходимость разрушения барьеров и включение
детей в общую систему образования.
Аnnotation
The problem of education of the special children, importance of creation of favourable terms of
education in family, necessity of destruction of barriers and including of children for the general system
of education, is examined in the article.
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ӘОЖ: 386: 74
БАЛАЛАР МЕН ЖАСӚСПІРІМДЕРДІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ АРҚЫЛЫ ТҦЛҒАРАЛЫҚ ҚАТЫНАС
МӘДЕНИЕТІН ДАМЫТУ
Карибекова А.Ж., Алиева П.С.
Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ.
Қазіргі қоғамда балалармен жасӛспірімдердің шығармашылық қабілеттерін дамыту
арқылы тұлғаралық қатынас мәдениетін дамыту маңызды. Мәдени маман ӛзінің кәсіптік
білімдеріне сүйене отырып, жеке тұлғаның даму деңгейін белгілейді; түрлі
шығармашылық қасиетін дер кезінде аңғарып,оны түзету жолдарын тағайындайды;
болуы мүмкін қиындықтардың алдын алу үшін іс- шаралар ұйымдастырады;мектеп
ұжымында шығармашылық жұмыстарын ӛткізеді. Осылар арқылы тұлғаралық қатынасты
қызмет-мектептегі оқу-тәрбие жұмысының тиімділігін арттырады,әлеуметтік белсенді
жеке тұлғаны қалыптастыруға атсалысады.
Қазіргі таңда психологиялық қызмет жүйесі екі бағытта жұмыс атқарады:ӛзекті және
болашақты. Ӛзекті бағыт тұлғаның жеке басының қалыптасуындағы бүгінгі күнгі
қиындықтар мен ауытқушылықтарды шешуге арналады. Болашақта балалармен
жасӛспірімдердің шығармашылық қабілеттерін дамыту арқылы тұлғаралық қатынас
мәдениетін дамыту және әр баланың қабілетін барынша,әрі мүмкіндігінше дамытуға
жағдай туғызуға бағытталған.
Ұсынылып отырған «балалармен жасӛспірімдердің шығармашылық қабілеттерін
дамыту арқылы тұлғаралық қатынас мәдениетін дамыту» -тақырыбындағы курстық
жұмыс та осы бағытқа негізделген. Оның бірден-бір себебі жасӛспірімдердің
шығармашылық қабілеттерін дамыту арқылы тұлғаралық қатынас мәдениетін дамыту
мәселелері қарастырылады. Яғни білім беру саласында жасӛспірімдердің шығармашылық
қабілеттерін дамыту арқылы тұлғаралық қатынас мәдениетін дамыту ұтымды әрі тиімді
нәтиже алу негізінде іс шара түрінде жүргізу кӛзделеді. Дұрыс жоспарланған және тиімді
ұйымдастырылған іс- шаралар бағдарламасы ӛз кезегінде жеке тұлғаға да, тұтас ұжымға да
ӛз пайдасын тигізе алады.
Балалар мен жасӛспірімдердің шығармашылық қабілеттерін дамыту арқылы
тұлғаралық қатынас
мәдениетін дамыту топтарының жетекшісі ӛзіндік этикалық
мәселелерге сүйене отырып, әрекет етуі қажет. Жұмыс принципін таңдауды жетекші
жүзеге асырады және топта болып жатқанның барлығына жауапкершілік тек соның
мойнына жүктеледі. Мұндай жауапкершілікті ала отырып, тек интуицияға ғана сенуге
болмайды. Топпен жұмыс тәжірибесінде әдептілік аспектілері жетекшінің даярлық
сипатымен және жұмыс тәжірибесімен анықталады. Жетекшіге қойылатын талаптар екі
бағытқа жіктеледі:
1. Ұйымдастыру және дайындық;
2. Топішілік этика.
Маманданған жетекшілерді даярлау әдетте тӛрт кезеңнен тұрады:
1. Теориялық және практикалық даярлық алу;
2. Топпен жұмыс жүргізуде бақылау тәжірибесінен ӛту;
3. Кәсіби топ жетекшілерінің жұмысын бақылау;
4. Топ мүшесі болудың жеке тәжірибесін жинау.
- Қатысушылардың сапалы келісімі;
- Таңдау дербестігі;
Ең маңыздысы, Балалар мен жасӛспірімдердің алуға мүмкіндігі бар тәжірибенің мәні
мен маңызын түсіне білуі. Бұл дегеніміз, жетекшісі топпен жұмыстың мақсаттары,
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әдістері, құндылығы, ұзақтылығы және принциптері жайлы неғұрлым кӛп ақпарат
ұсынуға міндетті екенін білдіреді.
Екіншіден, топпен сабақ жүргізу ұзақтығында таңдау дербестігін сақтауды
қарастырады. Топтың әрбір мүшесі кез-келген уақытта топта не болып жатқанына
қарамастан, қатысудан бас тартуға хақысы бар. Соныменен, жетекшінің жауапкершілігі
тек топішілік қарым-қатынаспен ғана шектеліп қоймайды. Жетекші, топ мүшелерінің
топқа қатысуы олардың сырттағы ӛміріне қаншалықты ықпал еткенін тексеріп отыруы
қажет. Сонымен қатар жетекші, топпен жұмыс аяқталғанның ӛзінде де, бұрынғы топ
қатысушыларына кеңес алу қажеттілігі туындағанда кӛмек беруге даяр болуы қажет. Топ
мүшесінің топпен жүргізілетін жұмыстарға қатысуды тоқтату себептері қандай болмаса
да, жетекші сол қатысушыға топ мүшесі ретінде енуі қаншалықты ықпал еткенін тексеріп
отыру үшін назарынан шығармауы қажет.
Әр уақыт кезеңінде балалар мен жасӛспірімдердің шығармашылық қабілеттерін
дамыту арқылы тұлғаралық қатынас мәдениетін дамытуды жүзеге асыру топтары әр
түрлі міндеттерді шешуге қолданылады. Мысалға: тұлғааралық мінез-құлық жайлы топ
мүшелерінің білім алуы, топтық динамика теорияларының сұрақтарын анықтау, шынайы
мекемелерде қатысушылардың кездескен мәселелерін талқылау, жетекшіліктің
дағдыларын дамытуда және осы дағдыларды шынайы жағдайларда қолдануда кӛмек
кӛрсету. Мінез- құлықтың тұлғааралық аспектілеріне бағытталған тренинг топтары кӛп
тарады.
«Лабораториялық тренинг» термині тәжірибе негізіндегі оқыту әдістеріне жатады, ал
тренинг топтарында қолданылатын әдіс – осылардың бірі болып табылады. Тәжірібиде
топтың оқыту мақсаты оның бағытымен анықталады. Мақсатты таңдау мәнді дәрежеде
топ мүшелерінің ӛздеріне байланысты. Топ мүддесі – жеке қатысушылар,олардың
арасындағы ӛзара қарым-қатынасқа, жеке тұлғалардың, тұтас топтың ұйымдастыру
қызметтеріне, топтар арасындағы қарым-қатынас, сонымен қатар оп мүшелері ӛкілетті
мекемелердің мәселелеріне де байланысты болуы мүмкін. Топ қатысушыларының жеке
мүдделеріне бағытталған болса, мақсаты ретінде ӛзіндік сананың дамуы, тәртіптерді
ӛзгерту, әлеуметтік жетілу деңгейін арттыру болып табылады.
Балалар мен жасӛспірімдердің шығармашылық қабілеттерін дамыту арқылы
тұлғаралық қатынас мәдениетінің дамуының алғашқы кезеңдерінде, психологиялық
қауіпсіздік атмосферасы орнағанша,топ мүшелеріне ӛзіндік «Мен» бейнесін қорғауға,
қақтығыстар мен сенімдердің айқын кӛрінуінен басқалардан қолдау іздеу, басқаларға
кеңес беру, олар үшін шешім қабылдаудан аулақ болу сияқты қасиеттер тән болады.
Джиббтопта ӛзара қолдау мен сенім ахуалын орнатудың екі тәсілін ұсынады:
1) Бағалау тұжырымдамаларын таза бейнелікке алмастыру;
2) Ӛзара бақылаудан мәселелерді бірігіп шешуге қайта бағыттау.
Балалар мен жасӛспірімдердің шығармашылық қабілеттерін дамыту арқылы
тұлғаралық қатынас мәдениетін ұйымдастыру және дамуын жетілдіру ұйымдастырылған
топтарға қатысу тәжірибесі тұлғааралық ӛзара әрекет барысында туындайтын мәселелерді
шешуге кӛмек бере алады. Балалар мен жасӛспірімдердің шығармашылық қабілеттерін
дамыту арқылы тұлғаралық қатынас мәдениетін ұйымдастыру дұрыс жоспарланған және
тиімді ұйымдастырылған оқыту бағдарламасы жеке адамға, жалпы топқа да тигізер
пайдасы мол. Балалар мен жасӛспірімдердің шығармашылық қабілеттерін дамыту арқылы
тұлғаралық қатынас мәдениетін дамыту міндеттерін сапалы орындау және қызметінің
ӛсуі, беделінің ӛсуі сияқты қосымша жетістіктер болып табылады.
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Аннотация
Балалар мен жасӛспірімдердің ӛнер дағдыларын дамыту арқылы, тұлға аралық қарымқатынасқа тәрбиелеу.
Аннотация
Воспитание межличностных отношений через развития способностей к искусству детей и
подростков.
Annotation
To develop interpersonal relationships through developing the abilities of children and teens for
art.

ӘОЖ 259.45
БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА ХАЛЫҚ АУЫЗ
ӘДЕБИЕТІ ҤЛГІЛЕРІН ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТІЛ
БАЙЛЫҒЫН, БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ ТИІМДІЛІГІ
Кенжебаева З., Исаева Қ.
Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ.
Жалпы білім беретін мектептің бастауыш сатысындағы білім мазмұнының
тұжырымдамасында: «Бастауыш мектептің маңызы мен қызметі оның үздіксіз білім беру
жүйесіндегі басқа буындармен тек сабақтас болуымен ғана емес, ең алдымен, оқушы
тұлғасы ұйтқысының қалыптасуы мен дамуы қуатты жүретін ерекше құнды,
қайталанбайтын буын екендігімен анықталып негізделеді» делінген [1]. Сондықтан да ана
тілі бастауыш мектептерде ең негізгі пән болып есептеледі. Ӛйткені ана тілінде оқужазуға дағдылану арқылы басқа пәндерді оқып үйренуге жол ашылады.
Жас ұрпақ сана сезімін ұлттық озық дәстүрде қалыптастыру мәселесі қай кездегіден
де батыл қойылып отырған бұл күндері әдебиет пәнінің қадір қасиеті бұрынғыдан да арта
түсуде. Ӛйткені халықтың ұлттық рухы оның әдебиетінде барынша кӛрініс тапқан.
Әдебиет пәні халықтың әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін, тұрмыс-тіршілік болмысын, халықтық
психологияны оқушы сана-сезіміне сіңіре отырып этникалық мәдени топтың мүшесі
ретінде әлеуметтік тұрпат қалыптастыруға ат салысады, ұлттық сана тәрбиелейді.
Тіл тағдыры – ел тағдырына айналып отырған қазіргі қазақ тілінің кінәратты
жағдайында кӛркем әдебиет оқушы бойында туған тілге деген сүйіспеншілікті оятуға, ана
тілі арқылы жасалған келелі ойдың кестелі ӛрнектеріне үңілтіп, ауызша, жазбаша сӛздік
қорын молайтуға, тілін, ойын, дамытуға, сӛйтіп қазақ тілінің қолдану аясын кеңейтуге, тіл
туралы заңды жүзеге асыруға барынша қолқабыс, етеді. Бұл бастауыш мектептің білім
беру жүйесіндегі ең ӛзекті мәселесі болып табылады.
Ауыз әдебиеті - халқымыздың асыл да мол мұрасы, нелер бейнелі сӛз маржандары
осы ауыз әдебитінде. Ауыз әдебиетінен сусындамаған, нәр алмаған бірде-бір шынайы
суреткер болған емес. Барлық халықтың, кейнгі жазба әдебиетінің бастауы фольклор
болған. Халық жыраулары, жыршылары, ертекшілері оны сонау ықылым заманнан ӛзінің
рухани
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асыл қазынасы ретінде сақтап, ұрпақтан-ұрпаққа мұра етіп, бүгінгі біздің дәуірімізге
жеткізген [2].
Халық ауыз әдебиеті әр салада, әр түрлі жанрда дамыған. Тұрмыс-салт жырларынан
бастап, эпостық жырларға дейінгі бай мұра халық ауыз әдебиетінің жанрлық ӛрісін
танытады. Халық ең асыл ӛнері - бай ауыз әдебиеті арқылы ӛзінің тарихын, халықтық
рухани бейнелеген. Халықтың бүкіл тіршілігі ӛлең-жырларға арқау болған. Бастауыш
сыныптарда халық ауыз әдебиеті үлгілерінің бастауыш сынып оқушыларының жас
ерекшелігіне лайықты түрлерін ғана оқытатынын бәріміз білеміз. Енді осы халқымыздың
бай әдеби мұрасын қазақ тілі сабағында қолдану арқылы оқушыларымыздың тіл
байлығын, білім сапасын қалай арттыруға болатындығын байқап кӛрейік.
Тіл білімінің фонетика саласын ӛткенде дayыcты дыбыcтapдың eмлeciнe жaлпылaмa
қopытынды caбaқтa ӛзiмiз aлдын-aлa дaяpлaғaн мынa жaттығyды opындaтқыздық.
Kӛп нүктeнiң opнынa тиicтi әpiптepдi қoйып кӛшipiп жaз.
Әpi үзiндiлep қaй шыpapмaлapдaн aлынғaн, aвтopы кiм?
Oның күм ... нды oйын cepпiлтyгe тыpыcып, Yceн бacқaшa дәлeлдeй бacтaды. (Ы.A.).
Taзa мiнciз acыл тac, C ... түбiндe жaтaды (T.6.). Yceн ӛзi oтты үpлeп ... лeздe тұтaндыpып
қoйды. (Ы.A.). Cayықшыл copлы бүкш ... дi, Tым-aқ қ .. ын ic бoлды. (A.Қ.). Жыл ... ы жoқ
бoйының, Жылм ... ғaны нe eткeнi! (A.Қ.). Eкi дoc жiгiт жoл үcтiндe кeлe жaтып, бip a ... ғa
ұшыpaпты. (Ы.A.).
Oқyшылap бұл жaттығyды opындay бapыcындa қaй шығapмaдaн aлынғaн үзiндiлep
eкeнiн aйтып қaнa қoймaй, coл шығapмaлapдың идeяcынa тoқтaлды.
Жaттығy opындaлыcымeн тeк дayыcтылapдaн бacтaлaтын cӛздepдeн aдaмгepшiлiккe
үндeйтiн мaқaл-мәтeл жaздыpылды. Taпcыpмa нәтижeciндe oқyшылap мaқaлдapдың
мынaндaй тiзбeгiн жacaды. Дayыcты дыбыcтapынa дыбыcтық тaлдay
жүpгiзiп,
дәптepлepiнe қaтeciз кӛшipiп жaзды.
Epдiң жaқcыcы, eлiмeн oйлacaды.
Әйeлдiң жaқcыcы, epiмeн oйлacaды.
Ep жiгiт eкi aйтпaйды, aйтca, қaйтпaйды.
Әдeптiлiк ap-ұят
Aдaлдықтың бeлгici.
Ӛceк cӛз ӛгiздi дe ӛлтipeдi.
Ӛтipiк aйтy - кiciлiк eмec,
Oл epлepдiң ici eмec.
Yлкeнгe жoл бep
Ӛзiң дe қapтaяcың.
Ұқыпты жac eлгe ӛpнeк.
Ұқыптының тoны тoзбaйды,
Ұқыпcыздың жұмыcы oзбaйды.
Дayыccыз дыбыcтapдың eмлeciн ӛткeндe дe дәл ocылaй мыcaлдap aлып, тaлдay
жұмыcы жүpгiзiлдi. Mыcaлы Қ, K, F, Г әpiптepiнiң eмлeciн ӛткeндe ocы әpiптepдeн
бacтaлaтын мaқaл-мәтeлдep aйтқызылды. Oның iшiндe мынa мaқaлдapғa epeкшe
тoқтaлып, мaзмұнын aшты.
Қopқaқтың кӛзi үлкeн,
Aқымaқтың cӛзi үлкeн.
Kиiм cyықтaн caқтaйды,
Әдептілік ұяттaн caқтaйды.
Kүшiңe ceнбe, iciңe ceн.
Opфoэпия мeн opфoгpaфия тypaлы түciнiк бepгeндe oқyшылapғa тaқыpып түciнiктi
бoлy үшiн мыcaлдapды кӛптeп кeлтipдiк. Әpi ocы мыcaлдapдың мaғынaлapынa тoқтaлy
apқылы oқyшылapды aдaмгepшiлiккe тәpбиeлeдiк. Keлтipгeн мыcaлдapымызды xaлықтың
бaй қaзынaлapы мeн дaнa тұлғaлapымыздың шығapмaлapынaн aлғaн үзiндiлep құpaды.
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Oқyшылap бұл мыcaлдapды мaгнитaфoннaн тыңдaй oтыpып, тaқтaғa кeзeкпeн -кeзeк
жaзды. Oлapдың iшiндeгi: кӛлeңкe, құлыным, ұйқтaтaйын, құндызым, жұлдызым, тұнық,
ұлық, иық coздepiнiң жaзылyынa epeкшe кӛңiл ayдapды. Ocыдaн кeйiн "бeciк жыpы, бaтa
бepy дeгeнiмiздi қaлaй түciнeciңдep?" - дeгeн cұpaқ бepe oтыpып, "Бaлaлы үй бaзap" дeп
түciнгeн aтa-бaбaмыздың бaлa тәpбиeciнe epeкшe мән бepгeндiгiн, кӛптeгeн caлтдәcтүpлep бaлa ӛмipiмeн бaйлaныcты eкeндiгiн aйтып кeттiк. Бaлacының жaқcы aзaмaт
бoлyын тiлeгeн aнaның apмaн-тiлeгiнiң бeciк жыpы apқылы бepiлyiн ұғындыpдық.
"Бaтaмeн ep кӛгepep" дeп түйгeн xaлқымыздың бaтa бepy дәcтүpiнe зop ықылacын
тaныттық.
Tiл ғылымының бip caлacы - лeкcикaғa 4-cыныптa 10-caғaт бepiлгeн. Қaй cыныптa
бoлмacын "Лeкcикa" caлacы бoйыншa кeз- кeлгeн тaқыpыбын ӛткeндe aлдымызғa
oқyшылapды aдaмгepшiлiк acыл қacиeттepгe бayлый oтыpып, xaлқымыздың caлтдәcтүpiнeн мaғлұмaт бepy жәнe ceз ӛнepiнiң қыp– cыpын бiлyгe жeтeлeyдi кeздeдiк.
"Мағынасы қарсы сӛздер" тaқыpыбынa бaйлaныcты "Қыз қyy" caбaғын жypгiздiк. Бұл
caбaқтa cынып oқyшылapы ұлдap тoбы мeн қыздap тoбы бoлып caйыcқa түcтi. Taқтa
бeтiнe iлiнгeн қaзaқ дaлacының кepiнici бeйнeлeнгeн cypeт бeтiндe жылжымaлы aтты қыз
бeн жiгiт opнaлacтыpылды [3].
Жaңa caбaқты түciндipy cәтiндe қaғaз бeтiнe үлкeйтiлiп жaзылғaн мaқaл-мәтeлдep
iлiндi. Мағынасы қарсы сӛздерді aнықтaй oтыpып, мaқaлдapдың мaғынacын aштыpды қ.
Әдeптi бaлa - apлы бaлa,
Әдeпciз бaлa - copлы бaлa.
Ep бip ӛлeдi,
Eз мың ӛлeдi.
Жaқcыдaн шapaпaт,
Жaмaннaн кecaпaт.
Oқyшылapдың мағынасы қарсы сӛздepдi қaлaй мeңгepгeнiн бiлy мaқcaтымeн бipнeшe
тaпcыpмaлap бepiлдi.
Жаңа сабақты бекіту кезінде түрлі карточкалар, дидактикалық материалдар арқылы
ӛздігігнен жұмыстар жүргізіледі.
Мұғалім оқушылардың сабаққа деген ынтасын арттыру үшін ӛздігінен істейтін
жұмыс түрін ұйымдастыра білуі керек. 3-4 сыныпта ӛздігінен жүргізілетін жұмыс кӛлемі
бастапқы 1,2- сыныптарға қарағанда күрделірек. Қос сӛз, біріккен сӛз, қысқарған сӛз
тақырыптарын ӛткенде берген сӛзден қос сӛз жасау, біріккен сӛздерді тауып, астын сызу
жұмыстарын тапсыруға болады.
Сӛз таптары 4-сыныпта, 3-сыныптардан гӛрі күрделірек. Күрделі сан, сын есімдердің
түрлері, етістіктің шақтары, зат есімнің тәуелденуі, шылау,үстеу оның емелесі берілген.
Осылардың барлығы жеке-жеке жаттығулар арқылы сабақ сайын, ережені оқушылар
меңгергенге дейін жүргізіле бергені дұрыс. Зат есім тарауында зат есімнің септелуіне
бірнеше сағат бӛлінген. Бұл сағаттар тарауды меңгеруге мүмкіндік туғызады.
Септіктермен таныстырудың алғашқы сағаттарында тақтаға жазылған сӛздердің қай сӛз
табына жататынын тапқызып, жалғауы ажыратылады. Ал жалғауларын алып тастағанда
сӛйлем байланыспайтыны түсіндіріледі. Бұл жалғаулар зат есім сӛздерін бір-бірімен
байланыстыру үшін жалғанатыны, мұндай жалғаулардың септік жалғаулары деп
аталатыны айтылады.
Кейінгі кезде мұғалімдер сабақтарында жиі пайдаланып жүрген септіктер туралы
ертегіні жас ерекшеліктеріне қарай күрделендіре отырып пайдалануға болады. «Зат
есімнің септелуі» тақырыбына 1 сағат берілген. Сол берілген сағатта септіктер туралы
ертегі қызықты баяндалады. Сонымен қатар үшінші, тӛртінші сыныптарда сӛз таптарын
ӛту барысында ертегінің тӛмендегі түрлерін сабақта қолдану арқылы ӛткен
сабақтарымыздың қызықты әрі нәтижелі болғанын байқадық.
Арыстан мен тышқан.
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Бір күні арыстан ұйықтап жатқан кезде, тышқан келіп, оның үстінен жүгіріп ӛтеді.
Арыстан оянып, тышқанды ұстап алады. Бейшара ты шқан жалына бастайды: «Егер мені
жіберсең, мен де саған жақсылық жасаймын», - дейді ол. Арыстан, тышқанның,
«жақсылық жасармын» деген сӛзіне күліп, оны босатып жібереді. Келесі күні аңшылар
арыстанды ұстап алып, ағашқа таңып тастайды. тышқан арыстанның ақырғанын естіп,
жүгіріп келіп, арқанды тісімен қырқып, «Есіңде ме: сен менен жақсылық күтпеген едің
ғой. Енді міне, тышқаннан да қайырымдылық келетіні кӛрдің», - депті.
- Кӛрдіңдер ме балалар, кішкентай тышқан да арыстанға кӛмектесе алады екен.
Кӛп нүктенің орнына керекті сӛздерді қойыңдар:
1. Бір күні ... ұйықтап жатқан кезде, ... келіп, оның үстінен жүгіріп ӛтеді.
2. ... оянып, ... ұстап алады
Соңғы кезеңде ірі блокпен оқыту әдісі жиі айтылуда. Ірі блокпен оқытқанда мұғалім
бірнеше сағатқа мӛлшерленген материалдардың түйінді мәселелерін алғашқы сабақта
меңгертіп, қалған сабақтарда білім дағдыларын қалыптастып алған білімдерін бекіту
мақсатында жаттығу, қайталау, тексеру сияқты жұмыстарды қалыптан тыс сабақ түрлері
(семинар, сынақ, жарыс т.б.) арқылы жүзеге асыруға болады.
Екі әтеш. (Қазақ халық ертегісі)
Ертеде бір кемпір-шалдың екі әтеші болған екен. Олар қолдарына түскен жемдерін
сол әтештерге беріпті.
Бір күні кемпір құстарына жем шашады. Қарындары ашқан әтештер жүгіріп келеді.
Шұбар әтеш қасында жүрген досынан жемді қызғанып, бергісі келмейді.
- Шіркін, мына жемнің бәрін ӛзім жеп, бір тойсам-ау, - деп ойлайды.
Сӛйтіп шұбар әтеш қасындағы сұр әтешті қайта-қайта шоқып, жем жегізбейді,
мазасын алады. Ақырында сұр әтеш ызаланып, шұбар әтешті шоқып алады. Осыдан соң
екі әтеш, жүндері үрпиіп, тӛбелесе кетеді. Екеуінің де үсті-басы жұлым-жұлым болады.
Бұлар таласып жатқанда, кӛрші үйдегі тауықтың балапандары келіп, жемді түгін
қалдырмай жеп етеді.
Екі жалқау. (Қазақ халық ертегісі).
Қысқы боран есікті жұлқылай ашып, үйге енеді. Екі жалқау жылы пештің қасынан
тұрғысы келмейді.
- Сен кішісің ғой, есікті жауып келші.
- Сен үлкенсің ғой, ӛзің жап.
- Жоқ. Ӛзің жап.
Екеуі осылай айтысып отырғанда бораған қар үйге толады. Аяз пештегі оттың
жылуын азайтады. Бӛлме суық болып кетеді.
Екі жалқауды мұз басып, екеуі де мұз адам болып қатып қалады.
Үстеу тақырыбын ӛту барысында ауыз әдебиет үлгілерін сабақта тӛмендегіше
пайдаландық:
Ҥстеу. Іс-әрекеттің мезгілін, мекенін, сын-қимылын білдіретін сӛз табын үстеу
дейміз. Үстеулер қашан? қайда? қалай? деген сұрақтарға жауап береді: Асқар тез жүреді.
Марат бүгін келді. Ертең жаңбыр жауады.
І. Ертегіні оқып, қарамен жазылған сӛздерге сұрақ қойыңдар.
Түлкі мен жолбарыс.
Бұрынғы уақытта түлкі мен жолбарыс жолдас болыпты. Екеуі бір жардың басына
келіп қоныпты. Жолбарыс айтыпты:
- Мен мына жардан құлап кетермін, сен түлкі, менен тӛмен жат, - депті.
Сӛйтіп, түлкі жолбарыстың аяқ жағына жатыпты. Жолбарыс ұйықтап қалған да, түлкі
жолбарыстың үстіңгі жағына шығып жатып:
- Әй, жолбарыс, мені басып кеттің, арырақ жат! – депті.
Жолбарыс жылжи бере, жардан құлап кетті. Құлап барып, ӛліп қалыпты.
ІІ. Қарамен жазылған сӛздерді ӛздерімен байланысты етістіктермен бір теріп
жазыңдар.
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ІІІ. Мақал-мәтел жаттайық.
Тар жерде табысқан –
Кең жерде келіседі.
Жолдасын тасатаған жолда қалар
Жақсының күнде бір үйі кеңиді,
Жаманның күнде бір үйі кемиді
ІV. Берілген үстеулермен сӛйлем құрастырыңдыр.
Кеше, түнде, жазғытұрым, қыстыгүні, жолшыбай, жоғары, ілгері, осында, алға.
V. «Кім кӛп біледі?» - ойыны.
Берілген уақыт ішінде білетін үлгілерді тез айту керек. Кім кӛп айтса, жеңеді.
Үстеудің түрлері. Қашан? сұрағына жауап болатын үстеулерді мезгіл үстеулері дейміз:
ертең, айтамын, бүгін келемін.
Қайда? сұрағына жауап болатын үстеулерді мекен үстеулері дейміз: артта қалды,
тӛмен құлдырады.
Қалай? сұрағына жауап болатын үстеулерді сын-қимыл үстеулері дейміз: жақсы
оқыды, тез жазды.
1. Ертегі оқып, қайда? қашан? қалай? сұрақтарына жауап беретін үстеулерді үш
бағанға теріп жазыңдыр.
Арыстан мен түлкі.
Арыстан қартайды. Аңдарды бұрынғысындай аулай алмайтын болды. енді аңдарды
айламен аулағысы келедің. Ӛзі үңгірде жатты да:
- Аурумын, жүруге әлім жоқ, - деп барлық аңдарға хабар таратты.
Аңдар бір-бірлеп арыстанның халін білуге келеді. Арыстан аңлдардың біреуін де
қайтармайды. Бәрі де арыстанға жем болады.
Бір күні түлкі келеді. Ол үңгірден алысырақ тұрады да:
- Халіңіз қалай, тақсыр? – деп кӛңілін сұрайды.
- Халім нашар! Неге жақынырақ келмейсің? Берірек кел, түлкіжан, бір азырақ
сӛйлесейік? – деді арыстан.
Түлкі:
- Мен саған жақын барар едім-ау, бірақ саған кірген із бар да, шыққан із жоқ. – деп
жүріп кетті.
ІІ. Үстеулердің қай сӛзбен байланысты екенін сызбамен кӛрсетіп, оларға сұрақ
қойыңдар. (Ертегі бойынша).
ІІІ. Жаңылпаштар жаттайық.
Піскен алма топ-топ түсті,
Топ-топ түсіп, кӛптеп түсті.
Фольклор жанрларының балалардың кӛркемдік талғамына, жан дүниесінің
қалыптасып, рухани марқаюына, психологиясына, таным – түсінігінің артуына, ӛз
халқының мінез – құлқына, тұрмыс – салтынан хабар алуына тигізер әсері мол.
Әдебиеттер тізімі:
1. Қазақстан Республикасының Білім беру туралы заңы. Астана, 2007 ж.
2. Қазақ фольклористикасы. Алматы. «Ғылым», 2012 ж.
3. Рахметова С. Қазақ тілін оқыту методикасы. – Алматы, «Ӛлке» 2015 ж.
4. «Ана тілі» оқулықтары. – Алматы, 2000 – 2016 ж.
5. «Ана тілі» оқулықтарына әдістемелік нұсқаулар.- А, «Атамұра» 2000 – 2016 ж.
Аннотация
Ауыз әдебиеті - халқымыздың асыл да мол мұрасы, нелер бейнелі сӛз маржандары осы ауыз
әдебитінде. Ауыз әдебиетінен сусындамаған, нәр алмаған бірде-бір шынайы суреткер болған емес.
Барлық халықтың, кейнгі жазба әдебиетінің бастауы фольклор болған.
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Аннотация
Литература – это багатое народное достояние. Все художество описываются через
литературу. У всех народов началом письменной литературы является фальклор.
Annotation
Literature is a bagat popular property. All art is described through literature. For all peoples, the
beginning of written literature is Falcon.
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ЖЕСТОКОСТЬ В ОТНОШЕНИЯХ С ДЕТЬМИ В СЕМЬЕ
Кулданова А.Е., Гущина Е.М.
Таразский государственный педагогический институт, г. Тараз
Семья - это первая общественная ступень в жизни человека. Она с раннего возраста
направляет сознание, волю, чувства детей. Семья – колыбель духовного рождения
человека, важный и во многом незаменимый этап в развитии каждой личности. Детство
является таким этапом в жизни человека, когда формируется здоровье, закладываются
личностные свойства и ценности, определяющие качество его будущей жизни. И в то же
время это период, когда ребенок в силу своего социального статуса находится в
зависимости от взрослых, нуждается в их поддержке и защите. Но в суровой
действительности многие дети переживают насилие, становятся свидетелями и жертвами
физических, сексуальных и эмоциональных злоупотреблений со стороны взрослых.
Причем часто эти злоупотребления исходят от самых близких для ребенка людей – от
родителей.
Президент страны Назарбаев Н.А. отметил, что: «Через крепкие родственные узы из
поколения в поколение передаются все самые лучшие духовно-нравственные ценности
казахстанского народа - толерантность, трудолюбие, любовь к родной земле, уважение к
старшим, гостеприимство и устремленность в будущее. Семья - это стержень
казахстанского общества, основа всех новых достижений нашей страны в экономике,
культуре, социальной политике. Благополучие каждой казахстанской семьи - ключевая
цель реализации Стратегии «Казахстан-2050».
В неблагополучных семьях дети значительно чаще переживают кризисные ситуации,
сопровождающиеся нервно-психическим напряжением, выраженной тревожностью,
неустойчивостью самооценки, потребностью в психологической поддержке и др.
Самостоятельно успешно преодолеть эти ситуации, как правило, детям трудно, и они
часто используют неконструктивные защитные техники вытеснения, избегания, ухода от
решения, отказа от деятельности, принесшей неуспех, а также агрессивные формы
замещения и Экстрапунитивные реакции.
Работая с семьей, социальный педагог сталкивается с детьми, пережившими
жестокое обращение. Медики часто сталкиваются с детскими травмами, которые
являются результатом плохого обращения с детьми в семье. Существует термин «синдром
избитого ребенка». Родители, которые совершают насилие над собственным ребенком,
как правило, не осознают своих психологических проблем, потребностей. Как правило,
они не осознают потребностей и своего ребенка. Эти родители любое неповиновение
своего ребенка воспринимают как посягательство на родительский авторитет, и спешат
своевременно пресечь неповиновение. Педагоги считают, что многие родители, которые
склонны к применению насилия в семье, в детстве сами подвергались насилию. Это стало
для них стереотипом семейного воспитания.
Насилие, пережитое в детстве, отрицательно сказывается на общении и отношениях
подростка с социальным окружением, находя выражение в агрессии, направленной вовне,
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на окружающих людей, в том числе на родителей, или на собственную личность,
проявляясь в склонности к суицидам. Насилием часто оказывается не только грубое и
очевидно травмирующее применение силы по отношению к ребенку, но и многие
привычные «традиционные» формы наказаний и воздействий на детей. По статистике, в
мире ежегодно около 10 млн детей становятся свидетелями домашнего насилия, около 40
млн детей подвергаются жестокому обращению. Самоубийство является третьей по
статистике причиной смерти среди подростков, подвергшихся насилию, по всему миру.
По оценкам ЮНИСЕФ, 2 млн детей погибли в результате семейных конфликтов в течение
последних 10 лет, а 6 млн получили травмы и стали инвалидами.
По данным социологов, каждый пятый ребенок в Казахстане подвергается насилию в
семье. А по информации государственных служб страны, более трех тысяч детей в
республике страдают от насилия. По данным МВД республики, каждый год в Казахстане
жертвами бытового насилия становятся более 15 тысяч человек, на бытовой почве
происходит каждое четвертое убийство. Все эти происшествия случаются в семьях, где
есть дети. Ребенок становится свидетелем насилия, а в худшем случае — жертвой
насилия.
В современном Казахстане о проблемах насилия над детьми в семьях стали говорить
с начала 1990-х годов, когда стали создаваться приюты, социально-реабилитационные
центры, кризисные службы. Большинство детей, попадающих в эти учреждения,
непосредственно сталкивались в своей жизни с насилием или жестоким обращением и
переживали его последствия, этих детей не столько избивали (хотя многие из них
физически наказывались), сколько не кормили, не водили в школу, не уделяли внимания,
не заботились и не любили. Однако было бы несправедливо полагать, что насилие над
детьми – современная проблема, характерная только для нашей страны. К сожалению,
жестокое отношение к детям пронизывает всю историю развития человечества, тенденция
роста насильственных действий в отношении детей отмечается сегодня во всем мире.
Цели социально-педагогической помощи детям – жертвам насилия определяются
исходя, прежде всего, из особенностей этих детей. Проведенные в русле
психоаналитической педагогики исследования (К. Бютнер, Э. Джил, М. Ледер и др.)
показали, что оскорбления, жестокость, отсутствие эмоционального тепла оказывают
фатальное влияние на жизнь ребенка. Дети, которые пережили жестокое обращение,
вырастают мнительными, ранимыми. У них искажено отношение к себе и к другим, они
не способны к доверию, слишком часто не в ладу с собственными чувствами, склонны к
жестокости, как бы вновь и вновь мстя окружающим за свой опыт унижений.
Дети, которые пережили насилие, характеризуются следующим отношением к себе и
к другим.
Во-первых, они ощущают себя не такими, как другие, недостойными любви,
плохими, «грязными», бесполезными. Нередко это сочетается с представлением о себе как
о маленьком, слабом и не способном изменить свою жизненную ситуацию. Ребенок
испытывает неуверенность в своих силах и способностях, бессилие и беспомощность
(позиция жертвы). Возможен и другой вариант: подросток внешне кажется «сильны м
парнем» или «крутой девчонкой», но за этой броней скрываются глубинный страх и то же
чувство беспомощности, осложненное отчуждением от людей, голодом по любви и теплу.
Во-вторых, они никому не доверяют (и прежде всего, взрослым). Дети – жертвы
насилия, как правило, боятся других людей, особенно взрослых, считают их опасными,
враждебными и отрицают саму возможность обращения к ним за помощью. Часто
девизом таких детей становятся слова: «Никому не верь, ни на что не надейся, никого ни о
чем не проси». Часто они стремятся «спрятаться за спиной более сильного».
В-третьих, они имеют крайне слабый контакт со своим телом и со своими
подлинными чувствами. В свое время жертвы насилия, для того чтобы выжить, были
вынуждены подавить или вытеснить свои самые сильные чувства. Результатом такого
подавления часто становится диссоциация, то есть расщепленность, разделенность «Я».
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Наиболее частая форма проявления диссоциации – расщепленность телесных
ощущений и осознания. Когда-то, в момент жестокого обращения, диссоциация помогла
ребенку выжить, справиться с невыносимой физической и/или душевной болью. Ребенок
как бы представляет, что это произошло не с ним, а с кем-то другим. Он учится
разъединять свои эмоциональные реакции и реакции тела. Например, исполняя роль
«сильного парня», он как бы «замораживает боль», «каменеет», «немеет», чтобы ничего не
чувствовать, чтобы выжить. Затем он нередко пытается восстановить утерянную
интенсивность чувств, прибегая к алкоголю или наркотикам. Подобное в своей практике
отмечала Алиса Миллер и другие психотерапевты, работавшие с отверженными или
претерпевшими физическое насилие людьми. По словам одного социального работника,
«эти люди стремятся к обретению чего-то ими утерянного; они даже могут не знать, чего
именно им не хватает, но абсолютно уверены в том, что они чего-то лишены и в этом
нуждаются».
В-четвертых, у таких детей происходит нарушение границ личностного
пространства. Они становятся либо излишне жесткими, либо, наоборот, нечеткими,
спутанными.
Также отметим, что вся активность такого ребенка направлена на собственную
защиту. Но она может идти в разных направлениях. Во-первых, это может быть
отчуждение от людей и агрессивная активность, нацеленная на преодоление препятствия
любой ценой (такую активность часто характеризуют словами: «Не человек, а танк»,
«Пойдет по головам»). Во-вторых, отчуждение от себя и своих ресурсов, поиск того, кто
разрешит ситуацию (поиски возможностей прилепиться к сильному, к тому, кто защитит).
В-третьих, пассивное, обороняющееся поведение (уход).
Случаи насилия происходят в разных слоях общества, не зависимо от уровня
образования и материальной обеспеченности, культурной и расовой принадлежности. При
этом в основном всего страдаю более слабые члены общества - женщины и дети, которые
чаще всего подвергаются насилию в собственных семьях. Судя по имеющимся данным от
насилия в семье страдают дети в возрасте до 14 лет, основная часть из них - это дети 6-7
лет, которые подвергаются физическому, психическому, сексуальному насилию в
собственных семьях, либо испытывают насилие со стороны близких, хорошо знакомых
людей. Насилие в семье носит систематический характер, по причине того, что ребѐнок, в
силу своих возрастных особенностей, не может объяснить или не может осознать
случившегося с ним, жертва запугана угрозами со стороны насильника или стыдится
огласки и не доверия со стороны близких, при этом жертвы практически не обращаются в
полицию, так как не уверены в предоставлении помощи со стороны правоохранительных
органов. По этим и многим другим причинам невозможно говорить о реальной статистике
насилия над детьми в семье.
В качестве причин жестокого поведения родителей называют:
- социально-экономические факторы: безработицу, плохие жилищные условия,
материальную неустроенность, которые приводят к стрессу и далее - к жестокому
обращению с домочадцами;
- психологические факторы: особенности личности родителей или ребенка,
психические заболевания, алкоголизм, наркоманию, отрицательный личный опыт
родителей, пережитый в детстве, отсутствие педагогических знаний. Жертвами семейного
насилия чаще становятся нежеланные, болезненные иди гиперактивные дети. Родители,
демонстрирующие жестокое обращение с детьми, чаще являются эмоционально
неуравновешенными людьми или находятся в состоянии эмоционального стресса.
Ученые определили, что причиной плохого обращения являются личные качества
родителей.
В этих семьях обострены социальные проблемы, чаще это неполная семья, родители
- алкоголики, наркоманы, религиозные фанатики, несовершеннолетние до 17 лет,
беженцы или безработные, с физическими недостатками (глухие, слепые), умственно
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отсталые или с психическими заболеваниями. Десять процентов детей из таких семей и
переживших насилие погибают, у них развиваются физические и психические
отклонения. Они необразованны, не хотят учиться и трудиться, не могут определиться в
жизни, создать семью.
Традиционно различают четыре общих категории жестокого обращения с детьми: 1)
физическое насилие, 2) сексуальное насилие, 3) пренебрежение потребностями ребенка, 4)
эмоциональное насилие. В свою очередь, каждая из этих категорий включает в себя ряд
поведенческих проявлений.
Физическое насилие – нанесение ребенку физических травм и телесных
повреждений, применение жестоких физических наказаний. Эти действия могут
осуществляться в виде избиений, истязаний, сотрясения, ударов (в том числе с
использованием самых различных предметов в качестве орудий насилия), пощечин,
таскания за уши, прижигания горячими предметами, жидкостями, зажженными
сигаретами, в виде укусов. Физическое насилие включает в себя также вовлечение
ребенка в употребление наркотиков, алкоголя, принуждение к приему отравляющих
веществ или медицинских препаратов, вызывающих одурманивание (например,
снотворных, не прописанных врачом), а также попытки удушения или утопления ребенка.
Выделяют подвиды физического насилия, одним из которых является физическое
насилие над младенцами. Это когда младенца начинают трясти с такой силой, что вольно
или невольно наносят ему повреждения. Энергичное укачивание младенца или его
встряска могут вызвать травму головного мозга, связанную с тем, что мозг ребенка еще не
полностью сформирован. Последствиями таких воздействий могут быть задержка в
умственном развитии, дефекты речи, нарушения двигательных функций, потеря слуха и
даже смерть.
К физическому насилию относят и такой его редко распознаваемый подвид, как
синдром, который заключается в том, что человек, обязанный заботиться о ребенке,
выдумывает фиктивную болезнь или провоцирует заболевание, вследствие чего «ребенок
подвергается неприятным и часто вредным медицинским вмешательствам».
Сексуальное насилие - это вовлечение зависимых, незрелых детей и подростков в
сексуальную активность, которую они не полностью осознают, на которую они не могут
дать информированное согласие или которая нарушает социальные (общественные) табу
на семейные роли. Это широкое определение, и оно включает внутрисемейные и
несемейные формы насилия и все типы сексуальной активности (например, обнажение,
оральные, анальные и сексуальные генитальные контакты, детскую порнографию,
демонстрацию непристойных действий, сексуальные ритуалы). Инцестом называют
всякую сексуальную активность между взрослыми и детьми, которые являются близкими
родственниками (включая отчимов и опекунов).
О пренебрежении потребностями и нуждами ребенка или отсутствии заботы о нем
идет речь, когда родители или замещающие их лица (включая учреждения длительного
пребывания детей) не обеспечивают ребенка пищей, кровом, одеждой, гигиеническими
условиями, соответствующими его потребностям, что наносит вред психологическом у
или физическому здоровью ребенка. Пренебрежение нуждами ребенка не всегда
вызывается бедностью. Во многих неимущих семьях дети, испытывающие недостаток в
хорошей одежде и еде, тем не менее чувствуют себя любимыми и защищенными.
Пренебрежение включает ряд таких проявлений, как пренебрежение потребностями в
образовании, присмотре, медицинском уходе, физическом и эмоциональном здоровье.
Пренебрежение медицинской помощью - несогласие на вакцинацию и иммунизацию
и др. - может оказаться очень опасным, особенно для детей с хроническими
заболеваниями, и также требовать вмешательства со стороны.
Эмоциональное, или психологическое, насилие включает в себя постоянное
отвержение, унижение, превращение ребенка в «козла отпущения» людьми, которые
должны беречь его и заботиться о нем. Сюда же относятся такие действия по отношению
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к детям, как запирание ребенка в темной комнате, угрозы и запугивания. Дети,
подвергающиеся эмоциональному насилию, чувствуют себя ненужными, плохими,
глупыми, никчемными, часто имеют низкую или неустойчивую самооценку, переживают
ощущение собственной несостоятельности. Эмоциональное насилие трудно доказать,
многие авторы считают, что оно так широко распространено, что каждому человеку
приходилось хоть раз переживать его в семье или школе. Однако длительное переживание
эмоционального насилия или повторяющееся грубое психологическое давление могут
оказывать серьезное влияние на формирование личности ребенка.
В реальной практике редко встречаются отдельные категории насилия, обычно дети
переживают одновременно несколько его видов. Физическое насилие, как правило,
содержит компонент эмоционального; сексуальное насилие часто сопровождается
принуждением, физическим насилием и переживается ребенком как унижение.
Некоторые родители оправдывают плохое обращение с ребенком его врожденными
отрицательными качествами. Такая позиция родителей может усилить конфликт и
привести к изоляции ребенка в семье. Исследователи считают, что такие родители в
детстве сами подвергались жестокому обращению, имели большие проблемы в общении с
близкими людьми.
Задача социального педагога – создать педагогическую ситуацию, чтобы помочь
ребенку выйти из кризиса, учитывая, что такие дети очень привязываются к воспитателю.
Таким образом, проблемы насилия над детьми можно разделить на социальноэкономические и психолого-педагогические, к ним относятся, прежде всего, потери
человеческих жизней в результате убийств детей и подростков или их самоубийств,
потери в их лице производительных членов общества вследствие нарушения их
физического и психического здоровья, низкого образовательного уровня, криминального
поведения. Это потери в их лице родителей, способных воспитать здоровых в физическом
и нравственном отношении детей. Наконец - это воспроизводство жестокости в обществе,
поскольку бывшие жертвы сами становятся насильниками. Закрытость семьи как
системы; взаимосвязь жертвы и мучителя; отсутствие доступа в семью для социальных
работников; недостаточность информации из медицинских учреждений
и
правоохранительных органов не позволяет нам делать выводы о масштабах данного
явления. Поэтому очень важно, чтобы все структуры: правоохранительные органы,
органы здравоохранения, кризисные центры работали в тесном контакте, а пострадавшие
от насилия могли получить своевременную квалифицированную помощь.
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Аннотация
Бұл мақалада отбасындағы балалардың зорлық-зомбылық мәселесі баяндалған. Зорлықзомбылық әсерінен ӛзіне және ӛзгелерге ӛздері және басқалар үшін де зорлық-зомбылыққа
ұшыраған балалардың кӛзқарасы кӛрсетілген. Балалармен қатал қарым-қатынас кезіндегі атааналардың қатігез мінез-құлқының кӛріністерінің себептері ашылған.
Аннотация
В данной статье говориться о проблеме насилия в семье над детьми. Показаны отношение
детей, которые пережили насилие, как к себе, так и к другим. Раскрыты причины жестокого
поведения родителей, категории жестокого обращения с детьми, включающие в себя ряд
поведенческих проявлений.
Annotation
This article speaks about the problem of domestic violence against children. Showing attitude of
children who have experienced violence, both to themselves and to others. The reasons of violent
behavior of parents, the category of child abuse, including a number of behavioral manifestations.
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БАСТАУЫШ МЕКТЕПТІҢ ОҚУ-ТӘРБИЕ ҤРДІСІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ
ЖЕКЕ ТҦЛҒАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДА ЖЕКЕЛЕП ОҚЫТУДЫҢ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Мейрманова Н.Р.
Тасшолақ бастауыш мектебі, Жамбыл облысы, Т. Рысқҧлов ауданы
Қазіргі еліміздегі саяси-әлеуметтік, экономикалық және мәдени ӛзгерістер орта
және жоғарғы мектепті демократияландыру мен жаңашаландыру, білім беру жүйесінде
жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеу сапасын кӛтеру, оларды еңбекпен қоғамдық ӛмірге
даярлау мәселесінің кӛкейтестілігін кӛрсетіп отыр.
Қазақстан Республикасының «Білім беру» туралы заңында, «Қазақстан
Респ уб ли ка сының
2 020
ж ыл ға
дей ін гі
б іл ім
бе р уд і
да мыт у
тұжырымдамасында, «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2015-2020
жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасында», Қазақстан Республикасының
Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан халқына жолдауында» т.б. құжаттарда осы
заманға сай білім беру жүйесін дамыту, кең ауқымды ойлай білетін тұлғаның рухани және
салауатты ӛмір салты негізін қалыптастыру, тұлғаның шығармашылық дара
қасиеттерінің дамуы үшін жағдай жасау, интеллектісін байыту міндеттерін алға тартып
отыр [1].
Қазіргі мектептің құрылымы мен білім беру мазмұнында болып жатқан бетбұрыстар
оқу- тәрбие процесін жаңашаландыру талаптарын қояды. Қазақстан Республикасында
білім
беруді
дамытудың
2015-2020
жылдарға
арналған
Мемле кетт ік
бағдарламасында: «...Баста уы ш ме ктепт ің бағдарламасы баланың жеке тұлғасын
қалыптастыруға, оның жеке қабілетін ашуға және дамытуға бағытталған... І сатыдағы
оқыту мен тәрбиелеу оқу қызметінде негізгі мектептің білім беру бағдарламаларын
кейіннен игеу үшін мыналарды: оқу, жазу, есептеудің тиянақты дағдыларын, қарапайым
тілдік қарым- қатынас тәжірибесін, шығармашылықпен ӛзін-ӛзі кӛрсетуді, мінез-құлық
мәдениетін, жеке гигиенасы және салауатты ӛмір салтының негіздерін қалыптастыруға
бағдарланған», - деп кӛрсетілген [2].
Жоғарыда айтылған талаптар мен міндеттерді нәтижелі жүзеге асырудың факторлары
оқушылардың этникалық, психологиялық, дербес ерекшеліктерін ескеру, оларды жанжақты білу және соған орай оқу-тәрбие процесін жаңашаландыру, яғни олардың
қабілеттерінің ашылуына мүмкіндік тудыру, сенім білдіру, ӛз күшіне сендіре білу болып
табылады.
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Оқыту мен тәрбиелеудің сапасын кӛтеру арқылы жас ұрпақтың дара-тұлғалық
қасиеттерін қалыптастыру білім берудің негізгі мақсаттарының бірі болып отырған
жағдайда, оқушының жалпы және психикалық дамуының жеткілікті деңгейіне қол
жеткізу үшін, бастауыш мектеп жасынан бастап олардың дербес психологиялық
ерекшеліктерін ескере отырып, оқу-тәрбие процесін жаңашаландыруды жүзеге асыруда
оқушылармен гумандық қатынас жасау негізінде жекелеп оқытудың маңызы зор.
Қазақстандық педагогика оқушыларды жекелеп оқыту мәселесін зерттеуде окушыға
тұлғалық - әрекеттік тұрғыдан қарау қағидасына сүйенеді. Оқушыға тұлғалық - әрекеттік
тұрғыдан қараудың психологиялық негіздері С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьевтің
еңбектерінде сӛз болады. Олардың пікірінше, тұлға іс-әрекеттің субъектісі ретінде
кӛрінеді, іс-әрекет үстінде және басқа адамдармен қарым-қатынас үстінде қалыптасады
[3].
Оқушыға тұлғалық - әрекеттік тұрғыдан қарау екі құрамды бӛліктен тұрады: тұлға
және оның іс-әрекеті. Осы қағидаға сәйкес оқушы - оқыту процесіндегі басты тұлға, ал
мұғалім бұл жағдайда оқыту процесін ұйымдастырушы, жетекші қызметін атқарады.
Сондықтан мұғалім бастауыш мектеп жасындағы балалардың жеке басына тән
қасиеттерін білуі қажет. Мысалы, М.М.Мұқановтың пікірінше, мектеп ӛміріне үйрене
бастаған бала ӛзін басқа балаларға қарағанда сыныпта қандай орын алатындығына
ойланып, қайткенде жақсы орынға (лидерлікке) ие болсам екен деп арман етеді.
Оқушыға тұлғалық - әрекеттік тұрғыдан қараудың екінші бір құрамды бӛлігі - ісәрекет.
Тұлға субъект ретінде ӛзінің іс- әрекетін алдын ала жоспарлап, оны белгіл і бір
мақсатқа бағыттап отырады. Тұлғаның мінез- құлқы мен психикалық процестерін
дамытуда іс-әрекеттің маңызды роль атқарады, яғни іс-әрекеттің ӛзі адамды субъект
ретінде қалыптастырады.
Оқу себептерін екі үлкен категорияға бӛлуге болады. Оның біреуі оқу әрекетінің
мазмұнымен және оның жүзеге асуымен байланысты болса, келесісі - баланың
қоршаған ортамен қарым- қатынасына байланысты. Алдыңғы себептерге танымдық
қызығушылық, жаңа білімді меңгеру мен интеллектуалдық белсенділікті қажетсіну жатса,
екіншісіне тұлғаның басқа адамдармен қарым-қатынасқа түсу қажеттілігі, ӛзінің қолы
жететін қоғамдық ортада нақты бір орын алуға деген ниеті жатады [4]. Сонымен оқушыға
тұлғалық - әрекеттік тұрғыдан қарау оқу процесіндегі мұғалім мен оқушының арасындағы
(субъекті мен объекті) қарым-қатынасты (субъекті мен субъекті) ӛзгертеді. Бұндай жағдай
оқушының ӛз еркімен шығармашылық жұмыстарымен айналысуына мүмкіндік
тудырады.
Оқушыға тұлғалық - әрекеттік тұрғыдан қарау Ш.А.Амонашвилидің классикалық
педагогикаға
негізделіп
жасалынған
түлғаға
гумандық
тұрғыдан
қарау
тұжырымдамасынан ӛз жалғасын тапты. Ш.А.Амонашвили әміршіл тәрбиеге қарсы шыға
отырып, гумандық педагогикаға негізделген іс-әрекеттің тӛмендегідей қағидаларын
анықтады:
1. Баланы сүю. Себебі сүйіспеншілік - адам жанының сәулесі;
2.. Бала ӛмір сүретін ортаны адамдыққа, ізгілікке толы ету. Ол үшін баланың рухани
әлемі қалыптасатын оның қарым-катынас жасайтын ортасына кӛңіл бӛлу, яғни,
баланың қоршаған ортасы оны ашуландыр-майтындай, ыза, қорқыныш, сенімсіздік
тудырмайтындай, басқа балалардан ӛзін кем сезінбейтіндей болуы қажет;
Мұғалім ӛзін бала ретінде сезіне білуі, ӛзін бала орнына қоя білуі қажет.
Оқытуды тұлғаға - бағдарлау шын мәнінде оқушыға жекелік - дифференциалды
тұрғыда қарауды қамтиды.
Жоғарыда айтылған тұжырымдама бастауыш сыныптың оку-тәрбие процесін
жаңашаландыруды жүзеге асыруда оқушылармен гумандық катынас жасау негізінде
желелеп оқытуды жетілдіруге мүмкіндік береді деп ойлаймыз. Кез келген мәселені
дербес шеше алатын, творчестволы ойлауға қабілетті, рухани жан дүниесі бай
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түлғаны қалыптастыруда оқушыларды жекелеп оқыту мен оқушыларға жеке тұрғыда
қарау принципінің алатын орны ерекше. Ғылымда кейбір ұғымдарға ғалымдар әртүрлі
анықтамалар береді. Сондай ұғымдардың бірі - оқушыларды жекелеп окыту. Бастауыш
сыныптың оқыту процесін жаңашаландыруда оқушыларды жекелеп оқытудың мәнін ашу
үшін алдымен, оқушыларды жекелеп оқыту, оқушыға жеке тұрғыда қарау принциптері
туралы ғалымдардың берген анықтамаларына тоқталуды жӛн кӛрдік.
«Педагогикалық энциклопедиялық сӛздікте» оқушыларды жекелеп оқыту:
«Оқушылардың дербес ерекшеліктерін ескере отырып, оқу процесін ұйымдастыру. Ол
жалпы оқу міндеттері мен оқу мазмұны кӛлемінде ұжымдық оқу жұмысын
ұйымдастыру арқылы жүзеге асырылады. Бұл әр оқушының потенциалды мүмкіндіктерін
тиімді пайдалануға жағдай жасайды. Оқушыларды жекелеп оқыту оқу
бағдарламаларында кӛрсетілген оқу әрекетінің деңгейлері мен әр оқушының нақты
мүмкіндіктері арасындағы сәтсіздікті жоюға бағытталған. Оқушылардың дербес
ерекшеліктері ке шенді сипатқа ие және әр оқу кезеңдерінде жүзеге асырылады [5].
Оқушыларды жекелеп оқыту құралдарына: жеке және топтық тапсырмалар, сыныптағы
оқу жұмысын үйымдастыру түрлері (тұтастык, топтық, жеке) жатады. Оқушыларды
жекелеп оқытудың құрамды бӛлігі бақылау және ӛзін-ӛзі бақылау болып табылады...»
деген анықтама берілген.
Біздің зерттеп отырған мәселеміз сынып-сабақ жүйесінде оқушыларды же келеп
оқыт у бол ғандықтан, бүл мә селеге байланысты б ірне ше ғалымдардың оқытуды
дифференцациялау туралы берген анқтамасымен шектелуді жӛн кӛрдік.
Дүниеде түрі мен түсі, формасы мен қасиеті бірдей екі заттың болуы мүмкін емес
сияқты қабілеті мен мүмкіндігі, темпераменті мен мінез-құлқы бірдей екі оқушыны
кездестіруге
болмайды.
«Тәрбие жұмысының
тәжірибесі деп
жазды
В.А.Сухомлинский - әрбір адам қайталанбайтын ерекше жан е кен іне б із д ің кӛз ім із д і
жеткіз д і,
сондықтан
жас
ада мда ғы
сол
қайталанбайтын,
ӛзіндік,
шығармашылықты тәрбиелеу қажет... Қолайлы жа ғдай мен тәрбие жұмысын сәтті
ұйымдастыра білгенде ӛз ін ің қайталанбайтын, ӛзіндік талантын кӛрсете білмейтін
адам болмайтынына біз сенімдіміз» [6].
Жоғарыда айтылған пікірді басшылыққа ала отырып, біз оқу-тәрбие процесінде әр
оқушының жеке қасиеттері мен «Мен» ұстанымын қалыптастыруда оқушыларды
жекелеп оқытудың маңызы зор демекпіз.
Оқушыларды жекелеп оқыту бағытын ұстанған мұғалімдерге қиындық тудыратын
ең басты мәселе, ол оқушыларды қалай жекелеп оқыту, оларды қандай ӛлшемдер
бойынша топқа бӛлу, оқушылардың бастапқы білім, іскерлік, дағды деңгейлерін
қалай анықтау. Осыған орай біз о қушыларды жекелеп оқыту мәселесін зерттеген
кӛптеген ғалымдардың (И.Е.Унт, А.А.Кирсанов, А.А.Бударный, Е.С.Рабунский,
М.А.Құсаинова т.б.) еңбектеріне талдау жасадық. Дидактикадағы оқушыларға жеке
тұрғыдан қарау принципі оқушылардың оқу әрекеті мен моральдық дамуына әсер
ететіндей ерекшеліктерді ескеруді карастырады.
Жоғарыда айтылған жағдайларды ескере отырып, қазақ бастауыш сынып
оқушыларының оқыту процесін жаңашаландырудың бір құралы ретінде гуманды
қарым- қатынас жасау негізінде оқушыларды жекелеп оқытуды ұсынамыз. Осыған
байланысты алыс және жа қын шетелдер мен Қазақстандағы зерттеу жұмыстары мен
тәжірибелеріне талдау жасалынды.
Мектептердегі бірқатар мұғалімдердің сабақтарына және жүргізілген сауалнама
нәтижелеріне
талдау
жасау,
бастауыш
сыныптың
оқу-тәрбие
процесін
жаңашаландыруға кедергісін тигізіп отырған бірқатар қарама-қайшылықтарды анықтауға
мүмкіндік берді:
а) «Оқу-тәрбие процесін жаңашаландыру», «Оқушыларды жекелеп оқыту»
ұғымдарын, оны жүзеге асыру жолдары мен формаларын мұғалімдер жетік
меңгермеген;
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ә) сыныптағы окушылар санының кӛптігі, уақыт мӛлшерінің аздығы мұғалімге әр
оқушыға жеке тапсырма беріп, жекелеп жұмыс жүргізуге толық мүмкіндік бермейді;
б) Қазақ орта мектептерінің бастауыш сыныптарындағы оқу-тәрбие процесін
жаңашаландыруда окушыларды жекелеп оқытуға қатысты қазақша шыққан нақты
әдістемелік нұсқаулардың жоқтығы.
Осы айтылған жағдайларды басшылыққа ала отырып біз бастауыш сынып
оқушыларын жекелеп оқытуды жүзеге асырудың механизмдері анықталды:
1) оқушылардың дербес ерекшеліктерін анықтау;
2)
оқушылардың білім, білік, дағды деңгейлері мен танымдық қабілет-терінің
басым болатын ерекшеліктерін анықтау;
3) оқушылардың
оқу
іс-әрекетін
ұйымдастырудың
алуан
түрлерін
пайдалана білу;
4) жекелеп оқытуды сабақтың әр кезеңдерінде тиімді ұйымдастыра алу.
Сонымен қатар бастауыш сыныптың оқыту процесін жаңашаландыру
бағытындағы мұғалімнің оқушылармен жекелеп жұмыс жүргізуінің дидакти -калық
моделі жасалынды. Оның негізгі құрамды бӛліктері мыналар:
- мұғалімнің жеке бас қасиеттері (гуманистік және ұйымдастырушы-лық қасиеті,
мінез-қүлқы мен жүріс-тұрысы);
- қарым-қатынас жасау шеберлігі (оқушылармен жылы қарым-қатынас жасау,
баланың жеке басын қадірлеу, баланың қуанышы мен қайғысына ортақтаса білу,
кемшілігін сынып алдында айтпау, сенім білдіру, талап қою, болашағына үмітпен қарау);
- оқушыларды жекелеп оқытуды жүзеге асыруға қажетті білімі (яғни,
жалпы кәсіби білім і, бастауыш сынып оқушыларының жалпы даму және дербес
ерекшеліктерін білуі, оқушыларды жекелеп оқыту әдістерін, сабақтағы оқушылардың ісәрекетін үйымдастырудың түрлерін білуі);
- оқушыларды жекелеп оқытуды ұйымдастыру іскерлігі
(яғни, оқушылардың
мүмкіндіктерін анықтау мақсатында әртүрлі әдістерді қолдана білуі, белгілі ӛлшемдер
бойынша оқушыларды топқа жіктей алуы, жеке тапсырмалар құрастыра білуі,
жекелеп оқытуды жүзеге асырудың алуан түрлерін үйлесімді ұштастыра білуі).
Баланың
моральдық
мінез-құлқының
қалыптасуына
ықпал
ететін
факторлардың бірі - оның микро ортасы. Бірақ барлық орта балаға дүрыс тәрбие
бере алмайды. Ортаның тәрбиелік мәні оның ӛзінде емес, ішкі құрылымында, яғни оның
ұйымдастырылуында. Сондықтан бастауыш сыныптан бастап бала адамгершілік
қасиеттерді игеретіндей микроортасын жаңашаландыру қажет. Тек ізгілікке толы
орта ғана балада жағымды қаситеттердің қалыптасуына алып келеді. Осы тұрғыда
мұғалім оқушының нақты іс-әрекетін ұйымдастырып, әр оқушының қабілетінің
ашылуына, яғни жағымды жақтарының кӛрінуіне, олардың бір-біріне кӛмектесуіне,
кӛңіл бӛлуіне мүмкіндік тудыруы қажет деп ойлаймыз. Бұл әр баланың сынып
алдындағы беделінің ӛсіп, басқа балалармен еркін карым- қатынасқа түсуіне
кӛмектеседі.
Бастауыш
сынып
оқушыларымен
оқу-тәрбие
процесін
ұйымдастыру
кезеңінде ескеретін тағы бір жағдай мұғалім тарапынан ылғи ескерту алатын не нашар
оқитын оқушыға басқа (үлгерім деңгейі жоғары) оқушылардың қатынас
мен
кӛзқарасы дұрыс болмайды. Сондықтан мұғалім бұндай жағдайлардың алдын
алып, балалардың ӛзара дос болуына, жылы қарым- қатынас жасауына кӛңіл бӛлгені
жӛн. Сондай-ақ оқушыға қатысты айтылатын сӛздеріне баса кӛңіл бӛлуі қажет. Сӛз мұғалімнің сабақ процесіндегі басты құралы, сол себепті оның сӛзі анық, образды,
әсерлі, психологиялық жағынан жоғары болуы керек деп ойлаймыз.
Дегенмен, біз оқушылармен гумандық қарым-қатынас жасау негізінде жекелеп
оқытуды ұйымдастыру - бастауыш сыныптың оқыту процесін жаңашаландыруды
түбегейлі шешіп береді деп есептемейміз. Бұл ӛте күрделі процесс, сондықтан оны жанжақты, жүйелі зерттеу алдыңғы уақыттың міндеті деп ойлаймыз. Бұл мәселені әрі
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қарай зерттеп, бастауыш сыныптың оқу-тәрбие процесін жаңашаландыруда
оқушыларды жекелеп оқытуға қатысты бастауыш мектеп мұғалімдеріне арнап әдістемелік
нұсқау дайындау біздің болашақтағы міндетіміз.
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Аннотация
Мақалада оқушыларды жекелеп оқыту - оқушылардың кандай ерекшеліктері, қандай
дәрежеде ескерілетініне қарамастан, оқыту процесін ұйымдастырудың барлық формалары мен
әдістерінде олардың дербес ерекшеліктерін жан-жақты жазып, тақырыпта толық ашқан.
Аннотация
В статье полностью и разносторонне рассматриваются все формы организации учебного
процесса и индивидуальные особенности методов, независимо от особенностей учащихся и
уровня их учѐта.
Annotation
In this article are fully considered all forms of organization of teaching process and some individual
peculiarities of methods which can’t depend on peculiarities of pupils and a level of their consideration.
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БАСТАУЫШ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНА ХАЛЫҚТЫҚ САЛТ-ДӘСТҤР
НЕГІЗІНДЕ БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖОЛДАРЫ
Мейрманова Т.Р., Асубаева А.С.
Тасшолақ бастауыш мектебі, Жамбыл обл., Т. Рысқҧлов ауд.
Қоғамда болып жатқан әлеуметтiк және саяси құндылықтардың барысында салтдәстүр негізінде бiлiм беру мәселесi ең негiзгi кӛкейкестi мәселеге айналып отыр. Осыған
орай оқушыларды жеке тұлға ретiнде салт-дәстүр негізінде бiлiм және үздiксiз бiлiм
алудың тиiмдi жолдарын iздестiру-ӛзектi мәселердiң бiрi екендiгi айтыс тудырмайтын
шындық. Жас ұрпақты салт-дәстүр негізінде негiзiнде тәрбиелеудi басшылыққа ала
отырып, жеке тұлғаны тәрбиелеуде оқу процесiнiң мол мүмкiндiктерiн тиiмдi пайдаланған
жӛн. Ол мұғалiмнен педагогика-психология ғылымының соңғы жетiстiктерiн ұдайы
зерделеп бiлуiн талап етедi. Әсiресе, бастауыш сынып мұғалiмдерi оқу барысында салтдәстүр негізінде материалды теориялық және практикалық тұрғыда пайдалануды терең
меңгеруi қажет. Себебi, жеке тұлғаның қалыптасу негiзi де осы кезеңнен басталады.
Салт-дәстүр негізінде бiлiм беруде қазақ этнопедагогикасының тәлiмдiк
тағылымдары,
құнды
идеялары,
әдiс-тәсiлдерi,
амал-жолдары,
құралдары
М.Жұмабаевтың, Ә.Табылдиевтiң, Қ.Жарықбаевтың, Ж.Наурызбаевтiң, С.Қалиевтiң,
С.Ұзақбаеваның, К.Қожақметованың, т.б. еңбектерiнде жан-жақты баяндалады [1]. Бұл
мәселені әдебиет тұрғысынан зерттеушi А.Жүнiс «Пәниден бақиға дейiн» еңбегiнде
132

ананың құрсақ кӛтеру тойынан бастап, нәрестенiң дүниеге келiп, ержеткен шаққа дейiнгi
жасалатын тойлары мен әдет-ғұрыптары айтылған. Ғалым А.Сейдiмбек ұл бала мен қыз
баланың кiндiгiн кесуi, баланы ауыздандыру, тұсау кесу туралы ырымдарды зерттеген.
Қоғам дамуының әр кезеңiнде жас ұрпаққа берiлетiн салт-дәстүр негізінде бiлiмнiң
құрылымы мен құрамына қойылатын жаңа талаптар мен соған енгiзiлетiн ӛзгерiстердiң
сипаты сыртқы және iшкi факторлардың негiзiнде айқындалады. Осы тұрғыдан жалпы
салт-дәстүр негізінде бiлiм беру жүйесiндегi бетбұрыстардың себепшiсi болып отырған
сыртқы факторларға елiмiздiң егемендiк алуына байланысты қоғамда болып жатқан саясиәлеуметтiк экономикалық ӛзгерiстер, әлемдiк деңгейдегi бiлiм берудiң жаңашыл үрдiстерi
жатады. Iшкi факторларға бiлiм берудiң жүйесiнiң ӛзiне тән iшкi жағдайы, соған сай iшкi
құрылымдық элементтер кiредi. Нақтырақ айтсақ, олар жалпы бiлiм берудегi ұстанымдар,
берiлетiн бiлiм мазмұны, оқу тәрбие үрдiсiнiң жайы, мұғалiм мен оқушының қарымқатынасы [2].
Қазақ халқының ӛзiне тән ерте заманнан жиып-терген ұлттық тәлiм-тәрбиесiнiң асыл
қазынасы, мол тәжiрибесi бар. Ананың бесiк жырынан басталатын қарым-қатынас, iсәрекет, әдет-ғұрып, салт-дәстүр, халық ауыз әдебиетiнiң үлгiлерi-осылардың бәрi адамның
дүниетанымын, сана-сезiмiн, мiнез-құлқын қалыптастыратын тәлiмдiк мұра. Оның бүгiнгi
таңда ұрпақ тәрбиесiнiң негiзiне алынуы-халық мүддесi, ел талабы.
Тәрбие - халықтың ғасырлар бойы жинақтап, iрiктеп алған озық тәжiрибесi мен iзгi
қасиеттерiн жас ұрпақтың бойына сiңiру, баланың қоршаған ортадағы қарым-қатынас,
дүниетаным, ӛмiрге деген кӛзқарасын және соған сай мiнез-құлқын салт-дәстүр негізінде
бiлiм беру арқылы қалыптастыру. Тәрбиенiң негiзгi мақсаты - денi сау, ұлттық сана-сезiмi
оянған, рухани ойлау дәрежесi биiк, мәдениеттi, парасатты, ар-ожданы мол, еңбекқор,
iскер, бойында басқа да игi қасиеттерi қалыптасқан ұрпақ тәрбиелеу [3].
Отбасы тәрбиесiнен бастап әрбiр балаға жеке тұлға ретiнде қарап, оның ӛзiне тән
санасы, еркi, ӛзiндiк әрекет жасай алатын қабiлетi бар екенiн ескере отырып, тӛмендегi
мәлiметтер мен бағыттарды жүзеге асырылу кӛзделедi:
- ғылыми мағлұматтар мен халық тәжiрибесiне негiзделген әдiс-тәсiлдердi қолдана
отырып, қазақ ұлтының тӛл мәдениетi, салт-сенiмiн, имандылық қадiр қасиетiн
қалыптастыру;
- жалпы және кәсiби бiлiм беретiн пәндердiң тәрбиелiк мазмұнын күшейту, тәлiмтәрбиенi кӛздеген қошымша арнайы пәндердi, курстарды, факультативтiк оқуларды
енгiзу;
Жалпы бiлiм беретiн мектептiң тәжiрибе жүйесi бiрiн-бiрi толықтыратын,
сабақтастыратын негiзгi екi бӛлiмнен құрылады. Бiрiншi бӛлiм -оқу, бiлiм беру
саласындағы тәрбие, екiншiсi - арнайы тәрбие. Мектептегi тәрбиенiң мазмұны мен
түрлерiн түбегейлi жаңарту iсiн, осы негiзгi екi бӛлiмнiң мазмұнын ӛзгерту қажет. Бүгiнгi
таңда мектепке арналған тӛл оқулықтар мен бағдарламалар жасалып жатқанда қазақ
халқының этникалық-мәдениетi, ӛмiр тәжiрибесi, салт-дәстүрлерi, шаруашылық жүргiзу
тәсiлдерi, рухани байлығы, сондай-ақ республиканың
табиғи, саяси-әлеуметтiк,
экономикалық ерекшелiктерi оқу жоспарында барлық пәндерден кӛрiнiс тауып отыр.
Сонымен қатар, оқытуда дүниежүзiлiк мәдениет, ғылым мен техника жетiстiктерiн, әлем
халықтарының озат тәжiрибесi мен дәстүрлерiн пайдалану қарастырылады.
Осыған орай Қазақстан Республикасының «Бiлiм беру» заңының 8 бабында
кӛрсетiлгендей:
- жеке адамның шығармашылық рухани және дене мүмкiндiктерiн дамыту,
адамгершiлiк пен салауатты ӛмiр салтының берiк негiздерiн қалыптастыру, жеке басының
дамуы үшiн жағдай жасау арқылы интеллектiн байыту;
- азаматтылық пен елжандылыққа, ӛз Отаны – Қазақстан Республикасын
сүйiспеншiлiкке, мемлекеттiк рәмiздердi құрметтеуге, халық дәстүрiн қастерлеуге,
Конституцияға қайшы және қоғамға қарсы кез келген кӛрiнiстерге тӛзбеуге тәрбиелеу
қарастырылған [4].
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Қазақстан Республикасының 1997 жылғы салт-дәстүр негізінде бiлiм беру
тұжырымдамасында «Бiзге қажеттi – жаны да, қаны да қазақы, халықтың тiлi мен салтдәстүрлерiн бойына сiңiрген, туған жердi түлетудi, егемендi елiнiң еңсесiн кӛтерудi
азаматтық парызым деп ұғатын ұрпақ тәрбиелеу» деп атап кӛрсеткендей, егенмен
елiмiздiң елдiгi мен бiрлiгiн сақтайтын ұрпақ тәрбиелеу-қазiргi мектеп алдындағы негiзгi
мiндеттiң бiрi. Бұл үшiн ұрпақ тәрбиесiмен айналысатын ұстаздар қауымы халық
педагогикасының үлгi-ӛнегелерiн оқу-тәрбие үрдiсiнде тиiмдi қолдана бiлуi тиiс [5].
Салт-дәстүр негізінде бiлiм беру – бұл ана тiлi мен тӛл мәдениеттiң құндылықтарын
қоса игеру арқылы этникалық мәдениет сәйкестiгiн сақтауға бағытталған бiлiм
болғандықтан қазақ этнопедагогикасы мектептiң ұлттық нышанын айқындауы қажет.
Аталған идеяны жүзеге асыру үшiн мынадай шарттар орындалуы тиiс. Алдымен бiлiм
беру мен мектептiң ұлттық бастауларын дамыту және нығайту керек. Сонымен қатар
мұнда жан-жақты мәдениеттi тұлға қалыптастыру үшiн алдымен мектеп жасындағы
балаға ана тiлiн үйретумен қатар ӛткен тарихын, географиялық санасын, дiни кӛзқарасын
бойына дарытып, дүниетанымын кеңейту қарастырылған.
Жан-жақты мәдениеттi тұлға кемел лингвистикалық сана иесi. Ана тiлi мен
мемлекеттiк тiлдi бiлу, шетел тiлдерiн үйрену, тұлғаның дүниетанымын кеңейтедi, оның
сан қырлы дамуына жол ашады, сабырлық пен дүниенi байыпты және кең ауқымды тану
дағдысын қалыптастыруға жәрдемдеседi. Салт-дәстүр негізінде сананың келесi бiр түрi
бедерлi тарихи сана иесi. Нақ осы тарихи сана эстетикалық жалпы мемлекеттiк сананың
негiзi болып табылады. Тарихи сана негiзiнде ұлттық менталитеттi, этностың мыңдаған
жылдар тарихында қалыптасқан аңыздарды, нышандарды, бейнелердегi ұғымдарды тек
халық тарихын бiлу арқылы ғана тануға болады. Егер де бұл пән ретiнде ӛнер тарихын,
дүниежүзiлiк және ұлттық философия тарихы, дәстүрлер мен ғұрыптар тарихы, ұлттық
киiм мен сән-салтанат т.б. тарихы ретiнде оқытылса, онда ұлттық және дүние жүзiлiк
мәдениеттi қастерлейтiн және бiлетiн сан қырлы рухани жетiлген тұлғаны тәрбиелеуге
ӛрiс ашады.
Жан-жақты мәдениеттi тұлға тарихи сана мен қатар айқын географиялық санамен,
экологиялық санамен, сонымен қатар туған ӛлке, кiшi отан, туған жер, туған шаңырақ
санасымен қарулануға тиiс. Ғылым мен бiлiмнiң экологиясы, адамгершiлiк экологиясы,
этнос экологиясы т.с.с. жаңа бағыттары болып отырады. Жан-жақты мәдениеттi тұлға
барынша айқын кӛркемдiк-эстетикалық сананың ұшқыр қиял мен нәзiк сезiмнiң әсемдiк
құштарлық пен әдемiлiктi бағалай бiлетiн қасиеттiң, театр, кино, теледидар, әдебиет,
музыка, кескiндеме сабақтары дарытатын кӛркем талғамның, ӛнер туындыларын түсiне
алатын қабiлеттiң иесi болуға тиiс.
Қазақтың ұлттық мәдениетi мен ӛнерiн жүрегiмен ұғыну, қадiрлеп-қастерлеу
тұлғаның әлеуметтiк құндылықтарын игеруiне, рухани баюына жол ашуы ӛте маңызды.
Ата-бабаларымыздың дәстүрлерi, халықтық тәрбиесiнiң тәжiрибесiне кӛз салсақ,
тәрбие беру iсi жан-жақты тiл үйрету, ақыл-ойын ӛсiру, денесiн жетiлдiру, еңбекке баулу,
ең бастысы адамгершiлiк iзгi қасиеттерiн сiңiру бағытында жүргiзiлгенiн кӛремiз.
Халқымыздың салт-дәстүрлерiн бала тәрбиесiне қолдануына ғалымдар мынадай
ұсыныс жасайды:
1. Қазақтың салт-дәстүрiне байланысты тәрбие жұмысын ұйымдастыру.
2. Педагогтар, халық даналығына сәйкес сабақ жүргiзу. «Салтын бiлген -халқын
сүйедi» демекшi, салт-дәстүр арқылы балаларды халық даналығы мен дарындылығы,
ӛнегесi, ақыл-ойын кеңейтiп, оята алатындай етiп тәрбиелеудi кӛздеймiз.
Халықтың ӛмiршең әдет-ғұрып, салт-дәстүрлерiн салт-дәстүр негізінде бiлiм беру
арқылы балаларды тәрбиелеу бiр ғана адамның, бiр ғана мезгiлде атқарар мiндетi емес,
жалпы жұртшылықты жұмылдыра қолға алып, кейiнгi ұрпаққа жеткiзу. Бiлiм негiзi
бастауышта болғандықтан оның мұғалiмi- басты тұлға. Бастауыш мектептiң алдында
тұрған негiзгi мәселе – оқушыларды дамыта оқыту, яғни оқушыны оқу әрекетiнде
қалыптастыру, олардың оқуға ынтасын ояту, қызығушылығын арттыру.
134

Салт дегенiмiз–халықтардың кәсiбiне, сенiм-нанымына, тiршiлiгiне байланысты
қалыптасқан, ұрпақтан-ұрпаққа ауысып отыратын қоғамдық құбылыс. Жеке адам жаңа
салтты ойлап шығара алмайды немесе бұрынғы қалыптасқан салтты жоғалта алмайды.
Бұкiл халық, ел-жұрт уақыт озған сайын салт-дәстүрге жаңалық енгiзiп, оны қоғамдық
болмыс кӛрiнiсерiне бейiмдеп ӛзгертiп отырады [6].
Салт-дәстүр халықтың белгiлi бiр әдет-ғұрыптарына байланысты туады. Мысалы:
бала тәрбиесiне байланысты: шiлдехана ӛткiзу, cүйiншi сұрау, балаға ат қою, бесiкке
салу, тұсау кесу, атқа мiнгiзу, сүндетке отырғызу тойлары жатады.
Дәстүр ұғымына Қазақ энциклопедиясында «дәстүр - ұрпақтан-ұрпаққа кӛшетiн,
тарихи қалыптасқан әлеуметтiк нормалар мен принциптер. Дәстүр - қоғамдық ұйымдар
мен халықтың мiнез- құлқы мен iс-әрекетiнiң негiзi»-деп анықтама берсе, философиялық
сӛздiкте «дәстүр (лат.traditio-жапсыру, жалғастыру) - тарих барысында қалыптасып
ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып отыратын әдет-ғұрыптар, салт-сана, қоғамдық тәртiп, заң,
мұрат пен игiлiк, мiнез-құлық қалыптары және т.б. қоғамда, ұлтта немесе жекелеген
әлеуметтiк топтарда ұзақ уақыт бойы сақталатын әлеуметтiк- мәдени мұра элементтерi»делінген.
Дәстүр - адамзат есiндегiлердi және әлеуметтiк-тарихи тәжiрибенi ұрпақтан-ұрпаққа
жеткiзушi және жинақтаушы. Дәстүр бiрнеше ұрпақтың мәдениетi мен мәдениеттiлiгiнiң
кӛптүрлi және бiрлiгi жинақталған. Дәстүр қоғамдық ӛмiрдiң барлық саласын, тәжiрибесiн
қамти отырып қоғамдық әр деңгейiндегi ақылды, даналықты бейнелейдi. Салт пен
дәстүрдiң айырмашылығы неде деген келсек, салт адам ӛмiрiнiң күнделiктi тiршiлiгiнде
жиi қолданылатын мiнез-құлық, қарым-қатынас ережелерi мен жол-жора, рәсiм,
заңдарының жиынтығы. Ол жеке адам ӛмiрiнде еңбек, iс-әрекет, адамгершiлiк, құқық,
дiни ережелермен байланысты кӛрiнiс бередi де бiртiндеп ауыл, аймақ, ру, тайпаға, ортақ
рәсiмге айналады. Ал дәстүрдiң ӛрiсi салттан әлдеқайда кеңiрек. Дәстүр қоғамдық
сананың барлық сапаларымен байланыста дамыған, топтасқан қауымның қалыптасқан
бiрiңғай кӛзқарасын, әдет заңын марапаттайтын ретуал. Ол ғылымда, әдебиетте, мектепте
халықтық ортақ ӛнерде немесе қоғамдық қатынаста кӛрiнiс беретiн құбылыс.
Салт-дәстүр негізінде бiлiм берудiң мүмкiндiктерi қарастыруда Қазақстан
Республикасы ―Бiлiм беру туралы‖ заңның ―Бiлiм беру жүйесiнiң мiндеттерi‖ бӛлiмнiң 2бабында ―қазақ халқының мәдениетi мен салт-дәстүрiн оқып үйрену үшiн жағдай жасау
керек‖ деп белгiленген. Бастауыш мектепте салт-дәстүр негізінде бiлiм беру қазiргi ӛмiр
талабына сай келiп отыр. Кӛптеген қазақ мектептерiнде ұлттық тұрғыда тәрбие берiлед i.
―Халқым қандай десең, салтынан танып бiл‖,-дегендей бастауыш мектеп оқушыларына
салт-дәстүрiмiздiң түрлерi мен таныстырып оны ӛмiрде қолдана бiлуге тәрбиелеу. Ұрпақ
болашағын ойлау-исi қазақтың қасиеттi борышы. Қазiргi қазақ мектептерiнiң мiндетiұлттық мiндеттi кӛтеру, ұлттық педагогиканы, әдет-ғұрып, салт-дәстүр, халық ауыз
әдебиетiн пайдалану дiни дағдыларды зерделеп оқи отырып намысты, имандылық пен
iзгiлiктi, жат әрекеттерге сын кӛзбен қарап, ӛз бағасын бере бiлетiн, ӛз Отанын қорғайтын
азамат тәрбиелеу бала ыңғайына, талап-тiлегi, дарынымен қабiлетi, талантына қарай
ұлттық тәрбие, салт-дәстүр, ӛткен тарихымызды енгiзе отырып жеке тұлғаны
қалыптастыруға бағытталуы қажет. Салт-дәстүрге байланысты туған ӛлең-жырларды,
мәтiндердi бастауыш мектеп оқушыларына оқыту, оларды айнала қоршаған ортаны танып
бiлуге, ӛткенi мен бүгiнiн елестете алу қабiлеттерiн арттырады. Табиғаттың сиқырлы
күштерiн сезiне бiледi, халқымыздың әдептiлiк, әдемiлiктi сезiнуi, ұлттық салт-дәстүр,
әдет-ғұрып туралы түсiнiк алады.
Ұлттық мiнез-әрбiр адамның жеке басының мiнез-құлқы емес, бүкiл ұлттық мiнезқұлықты кӛрсетедi. Қазақ халқына тән мiнез-құлық ӛзге ұлттардан ерекше, олар
ақжарқын, бауырмал, жуас, кiшiпейiл, қонақжай, үлкендi үлкен, кiшiнi кiшi деп
сыйлайтын халық. Қазақ халқының салт-дәстүрлерi: бала тәрбиесiне байланысты салтдәстүрлер, тұрмыс салт-дәстүрлер, әлеуметтiк салт-дәстүрлер болып үш үлкен топқа
бӛлiнедi.
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Бала тәрбиесiне байланысты салт-дәстүрлердiң бiрнеше түрi бар:
1. Шiлдехана;
2. Сұйiншi сұрау;
3. Балаға ат қою;
4. Бесiкке салу;
5. Баланы қырқынан шығару;
6. Баланың тiлi шыққанға дейiнгi тәрбиесi;
7. Баланың тiлiн дамыту;
8. Тұсау кесу;
9. Атқа мiнгiзу;
10. Сүндет тойы;
11. Ата кӛрген оқ жонар;
12. Қыз ӛссе елдiң кӛркi.
Егемен елiмiздiң рухын кӛтеру, алдымен салт-дәстүр негізінде бiлiм беруде бала
тәрбиесiне қатысты ұлтық тәрбиенi бастауыш мектепте дұрыс қолдана бiлуiмiз қажет.
Әрбiр берiлетiн сабақ ұлттық тұрғыда қарастырылсын. Күнде балаға салт-дәстүр негізінде
бiлiм берiлетiн болса, жеке тұлға болып қалыптасып келе жатқан бала ӛз ұлттына, салтдәстүрiне деген кӛзқарасы ӛзгеше болады. Бала алған бiлiмiн теория мен тәжiрибеде
ұштастыра бiлуi тиiс. Бала қай қоғамда ӛмiр сүрсiн, ол ӛзiнiң ұлттық болмысын
ұмытпайды. Қазақ халқы тазалықты, әдептiлiк пен инабаттылық, адамгершiлiк
қасиеттерiн ӛз бойларынан жоғалтпай оны ұрпақ бойына дарытып отырған. Сол себептi
бiзде қазiргi кездегi болып жатқан келеңсiз жағдайларды жою мақсатында бастауыш
мектеп оқушыларына этномәдни бiлiм берiлуi қажет [7].
Бастауыш мектептiң оқулықтарын зерделеп, зерттеп келе бала тәрбиесiне
байланысты салт-дәстүрлерiмiздi кездестiремiз. Сол себептi балаға салт-дәстүр негізінде
бiлiм беру қиынға соқпайды. Себебi, бала ӛз ортасында кӛргенiмен оқығанын үнемi
байланыстырып отырады. Яғни бiлiм, бiлiк, дағдылары үздiксiз жүредi. Бұл баланың
бойында теориялық та, практикалық бiлiм бар деген сӛз.
3-сыныптың ана тiлi пәнiн алып қарасақ, әрбiр бӛлiмде бала тәрбиесiне байланысты
салт-дәстүр негізінде бiлiм берудi қалыптастыруға толық сәйкес келетiн салт-дәстүрлердiң
барлық түрi де кездеседi. Мысалы, ―Туған елiм, туған жерiм‖ атты бӛлiмде балаға қазақ
халқының салт-дәстүрi туралы түсiнiк беруге болады. ―Туған ел‖, ―Отан‖, ―Үш бақытым‖
атты ӛлеңдерiмен, ―Мен елiмдi сүйемiн‖ мәтiнiнде салт-дәстүрлер, ананың бесiк жыры
айтылған.
Бастауыш сынып оқулықтарын, Қазақстан Республикасының, Бiлiм беру заңы, тәлiмтәрбие тұжырымдамасы, салт-дәстүр негізінде бiлiм беру тұжырымдамасын қарастыра
келiп, бастауыш мектепте салт-дәстүр негізінде бiлiм беру мүмкiндiктерi толықтай бар
және болады деген тоқтамға келу. Әрбiр ӛтiлетiн сабақ ұлттық тәрбиеде болғаны абзал.
―Болашақ ұрпағымызды тәрбиелегенде,-дейдi Елбасы Н.Ә.Назарбаев, -оларға жастайынан
имандылық пен салауаттылық қасиеттердi сiңiре бiлсек, тәрбиелесек, сонда ғана бiз рухы
дамыған, отанның гүлденуiне ӛз үлесiн қоса алатын азамат ӛсiре аламыз‖.
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Аннотация
Бұл мақалада бастауыш мектеп оқушыларына халықтық салт-дәстүр негізінде білім берудің
жолдары мен түрлері ғылыми-әдістемелік негізде кеңінен жазылған.
Аннотация
В статъе рассматриваются научно-методические основы обучения учащихся начальных
классов на основе народных традиций и обычаев.
Annotation
In this article are considered some scientifically- methodical bases of teaching of children of
primary classes on a base folk traditions and customs.

УДК 374 М 52
СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Мерщиёва Г.А., Исмаилова Д.
Таразский государственный педагогический институт, г. Тараз
«Единственный путь, ведущий к знанию – это деятельность»
Б. Шоу
В рамках реализации Государственной программы развития образования РК на 20112020 гг. и приоритетных направлений развития образования на 2014-2016 гг.
Национальной академией образования имени Ы.Алтынсарина совместно с АОО
«Назарбаев Интеллектуальные школы » (далее – АОО «НИШ») ведѐтся работа по
обновлению содержания среднего образования, в резульитате которой в 2016-2017
учебном году все первые классы школ Казахстана перешли на обучение по обновлѐнному
содержанию образования. Это продиктовано необходимостью создания новой модели
общеобразовательной школы, соответствующей целям опережающего инновационного
развития экономики и социальной сферы страны.
В своѐм «Плане нации –
100 конкретных шагов по реализации пяти
институциональных реформ» Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев 76м шагом выделил: «Повышение качества человеческого потенциала на основе стандартов
стран ОЭСР. Поэтапное внедрение 12-летнего образования. Обновление стандартов
школьного обучения для повышения функциональной грамотности».
Функциональная грамотность выступает непременным условием успешной
адаптации младших школьников к окружающей среде и успешности обучения в старших
классах школы и в вузе. В современных условиях она является гарантией выживания
человека и фактором непрерывного образования, так как служит основой подготовки к
социальной, культурной, политической и экономической деятельности, а также
самообразованию на протяжении всей жизни.
Этому отвечает обновлѐнное содержание образования, которое нацелено на то, что
учащиеся сами должны добывать знания. Если по старым учебным программам ученик
является объектом учебного процесса, а учитель – транслятором информации, то при
работе по обновлѐнным программам ученик является субъектом своего познания, а
учитель – организатором познавательной деятельности учеников. Это значит, что задача
системы образования сегодня состоит не в передаче объѐма знаний, а в том, чтобы
научить детей учиться. Этой задаче адекватен системно-деятельностный подход к
обучению, обеспечивающий системное включение детей в учебно-познавательную
деятельность. А деятельность, это всегда целеустремленная система, система, нацеленная
на результат.
Это значит, что новая система организации учебного процесса отражает
деятельностный аспект: учащиеся не просто запоминают как можно больший объѐм
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информации, но при этом – «знают», «понимают», «анализируют», «синтезируют»,
«оценивают», «применяют полученные знания на практике», то есть целью данной
системы является формирование и развитие познавательной деятельности ученика,
направленной на самостоятельное приобретение знаний, умений и навыков в различных
областях. Достижение такой цели в учебно-педагогической деятельности предполагает
формирование «знаний-средств», способов действий, которые отвечают на вопрос «как?».
Сформировать такие «знания-средства» и способы действий у учащихся можно в том
случае, если использовать на уроках в начальных классах системно-деятельностный
подход, который создаѐт условия для становления деятельностной, активной,
предприимчивой и нестандартно думающей личности, так как при системнодеятельностном подходе ученики действуют с позиции активного субъекта познания,
труда и общения. У них целенаправленно формируются учебные умения по созданию
цели, планированию хода предстоящей деятельности, еѐ исполнению и регулированию,
выполнению самоконтроля, анализа и оценки результатов своей деятельности.
Системно-деятельностный подход к обучению предполагает:
- выявление у детей познавательного мотива (желание узнать, открыть, научиться) и
конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно выяснить, освоить);
- выполнение учениками определѐнных ученических действий для приобретения
недостающих знаний;
- освоение учащимися способов действий, позволяющих осознанно применять
приобретѐнные знания.
- формирование у школьников умения контролировать свои действия – как после их
завершения, так и по ходу реализации учебного процесса.
В деятельности ученик осваивает новое и продвигается вперѐд по пути своего
развития. Он расширяет поле своих возможностей, он завязывает отношения, которые
развиваются в процессе этой деятельности.
Для включения ребѐнка в активную познавательную коллективную деятельность
необходимо:
а) связывать изучаемый материал с повседневной жизнью и с интересами учащихся;
б) планировать урок с использованием всего многообразия форм и методов учебной
работы, и прежде всего всех видов самостоятельной работы, диалогических и проектноисследовательских методов;
в) привлекать для обсуждения прошлый опыт учащихся;
г) оценивать достижения учащихся не только отметкой, но и содержательной
характеристикой.
По мнению А.Г. Асмолова, «процесс учения – это процесс деятельности ученика,
направленный на становление его сознания и его личности в целом. Вот что такое
«системно-деятельностный» подход в образовании!».
Технология системно-деятельностного подхода является механизмом качественного
достижения новых результатов образования и включает в себя следующие структурные
элементы введения нового знания:
1. Мотивацию к учебной деятельности.
Данный этап процесса обучения
предполагает осознанное вхождение учащегося в пространство учебной деятельности на
уроке. С этой целью на данном этапе организуется его мотиви рование к учебной
деятельности, а именно:
- актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельности («надо»);
- создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в
учебную деятельность («хочу»);
- устанавливаются тематические рамки («могу»).
2. Актуализацию и фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном
действии.
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На данном этапе организуется подготовка и мотивация учащихся к надлежащему
самостоятельному выполнению пробного учебного действия, его осуществление и
фиксация индивидуального затруднения.
Соответственно, данный этап предполагает:
- актуализацию изученных способов действий, достаточных для построения нового
знания, их обобщение и знаковую фиксацию;
- актуализацию соответствующих мыслительных операций и познавательных
процессов;
- мотивацию к пробному учебному действию («надо» – «могу» – «хочу») и его
самостоятельное осуществление;
- фиксацию индивидуальных затруднений в выполнении пробного учебного действия
или его обосновании.
3. Проблемное объяснение нового знания. Выявление места и причины затруднения.
На данном этапе учитель организует выявление учащимися места и причины
затруднения. Для этого учащиеся должны:
- восстановить выполненные операции и зафиксировать (вербально и знаково) местошаг, операцию, где возникло затруднение;
- соотнести свои действия с используемым способом действий (алгоритмом,
понятием и т.д.) и на этой основе выявить и зафиксировать во внешней речи причину
затруднения – те конкретные знания, умения или способности, которых недостает для
решения исходной задачи и задач такого класса или типа вообще.
4. Построение проекта выхода из затруднения (цель и тема, способ, план, средство).
На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих
учебных действий: ставят цель (целью всегда является устранение возникшего
затруднения), согласовывают тему урока, выбирают способ, строят план достижения цели
и определяют средства – алгоритмы, модели и т.д. Этим процессом руководит учитель: на
первых порах с помощью подводящего диалога, затем – побуждающего, а затем и с
помощью исследовательских методов.
5. Реализация построенного проекта.
На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта: обсуждаются
различные варианты, предложенные учащимися, и выбирается оптимальный вариант,
который фиксируется в языке вербально и знаково. Построенный способ действий
используется для решения исходной задачи, вызвавшей затруднение. В завершение
уточняется общий характер нового знания и фиксируется преодоление возникшего ранее
затруднения.
6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи.
На данном этапе учащиеся в форме коммуникации (фронтально, в группах, в парах)
решают типовые задания на новый способ действий с проговариванием алгоритма
решения вслух.
7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.
При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы:
учащиеся самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют их
самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В завер шение организуется
исполнительская рефлексия хода реализации построенного проекта учебных действий и
контрольных процедур.
Эмоциональная направленность этапа состоит в организации, по возможности, для
каждого ученика ситуации успеха, мотивирующей его к включению в дальнейшую
познавательную деятельность.
8. Включение в систему знаний и повторение.
На данном этапе выявляются границы применимости нового знания и выполняются
задания, в которых новый способ действий предусматривается как промежуточный шаг.
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Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в которых тренируется
использование изученного ранее материала, имеющего методическую ценность для
введения в последующем новых способов действий. Таким образом, происходит, с одной
стороны, автоматизация умственных действий по изученным нормам, а с другой –
подготовка к введению в будущем новых норм.
9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог).
На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется
рефлексия и самооценка учениками собственной учебной деятельности. В завершение
соотносятся ее цель и результаты, фиксируется степень их соответствия, и намечаются
дальнейшие цели деятельности.
Основная особенность системно-деятельностного подхода в обучении заключается в
том, что новые знания не даются в готовом виде. Дети «открывают» их сами в процессе
самостоятельной исследовательской деятельности. Учитель лишь направляет эту
деятельность и подводит итог, давая точную формулировку установленных алгоритмов
действия. Таким образом, полученные знания приобретают личностную значимость и
становятся интересными не с внешней стороны, а по сути.
Ещѐ одной особенностью использования деятельностного метода является
необходимость предварительной подготовки детей в плане развития у них мышления,
речи, творческих способностей, познавательных мотивов деятельности. Специальная
работа в этом направлении предусмотрена в течение всех лет обучения детей в начальной
школе, но особенно на начальных этапах обучения - самостоятельную работу с
самопроверкой (внутренняя речь);
Научиться учиться – главный тезис системно-деятельностного подхода. Уметь
учиться – это значит понимать, чего я не знаю и самостоятельно находить способ
справиться с затруднением, получить знание.
Как видим, при использовании системно-деятельностного подхода дети «открывают»
знания сами в процессе самостоятельной исследовательской деятельности. Они
становятся маленькими учеными, делающими свое собственное открытие. Задача учителя
при введении нового материала заключается в том, что он должен организовать
исследовательскую работу детей, направить их мысли так, чтобы они сами додумались до
решения проблемы урока и сами объяснили, как надо действовать в тех или иных
условиях. При этом у них формируются такие ключевые компетенции, как:
- готовность к разрешению проблем,
- технологическая компетенция,
- готовность к самообразованию,
- готовность к использованию информационных ресурсов,
- готовность к социальному взаимодействию,
- коммуникативная компетенция.
Кроме того, знания, добытые учащимися самостоятельно, получаются осознанными
и прочными, что способствует формированию интеллектуальной личности, обладающей
функциональной грамотностью.
Таким образом, основные задачи образования сегодня – не просто вооружить
ученика фиксированным набором знаний, а сформировать у него умение и желание
учиться всю жизнь, работать в команде, быть участником процесса модернизации и
инновационного развития общества.
При реализация технологии системно-деятельностного подхода должны соблюдаться
следующие дидактические принципы, которые являются необходимыми и достаточными
для организации процесса обучения по обновлѐнному содержанию образования:
- принцип деятельности, заключающийся в том, что ученик добывает знания сам;
- принцип непрерывности, означающий преемственность между всеми ступенями и
этапами обучения;
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- принцип целостности, предполагающий формирование учащимися обобщенного
системного представления о мире;
- принцип минимакса, заключающийся в возможности освоения содержания
образования на максимальном для ученика уровне;
- принцип психологической комфортности, предполагающий снятие всех
стрессообразующих факторов учебного процесса;
- принцип вариативности, предлагающий принятие решений в ситуациях выбора;
- принцип творчества, означающий максимальную ориентацию на творческое начало
в образовательном процессе.
Все эти принципы применимы на уроках русского языка, однако основными все же
являются принципы деятельности и творчества. Таким образом, уместно говорить о
творческой деятельности на уроке, в результате которой ученик не только открывает
новое для себя знание, но и творчески реализует его.
Основная идея курса русского языка – представление его как системы понятий,
правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для
интеллектуального и коммуникативного развития детей. При этом изучение русского
языка не преследует цели формального репродуктивного запоминания правил, терминов и
понятий, а формирует умение применять полученные знания в разнообразной речевой
деятельности.
Что мы наблюдаем сегодня, глядя на современного школьника? Бедность словаря,
ограниченность и шаблонность используемых в речи конструкций, употребление
однозначных слов, отсутствие навыков логического анализа, узость кругозора – вот
далеко не полный перечень проблем нынешнего ученика. Кроме того, современный темп
жизни накладывает свои отпечатки и на мышление обучающихся. Готовые часами
напролет сидеть у мониторов компьютеров, они быстро устают и теряют интерес к
учебным занятиям. Невероятно сконцентрированные в игре, они рассеянны и
невнимательны на уроке, сосредоточиваются лишь на непродолжительное время.
Выполняя ежедневно чуть ли не сотни тестовых заданий, они имеют серьезные проблемы
с памятью.
Вполне естественно, что в такой тревожной ситуации назрела необходимость
пересмотра возможностей хорошо известных приѐмов преподавания с целью адаптации
их к изменившимся условиям.
Традиционный урок построен по принципу: «Делай как я – и все будет правильно».
Неэффективность данной формулы доказана временем. Обществ у нужна современная
молодежь, умеющая выделять проблемы, задавать и самостоятельно находить ответ на
поставленные вопросы, делать выводы, принимать решения. Нужны инициативные люди!
И системно-деятельностный подход в обучении призван помочь в воспитании именно
человека деятельного: не только умеющего что-либо делать, но понимающего, что он
делает, для чего и как.
Деятельностный подход к обучению имеет явные преимущества как с точки зрения
интеллектуального и личностного развития детей, так и с позиций качества и прочности
усвоения нового материала, так как обеспечивает прохождение всех необходимых этапов
глубокого и прочного усвоения знаний. По мнению К.М. Петерсона, системнодеятельностный подход к обучению является универсальным: «Сообразно ему следовало
бы поступать не только в начальных школах, но во всех школах, даже в высших учебных
заведениях. Этот метод уместен везде, где знание должно быть еще приобретено, то есть
для всякого учащегося».
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы системно-деятельностного подхода в обучении младших
классов.
Annotation
In the article the questions of the system-activity approach in the teaching of younger school
children are considered.
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ – ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Мерщиёва Г.А., Нурова А.
Таразский государственный педагогический институт, г. Тараз
«Всемирный экономический форум обозначил 16 видов знаний и умений успешного
человека XXI века. Это навыки работы в команде, лидерские качества, инициативность,
IT-компетентность, финансовая и гражданская грамотность и другие. Казахстан в
рейтинге ВЭФ «Исследование расхождений в навыках XXI века» находится в группе
стран с низким уровнем познавательного и эмоционального интеллекта школьников.
Уровень компетенций и личных характеристик значительно ниже базовых навыков» [1,3].
В связи с вышесказанным в Казахстане внедряется поэтапное 12-летнее образование,
которое предполагает обновление содержания образования. На обновлѐнное содержание
образования перешли все первые классы в 2016-2017 учебном году. Первоклассники
учатся по новым учебным программам, апробация которых началась в 30 пилотных
школах в 2015-2016 учебном году.
Особенностью данных учебных программ является то, что они направлены на
развитие коммуникативной компетенции, которая, являясь одной из важнейших
характеристик личности, проявляется в способности личности к речевому общению и
умении слушать.
Жизнь человека невозможна без коммуникативной деятельности. Независимо от
того, какого он пола, возраста, образования, социального положения, территориальной и
национальной принадлежности и многих других данных, характеризующих человеческую
личность, человек постоянно запрашивает, передаѐт и хранит информацию, т.е. активно
занимается коммуникативной деятельностью, в ходе которой он формируется как
личность и субъект деятельности. В этом смысле общение становится важнейшим
фактором развития личности.
Большими возможностями для овладения коммуникативными навыками обладают
именно дети младшего школьного возраста. Поэтому развитие коммуникативной
компетенции учащихся является актуальной задачей образовательного процесса
начальной школы. Коммуникативная компетенция достаточно широкое понятие, ведь для
эффективного общения человеку необходимо соответствовать сразу множеству норм, так
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как коммуникативная компетенция включает в себя и грамотную речь, и правильное
произношение, и использование ораторских приемов, и умение найти подход к каждому
человеку.
Основными задачами формирования коммуникативной компетенции являются:
- развитие устной и письменной речи, овладение всеми видами речевой
деятельности;
- овладение различными социальными ролями;
- формирование навыков работы в группе (коллективе).
Составляющих коммуникативной компетенции довольно много. Но учителю
начальных классов при формировании коммуникативной компетенции у младших
школьников необходимо обратить внимание на следующие компоненты:
- знание способов взаимодействия с окружающими;
- использование средств языка в устной речи в соответствии с условиями общения;
- практическое овладение диалогической и монологической речью;
- овладение культурой устной и письменной речи;
- владение нормами речевого этикета на учебном и бытовом уровнях;
- умение работать в группе, коллективе;
- способность к осуществлению учебного сотрудничества;
- владение различными социальными ролями;
- умение критично, но не категорично оценивать мысли и действия других людей и
др. [2, 38].
Так как в ходе работы в группе (коллективе) ученик под руководством учителя
участвует в диалоге, используя различные приѐмы речевого общения; определяет, как
представлена точка зрения говорящего, делает выводы; понимает обсуждаемую тему и
доказывает свою точку зрения, соблюдая логическую последовательность и речевые
нормы; использует различные приѐмы пересказа содержания повествовательных и
описательных текстов, используя эмоционально-окрашенные средства выразительности:
синонимы, антонимы, омонимы, слова с прямым и переносным значением; рассуждает
по поводу прочитанного и услышанного, делится своими мыслями и эмоциями;
применяет различные приѐмы пересказа содержания художественных произведений;
самостоятельно составляет связные, логичные аргументированные высказывания в
соответствии с предложенной темой и заданной установкой и т.п., то ученик должен
обладать хорошо развитой связной речью.
Следовательно, развитие речи является необходимым структурным элементом
формирования коммуникативной компетенции и важнейшей задачей учителя начальных
классов, которая требует систематической работы по развитию речи, связанной с
грамматическими и орфографическими темами, с изучаемым лексическим материалом, а
именно:
- обеспечение хорошей речевой (языковой) среды для учащихся: восприятие речи
взрослых, чтение книг, слушание телевидения и т. д.;
- создание речевых ситуаций, определяющих мотивацию собственной речи
учащихся, развитие их интересов, потребности и возможности самостоятельной речи, т.е.
создание речевой практики для учащихся;
- правильное усвоение учащимися достаточного лексического запаса,
грамматических форм, синтаксических конструкций, логических связей;
- активизация употребления слов, словосочетаний, построение синтаксических
конструкций с различными словами;
- создание в классе атмосферы борьбы за высокую культуру речи, за выполнение
требований к грамотной и правильной речи.
Одни требования к грамотной и правильной речи касаются – лексического уровня
речи, другие относятся к грамматическому уровню, третьи – к произносительному уровню
оформления устных высказываний и письменных сообщений. Но самым главным
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требованием является требование содержательности речи. Говорить и писать можно лишь
о том, что сам хорошо знаешь. Следовательно, рассказ ученика будет интересным,
полезным только в том случае, если он будет построен на знаниях фактов, на
наблюдениях, если в нѐм будут передаваться обдуманные мысли, искренние переживания.
Поэтому научить детей говорить только содержательно является необходимым условием
развития речи младших школьников и задачей учителя начальных классов.
Следующим требованием является логичность, последовательность, чѐткость
построения речи. Это значит, что изложение материала должно быть без повторов фактов
и событий, без пропусков существенных сведений, без нарушения причинноследственных связей и соблюдении при этом временной последовательности. Правильная
речь предполагает обоснованность выводов, умение не только начать, но и закончить,
завершить высказывание.
Первым требованием лексического оформления устных высказываний и письменных
сообщений, является точность речи, которая предполагает умение говорящего и
пишущего не просто передать факты, наблюдения, чувства в соответствии с
действительностью, но и выбрать для этой цели наилучшие языковые средства – такие
слова, сочетания, которые передают именно те черты, которые присущи изображаемому
предмету. Точность требует богатства языковых средств, их разнообразия, умения
подобрать слова, наиболее подходящие к содержанию рассказываемого.
Богатство речи является следующим требованием лексического оформления устных
высказываний и письменных сообщений. Поэтому работа над обогащением словарного
запаса учащихся является необходимым этапом работы учителя начальных классов над
развитием речи младших школьников, который начинается с первого урока в первом
классе.
Произносительный уровень развития речи касается техники речи, орфоэпии,
интонации. Первым направлением работы по развитию речи на произносительном уровне
является работа над техникой речи. Техника речи – это чѐткая дикция: отчѐтливое
произношение отдельных звуков, слогов, слов, предложений. У первоклассников нередко
встречаются дефекты речи, обычно плохое произношение отдельных звуков речи – р, л, с,
ш, й и некоторых других. Поэтому учителю начальных классов необходимо работать в
этом направлении.
Вторым направлением работы по развитию речи на произносительном уровне
является организация практического усвоения младшими школьниками орфоэпических
норм русского литературного языка. Следует учить детей орфоэпически правильно читать
написанное и грамотно записывать то, что диктуется орфоэпически.
Третье направление работы по развитию речи на произносительном уровне – работа
над интонацией, т.е. выразительностью. Интонационная работа должна включаться в
структуру всех уроков, но особое значение она имеет на уроках обучения грамоте в работе
над учебным (текстовым и иллюстративным) материалом букваря [3, 381].
Все эти требования применимы к речи первоклассников, так как именно в этот
период особенно интенсивно формируется речь. Правильная и грамотная речь может быть
получена только при соблюдении всего комплекса требований. Нельзя допускать, чтобы в
начальных классах проводилась серьѐзная работа, но лишь над отдельными сторонами
речи, например, над орфографической грамотностью, а другие аспекты речевого развития
переносились в старшие классы. Хорошо развитая речь служит одним из важнейших
средств активной деятельности человека в современном мире, а для школьника –
средством успешного обучения в школе. И чем раньше мы начнем развивать у детей
уникальный человеческий дар – дар слова, чем раньше сделаем все, чтобы «открыть уста
детей», тем скорее добьѐмся желаемых результатов [4, 8].
В младшем школьном возрасте язык усваивается ребѐнком стихийно, в общении, в
речевой деятельности. Но этого недостаточно: стихийно усвоенная речь примитивна и не
всегда правильна. Поэтому учителю начальных классов необ ходимо систематически
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работать над развитием речи младших школьников. А для этого необходимо использовать
эффективные методы и приѐмы работы.
Это могут быть такие методы и приѐмы работы:
- проблемно-диалогическое обучение (беседа, диалог, дискуссии, конференции,
проектная деятельность);
- наглядные (иллюстрации, демонстрации);
- игровые приѐмы (викторины, познавательные игры, ролевые игры и т.д.);
- задания, направленные на развитие литературных способностей и творческого
воображения;
- работу в группах;
- работу в парах;
- практические (речевые упражнения, использование пословиц, поговорок).
Так, проблемно-диалогическое обучение учит умению успешно общаться друг с
другом, вести дискуссию, предоставляет возможность переживать чувство
сопричастности к совместному коллективному поиску истины, обеспечивая творческое
усвоение знаний посредством специально организованного диалога. Начиная с 1 класса,
многие учащиеся занимаются под руководством учителя проектной деятельностью.
Разнообразная тематика проектов способствует расширению кругозора учащихся,
развитию устной и письменной речи. Учащиеся выступают на школьных конференциях,
представляя защиту своей работы, в ходе которой отстаивают свой взгляд на изложенную
в проекте проблему [5, 13].
Наглядные методы (иллюстрации, демонстрации) вызывают у учащихся большой
интерес к изучаемой теме и потребность высказаться по представленным иллюстрациям
или демонстрациям. Игра способствует стимулированию деятельности школьников, она
увлекает их, повышает их интерес к урокам, следовательно, они работают на уроке с
огромным интересом, что способствует развитию коммуникативной компетенции и
лучшему усвоению знаний.
Работа в группах способствует сплочению коллектива. При работе в группах и мини группах учащиеся класса делятся на гр уппы при выполнении задания. «Спикером»
группы становятся все учащиеся по очереди. Результаты работы каждой группы
демонстрируются на доске. В группе ребятам предоставлена возможность высказать свое
мнение, послушать мнение других ребят, у них вырабатывается умение работать именно в
команде, школьники учатся выслушивать мнение своих товарищей по группе,
анализировать сказанное [6, 18].
Без парной работы вообще нельзя обойтись в развивающем обучении, так как, вопервых, это дополнительное мотивационное средство вовлечь детей в содержание
обучения, а во-вторых, это – возможность и необходимость органически сочетать на уроке
обучение и воспитание, строить человеческие и деловые взаимоотношения детей. На
уроках литературного чтения возможно применение следующих видов работ в паре:
разучивание, пересказ, составление плана, объяснение, обмен опытом, сочинение,
решение орфографических задач, проверка техники чтения, взаимопроверка домашнего
задания.
Использование парной формы работы позволяет не только обеспечить контроль над
ходом процесса усвоения и овладения всей информацией, но и решить ещѐ одну важную
задачу: учащиеся, контролируя друг друга, постепенно учатся контролировать и себя,
становятся более внимательными. Систематические речевые упражнения (пересказ,
близкий к тексту, пересказ сжатый, пересказ с творческими дополнениями, рассказ по
наблюдениям, рассказ по аналогии с прочитанным), здоровая речевая среда, которую
создаѐт школа и которую расширяет классное и внеклассное чтение, изучение грамматики
и орфографии, другие языковые занятия поддерживают постоянное внимание к языку и
речи, способствуют развитию речи учащихся, и следовательно, формируют их
коммуникативную компетенцию.
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УДК 854.57
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Стыбаева А.Ш., Комплешева А.
Таразский государственный педагогический институт, г. Тараз
Одна из важных задач в области образования – эстетическое воспитание детей,
создание условий для проявления творческих способностей каждого ребенка. Уже с
раннего возраста у ребенка должно развиваться чувство прекрасного, высокие
эстетические вкусы, умение понимать и ценить произведения искусства, красоту и
богатство народных промыслов. Это способствует формированию духовно богатой
гармонически развитий личности. Развитие творческих способностей у детей – сложный и
длительный процесс, дети получают первые художественные впечатления, приобщаются
к искусству, овладевают разными вилами художественной деятельности, среди которых
большое место занимает знакомство с народным прикладным творчеством. Об
эстетическом воспитании написано много интересных и ценных в методическом
отношении книг и статей. Но сегодня возникла необходимость взглянуть на
предшествующий опыт с современной позиции, актуализировать некоторые проблемы.
Значение изобразительной деятельности, изобразительного творчества детей в
воспитании и развитии различных сторон личности отмечают и зарубежные ученые (Б.
Джефферсон, Э Крамер, В. Лоунфельд, У. Ламберт). Так В. Лоунфельд (США) называет
изобразительное творчество интеллектуальной деятельностью, Указывая также на в ажную
роль его в эмоциональном развитии ребенка. В последние годы уделяется все больше
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внимания развитию эстетического и эмоционального восприятия искусства, которые
постепенно переходят в эстетические чувства, способствуют формированию
эстетического отношения к действительности. Использование в эстетическом развитии
ребенка различных видов искусства дает возможность для личностного развития,
активизирует творческий процесс, углубляет эмоции, развивает чувства, интеллект (С.М.
Вайнерман, А.А. Грибовская, Т.Н. Доронова, А.В. Дубровская, О.П. Карачунская, Т.С.
Комарова, О.А. Лебедева).
Занятия в изостудии способствуют развитию чувственного аппарата маленького
ребенка. Ведь дошкольный возраст наиболее благоприятен для совершенствования
работы органов чувств, накопления информации, о качественном многообразии
окружающего мира. Чем раньше мы будем развивать эмоционально – чувственный мир
ребенка, тем ярче будет он сам и продукты его творчества. Творчество – интегральная
деятельность личности, необходимая каждому современному человеку и человеку
будущего. И начать его формирование можно и нужно в дошкольный период.
Способности изучают различные науки - философия, социология, медицина и другие. Но
ни одна из них не рассматривает так глубоко и разносторонне проблему способностей, как
психология.
К способностям относятся, например, музыкальный слух и чувство ритма,
необходимые для успешных занятий музыкой; конструктивное воображение,
необходимое для выполнения деятельности конструктора, инженера; быстрота
двигательных реакций, необходимая при занятиях некоторыми видами спорта; (тонкость
цветоразличения -- для художника-живописца). Наряду с индивидуальными
особенностями психических процессов (ощущений и восприятий, памяти, мышления,
воображения) способностями являются и более сложные индивидуально-психологические
особенности.
Дошкольный возраст – это тот период, когда изобразительная деятельность может
стать и чаще всего является устойчивым увлечением не только особо одаренных, но и
почти всех детей, т.е. увлекая ребенка в сказочный мир искусства, мы незаметно для него
развиваем у него воображение и способности.
В отечественной психологии рассмотрение воображения как самостоятельного
психического процесса было предложено Л.С. Выготским. Выготский показал, что
воображение получает наибольшее развитие в дошкольном возрасте, начиная
складываться в игровой деятельности и получая свое дальнейшее развитие в самых
различных видах деятельности (изобразительной, музыкальной).
Что представляют собой творчество? Многие психологи давали свои определения
творчества, но все определения к тому, что они сводились к творчество есть деятельность
человека, которая создает нечто новое оригинальное. Еще в конце XIX века в детское
творчество начало привлекать к себе внимание ученых всех направлений: психологов,
педагогов, искусствоведов. Это было обусловлено развитием науки и культуры,
возникновением нового направления психологии – детской психологии. За рубежом стали
появляться труды по психологии детства. В которых особое место отводилось анализу
детского рисунка (Д. Сели, Н. Браунинг, Р. Лампрехт). К. Ричи был первым автором,
который посвятил свой труд «Дети – художники» психологическому анализу детских
рисунков. В начале 1900–х гг. в Москве стали появляться статьи, читаться лекции о
художественном воспитании. Выходят в свет труды ученых, посвященных детскому
изобразительному творчеству (Л.Т. Оршанского, А.А. Рыбникова, К.М. Летилова, Ф.Т.
Шмидта).
На специально организованных занятиях с подгруппой детей в изостудии решаются
задачи освоения технических и изобразительных навыков, осуществляется закрепление
результатов знакомства с миром изобразительного искусства. Сокращение числа занятий
рисованием компенсируется за счет организации обучения детей в процессе игры в группе
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с воспитателем, с одаренными детьми на кружке в изостудии и с отстающими в
индивидуальных занятиях.
Планируя занятия, необходимо выбирать для каждой темы ту или иную форму
работы, учитывая сложность и объемность и специфику изостудии. Так, изложение
материала может проходить предварительно в группе с воспитателем, а затем
продолжаться на занятиях в изостудии, или наоборот. Например, тема «Цирк», чтобы
нарисовать ее творчески, детям в группе много рассказывается о цирке, во время беседы
дети делятся своими впечатлениями от похода в цирк, делают зарисовки – клоунов,
животных с воспитателем, а затем на занятии дети, проявляя творчество, создают работы
– лепят, рисуют и т.д.
Учитывая особенность темы занятия могут проходить в изостудии, а могут и в
музыкальном зале. Например, если занятие итоговое в виде развлечения. При
ознакомлении работы с детьми на занятиях по изобразительной деятельности важно
уделять внимание социально-эмоциональному развитию, не ограничиваясь только
передачей ребенку знаний, представлений и навыков. Важно стимулировать проявление
детьми самостоятельности и творчества в изобразительной деятельности.
Педагогический процесс включает также индивидуальные занятия с отстающими
детьми и занятия с одаренными детьми. С одаренными детьми два раза в неделю может
проводиться кружковая работа. На кружковых занятиях одаренные дети получают
дополнительные, более глубокие сведения изобразительной программы, а самое главное –
приобретают возможность неограниченного творчества. На занятиях между всеми видами
изобразительной деятельности – рисованием, лепкой, аппликацией, а также декоративноприкладной работой – устанавливаются тесные связи. Обучение детей строится как
увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъективную позицию
ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества.
Деятельность в условиях обогащенной развивающей педагогической среды
позволяет ребенку проявить пытливость, любознательность, познать окружающее без
принуждения, стремиться к творческому отображению познанного. Так, на занятиях дети
попадают в интересные ситуации, в которых нужно придумать выход самим. Например,
на занятиях «В гостях у короля Палитры» дети решают не мало проблем, чтобы попасть в
волшебную страну: складывают портрет короля (моделируют), сообща строят мост из
радуги, решают ребусы и т.д.
Во время занятия детям задаются вопросы: а как ты думаешь? А как ты бы поступил?
А как ты представляешь, опиши и т.д. Готовясь к своим занятиям, мы постоянно думаем,
как поступить, чтобы обучение изображению не порождало штампов и не мешало детей
возможности самостоятельно изобразить что-либо?
Очевидно, что детей можно и нужно учить. Но не художественной технике взрослых,
а новому видению, новому пластическому пониманию пространства. Но обязательно с
учетом их возрастных особенностей. Мы хотим, чтобы каждый рисунок или выполненная
работа были наполнены не учебным, а детским содержанием, чтобы в них нашли
отражение впечатления ребенка, его отношение к тому, что он изображает. Поэтому на
занятиях по изодеятельности мы стараемся отвести большую роль источникам фантазии,
творчества, самостоятельности. Для того, чтобы у детей возникло желание выполнить
учебное задание, проводится работа по формированию игровой мотивации. Например,
кратко, но убедительно рассказывается вымышленная история о проблемах какого-либо
игрового персонажа (зайчика, клоуна и т.д.) и побуждаем им помочь.
Главное – вызвать доброе отношение к игровым персонажам, желание помогать им,
создать мотивацию. Важно обязательно узнать хотят ли дети помочь сказочному герою,
только после утвердительного ответа продолжаем занятие. Например, на коллективном
занятии по аппликации «Царство грибов» дети помогают старичку Лесовичку собрать
полную корзину грибов (вырезать и наклеить). Очень важно, что благородную роль
помощника и защитника слабых ребенок может выполнить только научившись чему-то
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новому. По окончании занятия проводится игра, или заканчивается сказка, начатая в
начале занятия, иллюстрируя ее работами детей. Происходит логическое завершение
проблемы, созданной в начале занятия. Можно провести психологическую разгрузку,
следя за настроением детей. Например, пение веселой песенки, слушание веселой или
спокойной мелодии при рассматривании готовых работ.
Каждая работа оценивается только положительно, корректные замечания возможны
только во время работы, иногда исходящие от игрового персонажа. Важным моментом в
конце занятия является настроение ребенка, его эмоциональное состояние. Чтобы узнать,
понравилось ли ребенку занятие, удовлетворен ли он своим творчеством, своей работой.
Он опускает в «карман настроения» карточку со схематическим изображением
настроения. А воспитатель должен проанализировать эмоциональное состояние детей и
сделать выводы.
Творчество – интегральная деятельность личности, необходимая каждому
современному человеку и человеку будущего. И начинать его формирование можно и
нужно в дошкольный период. Из предлагаемого понимания детского творчества
становится очевидным, что для его развития детям необходимо получить разнообразные
впечатления об окружающей жизни, природе, познакомить с произведениями искусства.
Необходимыми условиями развития художественного творчества у детей
дошкольного возраста являются:
· приоритетное внимание к детской деятельности – игре;
· творческий подход педагога к отбору содержания образования, построенного на
основе интеграции, а также к организации занятий с детьми и к использованию
разнообразных методов и приемов в работе.;
· широко должны использоваться в оформлении помещений детского сада рисунки,
лепка, аппликации, выполненные детьми как индивидуально, так и коллективно;
· широкое включение в педагогический процесс разнообразных игр, игровых приемов
и игровых ситуаций, что максимально способствует созиданию личностно значимой для
ребенка мотивации обучения, усвоения материала и развития творчества у детей 3-7 лет;
· вариативность во всем: в выборе тем занятий, организации обстановки (ее новизна и
разнообразие), в которой протекает работа с детьми, предоставляемых им материалов;
· исключение формализма, сухости, излишнего дидактизма, противоречащего
специфике искусства и художественного творчества;
· изучение индивидуальных особенностей каждого ребенка и на этой основе
осуществление индивидуального подхода или личностно-ориентированного подхода в
обучении детей изобразительной деятельности и развитию творчества;
· взаимосвязь творчества с обучением, в процессе которого дети овладевают
необходимыми для творчества знаниями, навыками и умениями.
Осуществляемое широкое включение в педагогический процесс, разнообразных
занятий по художественно-творческой деятельности, максимальное внимание и уважение
к продуктам детского творчества, широкое их использование в жизни дошкольников и в
оформлении помещения детского учреждения наполняет жизнь детей новым смыслом,
создает для них обстановку эмоционального благополучия, вызывает чувство радости.
Исходя из того, что занятия разнообразными видами художественной деятельности
создают основу для полноценного содержательного общения детей между собой и со
взрослыми и следует стремиться помочь им осуществлять такое общение.
В творческой деятельности можно увидеть свою задачу не столько в обучении детей
изобразительному искусству, сколько в обеспечении основ развития каждого ребенка в
компетентную личность, способную адекватно мыслить, чувствовать и действовать в
культурном обществе. Таким образом, творческие способности - это индивидуальные
особенности качества человека, которые определяют успешность выполнения им
творческой деятельности различного рода.
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Аннотация
Мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту – бұл мақалада
қазіргі заманғы психологиялық-педагогика ең кӛкейкесті мәселелердің бірі талқылайды. Авторлар,
зерттелетін мәселе бойынша ұйымдастырылған оқу іс барысында ұсақ дағдыларын және
шығармашылық қалыптастыру жолдарын теориялық зерттеудің талдау жасады.
Аннотация
В статье рассматривается одна из актуальных проблем современной психологопедагогической науки - развитие творческих способностей детей дошкольного возраста. Авторами
сделан анализ теоретических исследований по изучаемой проблеме, рассмотрены пути
формирования изобразительных навыков и творческого начала в ходе организованной учебной
деятельности.
Annotation
This article discusses one of the most urgent problems of modern psycho-pedagogy - the
development of creative abilities of children of preschool age. The authors made an analysis of theoretical
research on the problem under study, the ways of formation of the fine skills and creativity in the course
of organized training activities.

ӘОЖ 789.74
АҚЫЛ - ОЙЫ КЕМ БАЛАЛАРҒА ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ
БЕРУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Утепова Н.А.
№7 балабақша, Тараз қ.
Дамуында ауытқуы бар балаларды оқыту және тәрбиелеу білім беру жүйесінің
бӛлінбес бір бӛлігі болып табылады. Бұл орайда ҚР Үкіметінің 2011-2020 жылдарға
арналған бағдарламасы іске асырылуда. Мұнда білім саласы мамандарына арналған
міндеттер барысында ақыл-ойы қалыпты дамитын балалармен қатар дамуында ауытқуы
бар балалардың да білім алуына барлық жағдайды жасау керектігі айтылған. Қазақстан
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Республикасында әлемдік білім кеңістігіне кіру үшін Мемлекет тарапынан кӛптеген
шаралар енгізіліп жатыр. Бүгінгі күні білім саласында ӛз шешімін таппай отырған
мәселелер баршылық. Қалыпты дамыған мектепке дейінгі балалардың жетекші ісәрекетінің түрі-ойын болып табылады, ал ақыл-есі кем мектепке дейінгі балалардың
дамуында ойын қажетті орын иеленбейді. Ақыл-ойы кем болған балаларға әлеуметтік
кӛмек кӛрсету барысында медициналық бейімдеудің маңызы зор. Осындай ақыл-ойы кем
балалармен жігерлі терапия жүргізе отырып, оларға дәрілік емдеу, физио, психотерапия,
емдік дене шынықтыру жаттығулары, жалпы денсаулыққа пайдалы емдеу шаралары
жүргізілді.
Ақыл ойы-кем балаларды оқытудың негізгі әдісі-біріктіру болып табылады. Біріктіре
оқыту арқылы бала дамуының ерекшеліктерін анықтап, білім беру стандартына сай
қалыпты дамуын қадағалап, зейін тұрақтылықтарын дамыта отырып оқыту, тәрбиелеубасты мақсат болып отыр. Біріктіру әдісі- білімді түзетудің, дамытудың заңдылығы болып
табылады. Біріктіре оқыту келесі қағидалар негізінде жүргізіледі: - дамуындағы
кемшілікті ерте бастан түзету; - дамуында ауытқуы бар балалардың бірнеше қызметтерін
қалпына келтіру қабілеттері. - біріктіре оқыған балаға түзету кӛмектері міндетті. Біріктіре
оқуға негізделген балаларды таңдау психоэмоционалдық дамуы терең бұзылған балалар
қалыпты балалар арасында тәрбиелене алмайды. Ақыл-ойы кем балалардың
психологиялық қауіпсіздігін сақтау, мейірімділік пен қамқорлық жағдайын туғызу,
олардың қиыншылығын түсіну және жағдай жасау. «Ең бастысы дамуында ауытқуы бар
балаларды сәби кезінен бастап анықтап, олардың ортаға бейімделуіне жағдай жасау керек.
Сондықтан күндізгі шағын стационар да арнайы жұмыс тобын құрып, әр баланың
қабілетін анықтап, дұрыс бағыт–бағдар беріп, жарымжан балалардың жастайынан жасық
болып ӛсуіне жол бермеу керек». Инклюзивті білім беру жүйесін дамытуға жан -жақты
мән берілуде. Жарымжан балаларды оқыту процесінде ерте бейімдеудің маңызы зор. Тек
оқытып қана қоймай, мемлекеттің әлеуметтік қамсыздандыру мен денсаулық сақтау
қызметін тарту қажет.
Жалпы баланы қоғамға бейімдеу мен оқытуда ерте диагностикалау мен түзету
маңызды. Инклюзивті білім беру жүйесін дамытуда «Мүгедектердің құқықтары туралы»
Конвенция аясында инклюзивті білім беруді дамытудың ұлттық жоспарын жасап, сапалы
білім алуды қамтамасыз ету үшін қоғамдық институттардың тәжірибесін ескере отырып,
дамуында ауытқуы бар жандарды үздіксіз оқытудың тұжырымдамасын жасау қажет.
Дамуында ауытқуы бар балалардың үйде білім алуын қамтамасыз ету, жай және арнайы
мектептерде оқуға мүмкіндігі жоқ балаларды қашықтықтан оқытуға жағдай жасау
мемлекеттің басты мақсаттарының бірі. Осыған орай мәселелерді шешу жолында әр
мұғалім бағдарламаға сай шағын электронды оқулықтар дайындап, үлгерімі тӛмен және
дамуында ауытқуы бар балалармен жеке жұмыс түрлерін жүргізу қажет. Әр баланың
үлгермеу себебін анықтап, дамуында ауытқуы бар баланың диагнозына қарай жұмыс
жүргізсе, баланың білімге деген құлшынысы артып, ӛзіндік дарындылығы айқындалады.
Жаңаша білім берудің негізгі тәжірибелік міндеттерін шешуде мектептегі жаңалықтармен
дамуды, қолданылған әрекеттер мен құралдардың тиімділігін диагностикалау негізінде
анықтауға болады. Осыған байланысты педагогтар ӛз қызметінің обьектісіне әлеуметтік
психологиялық және педагогикалық мінездеме беріп, танып, білумен зерттеу әдістерін
меңгерулері керек. Әр оқушыға арналған жеке даму бағдарламасы олардың ӛзіндік
дарындылығын ашып, ӛмірдегі ӛз орнын, ӛз мамандығын табуға кӛп кӛмек болады.
Осындай орталықтар жұмысын жүйелеп отыратын, дамуында ауытқуы бар балалармен
жұмыс істейтін медициналық-педагогикалық орталықтарды кӛптеп ашса, дамуында
ауытқуы бар балаларды зор қуанышқа бӛлер еді
Ақыл-ойы кем балалардың кӛпшілігін ата-аналары жоқ, толық емес және әлеуметтік
жағдайы нашар отбасыларынан шыққан балаларды құрайды. Мұндай балалар ӛз
отбасымен толық қарым-қатынастан айрылған. Бұл олардың жеке тұлғасының
қалыптасуына жағымсыз әсер етеді. Интеллектуалдық жетіспеушілік салдарынан ақыл151

ойы кем балалардың жеке тұлғасының қалыптасуы әр түрлі аспектілерінде қиын
жағдайларда ӛтеді. Жеке тұлғаның кӛптеген қасиеттер жиынтығына адам белсенділігінің
кез-келген кӛрінісіне әсер ететін эмоциясы ерекше орын алады. Ақыл-ойы кем баланың
эмоциясының кӛрінуі оның жасына, кемістік құрылымының сапалық ерекшелігі мен
тереңдігіне және оны қоршаған әлеуметтік ортаға тәуелді. Мұндай балалар мадақтауға,
қолдауға және ренжісуге әсершіл болып келеді.Олар ұнамсыз және еркелету эмоцияларын
ажыратады. Бірақ ӛз эмоцияларын вербалды түрде кӛрсете алмайды. Ӛзінің адамдарға
деген қатынасын жымиюмен, бетіне қараумен білдіреді. Мектепке дейінгі жастағы ақылойы кем балалар селсоқ, сенімсіз әрекет етеді. Олардың эмоциялары әлсіз, алайда
күйзелістері тұрақты, терең болып келеді. Олар айқайлауға, жүгіруге, рұқсатсыз зат алуға,
шулауға, қырсығуға болмайтындын түсінбейді. Ал кейбіреулері сӛйлемейді, жан -жағына
үреймен қарайды, ата-аналарының, тәрбиешілерінің артына тығылады, қарым-қатынастан
бас тартады.
Ақыл-ойы кем балалардың эмоциялық кӛңіл-күйі кӛбінесе ойын және еңбек ісәрекетінде кӛрініс береді. Қалыпты дамыған мектепке дейінгі балалардың жетекші ісәрекетінің түрі -ойын болып табылады, ал ақыл-есі кем мектепке дейінгі балалардың
дамуында ойын қажетті орын иеленбейді. Мұндай балалар сюжеттік-рӛлдік ойындарды ӛз
беттерінше меңгере алмайды. Ересектердің кӛмегімен ғана ойын барысында сатушыны,
сатып алушыны және т.б. рӛлдерін ойнайды, алайда ӛз бастамасымен ойын ұйымдастыра
алмайды. Жекелеген ойын іс-әрекеттерін байқатуы мүмкін, бірақ мазмұны жағынан толық
емес болып келеді. Ақыл-ойы кем балаларға арналған оңалту орталықтарында танымдық
іс-әрекетпен қатар негізгі іс-әрекеттің бірі - еңбек іс-әрекеті болып табылады. Олар
тапсырманың мақсатын түсінбейді. Бұл іс-әрекет үрдісінде баланың әрекет ету тәсілдері,
тіпті олар анық қате болғанда да, талап ететін нәтижені алып келмейтін болғанда да
ӛзгермейді. Ақыл-ойы кем балалардың кӛпшілігіне ӛздерінің мүмкіншіліктерін бағалай
алмауы тән. Олар кез-келген тапсырманы орындауға заттарды дайындау тәсілдерінің ретін
түсінбей жатып орындауға дайын тұрады. Қажетті талаптарды орындамайды. Ӛздерінің
нәтижелеріне сыни кӛзқарастары жоқ, оның үстіне ересектердің бақылауын және кӛмегін
қажет етеді.
Мектеп жасына дейінгі балаларды арнайы оқытудың және тәрбиелеудің негізгі
міндеті ақыл-есі кем балаларды мектепке дайындау барысында олардың дене, ақыл-ой
және адамгершілік даму мүмкіндігін барынша қамтамасыз ету. Біздің елімізде арнайы
м.д. мекемелерінің жүйеленген системасы құрылған.
Арнайы балабақша және балалар үйіне, қосымша-мектепинтернаттарға 4 тен 8 жасқа
дейінгі балалар қабылданады. Білім беру жүйеде арнайы яслилер, психоневрологиялық
санаторийлер бар. Бӛбектер тобына екі жастан қабылданады. Ақыл-есі кем балалардың
дамуы ӛмірдің бірінші күнінен бастап дені сау балалардан әжептеуір бӛлектеніп тұрады.
Оларда бастарын дұрыс ұстау, отыру, тұру, жүру сияқты қимылдар кем басталады.
Мектеп жасына жеткенше дейін оларда кӛрнекі-бейнелік міндеттерді шешу қабілет і
қалыптаспайды. Тіпті ойын процесінің ӛзі оларда заттың әрекет барысында белгілі бір
деңгейде пайда болуы мүмкін. Арнайы оқытусыз ақыл-есі кем балаларда негізгі әрекет
ойын-емес, зат қана болып табылады. Ал, еңбек іс-әрекетінің элементтері (ӛзіне-ӛзі қ. ету)
мұндай балаларда қоршаған орта талабының ықпалымен қалыптасады. (отбасында осыған
кӛңіл аудару қажет). Тіл дамуы да ерекше артта қалады, алғашқы сӛздер оларда 3
жастан кейін, фразалар – мектеп алдында ғана пайда болады. Ақыл-есі кем балаларда жеке
бас дамуының шарттары да қалыптаспайды, әдеттен балалар 3 жастан бастап ӛзіндік
«Мен» деген ойға ие болса, ақыл-есі кем балаларда тек 6-7 жас кезінде ӛзін-ӛзі сезінудің
алғашқы белгілері пайда бола бастайды, олардың мінез-құлқы ырықсыз сипатта болады.
Бұл б-дың ересектермен, жолдастарымен қарым-қатынасы да басқаша қалыптасады,
(отверженные – аластатылу, шеттетілу). Қорыта айтқанда жаңаша білім берудің негізгі
тәжірибелік міндеттерін шешуде мектептегі жаңалықтармен дамуды, қолданылған
әрекеттер мен құралдардың тиімділігін диагностикалау негізінде анықтауға болады.
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Осыған байланысты педагогтар ӛз қызметінің обьектісіне әлеуметтік психологиялық және
педагогикалық мінездеме беріп , танып, білумен зерттеу әдістерін меңгерулері керек . Әр
балаға арналған жеке даму бағдарламасы олардың ӛзіндік дарындылығын ашып , ӛмірдегі
ӛз орнын, ӛз мамандығын табуға кӛп кӛмек болар еді. Осындай орталықтар жұмысын
жүйелеп отыратын, мүмкіндіктері шектеулі балалармен жұмыс істейтін медициналық педагогикалық орталықтарды кӛптеп ашса, кемтар балаларды зор қуанышқа бӛлер еді.
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Аннотация
Бұл мақалада ақыл-ойы кем балалардың сапалық ерекшеліктері, жаңаша білім берудің
әдісітері мен негізгі тәжірибелік міндеттерін шешу жолдары туралы жазылған.
Аннотация
В статье изложено качественные особенности слабоумных детей, методика новых форм и
пути решения основных практических форм в обучении.
Аnnatation
The article is written specifically to teach mentally retarded children, to educate, to adapt to the
environment and to ensure the development of intelligence.
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МҤМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ БАЛАЛАРДЫҢ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Хаби А.
Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ.
Қазіргі таңда, еліміздегі мүмкіншілігі шектеулі балалар санының кӛбеюі деңсаулық
сақтау, білім және әлеуметтік қорғау салаларының осы мәселеге кӛңіл бӛлуін талап етіп
отыр. Жылдан жылға мүмкіншілігі шектеулі балаларға деген қоғамның кӛзқарасы ӛзгеріп,
оларды қоғамның бір мүшесі ретінде қарауға бет бұрып келеді. Үкіметіміздің мүмкіндігі
шектеулі балаларға арналған кӛптеген кӛмектерінің ішінде үйде әлеуметтік кӛмек беру
ерекше орын алады. Үйде әлеуметтік кӛмек беру барлық мүгедек балаларға емес, олардың
ішінде ӛз-ӛзіне қызмет етуі тӛмен, қозғалысы нашар, үйде оқитын, үйде тәрбиеленетін
және ешқандай бағдарламамен оқуға жарамсыз балалар мен жасӛпірімдерге кӛрсетіледі.
Осы орайда педагог-психологтың міндеті мүмкіндігі шектеулі балалардың жан айқайын
қоғамға жеткізу, яғни бала ағзасындағы ауытқулар мен бӛгеттердің себеп-салдарын
анықтап, олардың отбасындағы қарым-қатынастарын дамытып, дені сау баламен
араласауына жағдай туғызу болып табылады [1].
Тәрбиелеу барысында, жас ерекшеліктерін ескере отырып, балаларды шешім
қабылдай алуға, ӛзін-ӛзі қамтамасыз етуге, еңбекке, тәртіп мәдениетіне, ұжымда еңбек ете
алатындай деңгейге бейімдеу қажет. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, қазіргі кезде
арнайы білім беру ұйымдарында мүмкіндігі шектеулі 16664 бала, жалпы мектептердегі
арнайы сыныптардың саны 762 болса, сол сыныптарда — 7582 бала оқып жатыр, ал
жалпы мектептерде ешқандай әлеуметтік− психологиялық қолдаусыз оқып жатқан
мүмкіндігі шектеулі балалардың саны 65 мыннан асты. Бұл ҚР білім беру саласындағы
ауыр мәселенің бірі болып отырғаны ақиқат. Арнайы білім беру жүйесінің қазіргі даму
кезеңінде балалалық мүгедектің алдын алу, ӛзекті мәселесі ретінде қарастырылады. Бүкіл
153

әлемдік деңсаулық сақтау, білім беру және әлеуметтік қорғау ұйымдардың қызметінде
кемтар балалар мен отбасына ерте жастан қолдау кӛрсету жетекші беталыс болып
саналады.
Отандық Ерсарина А.Қ, Жалмұхамедова А.Қ, Сүлейменова Р.А т.б. ғалымдардың
ғылыми зерттеулері бойынша ерте жастан кемістікті анықтау және дәл сол кезден кешенді
түзету жұмысын бастау, кейіннен бала дамуында басқа ауытқушылықтарды алдын алуға
жол ашады. Қазіргі уақытта біріктірудің жетекші мезгілі ретінде жалпы сыныбында пән
мұғаліммен қатар екінші арнайы педагогты қосу ерекше оқу орнын ұйымдастыру кең
тараған дәстүр. Мүмкіндіктері шектеулі балалармен жұмыс жеке білім беру және
түзету−дамыту бағдарламамен жүргізіледі. Әр жалпы мектептерде білімді, тәжірбиелі
арнайы педагог балаларға арнайы кӛмек кӛрсету мен мұғалімдерге кеңес беру қызметін
атқарады. Осы атқарылып жатқан игі істердің барлығы мүмкіндігі шектеулі балалардың
қоғамда ӛз орынын табуға, дені сау балалар тәрізді білім алуына мүмкіндік жасайды.
Мүмкіндігі шектеулі балалардың ерте жастық шақ кезеңнің маңыздылығы адамның
жеке басының моралдық қалыптасуының жалпы бағыты белгіленеді. Мүмкіндігі шектеулі
балалардың ерте жастық шақ кезіндегі шақта олардың қалыптасуы жалғасады [2]. Ерте
жастық шақ кезең қиын, әрі сыналатын кезең деп саналады. Бұлай бағалау біріншіден, осы
уақытта болатын кӛптеген сапалық ӛзгерістерге байланысты. Бұл ӛзгерістер кейде
баланың бұрынғы ерекшеліктерін мүдделері мен қарым-қатынастарын түбірімен
ӛзгертетін сипатта болады: мұның ӛзі біршама қысқы мерзімде болуы мүмкін, кӛбінесе
күтпеген жерден болады да, даму процесі секірмелі қауырт сипат алады. Екіншіден,
болып жатқан ӛзгерістер екінің бірінде, бір жағынан, ерте жастық шақ кезіндегі ӛзінде
әртүрлі елеулі субъективтік қиыншылықтардың болуымен қабаттасады, ал екінші
жағынан, оны тәрбиелеудегі қиыншылықтармен ұштасады.
Мүмкіндігі шектеулі балалар ересектердің ықпалына кӛне қоймайды. Онда тіл
алмаудың қарсылықпен наразылық әртүрлі формада шығады (қиқарлық, дӛрекілік,
тентектік, бүкпелік, тұйықтық) ерте жастық шақ кезіндегі кезеңдегі даму сыналу
кӛріністерінің пайда болуында биологиялық және әлеуметтік жайлардың рӛлі туралы
теориялық талас жарты ғасырдан астам уақыттан бері болып келеді [3]. Мүмкіндігі
шектеулі балалардың дамуындағы биологиялық фактор проблемасы баланың
организмінде нақ осы шақта биологиялық толысу жолында түбегейлі ӛзгерістердің
болуынан туындайды. Ерте жастық шақ кезіндегі шақта эндокриндік және жүйке
жүйелерінің қызметіндегі балалық шақта болатын тепе-теңдік бұзылады да жаңа тепетеңдік жаңадан қалыптаса бастайды. Бұл қайта құрылу ерте жастық шақ кезіндегі ішкі
жағдайларына, әсерленуіне, кӛңіл-күйіне әсер етіп, оның жалпы ұшқалақтығының,
ашуланғыштығының, шамданғыштығының, қозғыштығының, қимыл белсенділігінің,
мезгіл-мезгіл селқостануының енжарлануының негізі болады [4].
Жыныстық толысу мен дене күші дамуындағы ӛзгерістердің жаңа психологиялық
құрылымдардың пайда болуында бірталай маңызы бар. Біріншіден, ерте жастық шақ
кезіндегі ӛзі анық сезетін бұл ӛзгерістер оны объективті тұрғыдан ересектікке
айналдырады және оның ӛзінің ересектігін сезінуінің басталуына негіз болады. Екіншіден,
жыныстық толысу басқа жынысқа толысу, басқа жынысқа ден қоюдың дамуына жаңа
түйсіктердің, сезімдердің, толғаныстардың шығуына себепші болады. Ӛзімен-ӛзі болу
ерте жастық шақ кезіндегі жаңа түйсінулер мен толғаныстарына ден қоюы оның ӛмірінде
алатын орны ерте жастық шақ кезіндегі ӛмірінің кең әлеуметтік жағдайлары мен нақтылы
дара жағдайларына оның тәрбиеленуі мен қарым-қатынасының ерекшеліктеріне қарай
анықталады. Ерте жастық шақ кезіндегі терде алғашқы романтикалық сезімдерінің оянуы
қалыпты психологиялық құбылыс болып табылады.
Белгілі бір шақтық кезеңге тән анатомиялық-физиологиялық және психологиялық
ерекшеліктерді әдетте жас ерекшеліктері деп атайды. Сондықтан педагогика және
психология балалардың жас ерекшеліктеріндегі шираңтықты, ӛзгерімпаздықты
айқындайды, тәрбиеленушінің және қоршаған ортамен жасайтын қарым-қатынастар
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жүйесіне тәуелді болатынын атап кӛрсетеді. Балалардың ӛсіп-жетілуінің бір сатысынан
екіншісіне кӛшуі кездейсоқ емес. Әр жастағы кезеңге тән психологиялық ерекшеліктердің
үштасуын жиі байқауға болады.
Сана-сезімнің, дене күш-қуаттарының дамуы адамдардың жас ерекшеліктеріне
байланысты [5]. Баланың жасы ӛскен сайын бойлары ӛсіп, денелері тұлғаланып, ақылсаналары дамып, білімдері тереңдей бастайды. Балалардың жас ерекшелігін есепке алу,
Оқыту мен тәрбие жүйесіндегі негізгі принциптердің бірі. Қоғамда атқаратын рӛлі, белгілі
құқығы бар адамды жеке адам деп түсінеміз. Ал, қалыптасу дегеніміз — адамның жеке
басының дамуы мен тәрбиесінің нәтижесінде жетілуі, саналы ӛмір сүруге дайын болуы.
Жас ұрпақты қоғамдық ӛмірге және еңбекке араласуға дайындау міндетін іске
асыруда, баланың жеке басын қалыптастыруға әсер ететін тәрбие, қоғамдық, әлеуметтік
орта және тұқым қуалаушылық, перзент сүю — ата-ананың бақыты, олардың қоғам
алдындағы табиғи борышы [6]. Мүмкіндігі шектеулі балалардың тәрбие ісінде жас
ерекшеліктерін ескеріп отыру қажеттігін педагогика ғылымы ерте кезде-ақ кӛрсеткен еді.
Ал белгілі педагогтер Я.Коменский, Ж.Руссо тәрбие беру кезінде бала табиғатын, оның
қабылдау, ойлау ерекшеліктерін еске алып отыруға үндеген болатын.
Қазіргі педагогика және психология ғылымдары балалар мен жеткіншектердің
дамуындағы биологиялың фактордық рӛлін айрықша кӛрсетеді. Педагогика ғылымы жас
ерекшеліктерін анықтауға баланың дамуын үнемі қозғалыс үрдісі ретінде қарастыра
отырып, бұл қозғалыстан сан жағынан жинақталу, сапа жағынан елеулі ӛзгерістер
болатынын алға тартады. Мәселеге бұлайша қарау балалардың дене және психикалық
дамуының бірқатар кезеңдерін белгілеуге мүмкіндік береді. Осының негізінде мектеп
жасындағы балалар мен жасӛспірімдердің ӛсіп-жетілуін мынадай кезеңдерге бӛлу
қабылданды:
1) тӛменгі сынып шағындағы кезең (7 жастан 11 жасқа дейін);
2) негізгі мектеп шағындағы жеткіншектік кезең (12 жастан 15 жасқа дейін);
3) орта мектеп шағындағы жасӛспірімдік кезең (15 жастан 18 жасқа дейін).
Соңғы жылдары симпозиумда қабылданған жас кезеңдерінің сызбасына жаңа туған
баладан бастап жасӛспірімдік шаққа дейінгі ӛзгерістер кіреді. Тәрбие мен оқыту осы жас
сатыларына сәйкес жүргізілуі керек. Ӛйткені, адам жасының табиғи негізі — жас
сатылары немесе биологиялық жетілу сатылары. Әрбір жас шағы психикалық дамудық
ерекше сапалы кезеңі болып табылады және бала дамуының осы кезеңдегі жеке басының
ӛзіндік құрылымының жиынтығын құрастыратын кӛптеген ӛзгерістермен сипатталады.
Осыған байланысты әрбір педагог-маман оқушыларының жас кезеңдеріндегі
ерекшеліктерге сергек те сезімтал кӛзқараспен қарап, олардың жан дүниесін түсіне білуі
шарт [7]. Ойымды қорытындылай келе мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік
психологиялық бейімдеу арқылы заман талабына сай білім беріп қана қоймай, тәрбиелеп,
оларды қоғам ӛміріне ӛз пайдасын тигізуге қабілетті тұлға ретінде қалыптастыру.
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Аннотация
Мақалада мүмкіндігі шектеулі балалардың дамуы, олардың жас ерекшеліктері мен даму
кезеңдері және кездесетін түрлі қиыншылықтары қарастырылған.
Аннотация
В статье рассматривается развитие детей с ограниченными возможностями, их возраст и
этапы развития и различные трудности с которыми они сталкиваются.
Аnnotation
The article discusses the development of children with disabilities, their ages and stages of
development and the various difficulties they face.
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ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ
МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ИНФОРМАТИКА
ӘОЖ 531.53
К 77
ПРУЖИНАЛЫҚ МАЯТНИКТІҢ ТЕРБЕЛІСІН ЗЕРТТЕУ
Кӛшербаева М.Р., Қҧрал С.Б.
Тараз мемлекеттік педагогикалық институты,Тараз қ.
Күнделікті ӛмірде біз тербелмелі қозғалыстар немесе жай ғана тербелістер деп
аталатын қозғалыстармен жиі ұшырасамыз. Мәселен жел соққан кезде талдың бұтақтары
тербеледі, бір шеті қысқышқа бекітілген металл пластинаны майыстырып тұрып жібере
салса, олда тербеліске түседі. Сол сияқты вертикаль күйінен ауытқыған әткеншек, бесік,
қабырға сағатының маятнигі, серіппеге ілінген жүк, домбыра шегі, таразының тілі және
т.б. тербеледі. Бұл қозғалыстардың ұқсастығы сол, олардың барлығы қайталанып
отыратынымен сипатталады: қандай да бір уақыт ӛткен соң, тербеліп тұрған дене
бастапқы орнына үнемі қайта оралады. Демек, тербелмелі қозғалысқа периодтылық тән.
Қозғалыстың периодтылығы белгілі бір уақыт ӛткен соң дене орнының, яғни оның
координатасының
дәл немесе шамамен дәл қайталанып отыратынын білдіреді.
Механикада тербелістер деп дененің бірдей уақыт аралығындағы дәлме-дәл немесе
жуықтап қайталанып отыратын қозғалысын айтады. Энергияның бастапқы қорының
арқасында
ғана
пайда
болатын
тербелістер
еркін тербелістер деп, ондай
тербелістерінің жиілігі меншікті жиілік деп аталады.
Еркін тербелістер энергиясының шығындалуы салдарынан шексіз созыла
бермейді. Шындығында, маятниктің
тербелісін бақылай отырып, тербеліс
амплитудасының біртіндеп кемитіндігін байқау қиын емес, ал біраз уақыттан кейін
оның тербелісі тоқталады, ӛйткені маятниктің энергиясы ауаның кедергісін жеңу және
іліну нүктесіндегі үйкеліс күшін жеңу жұмысына біртіндеп шығындала береді. Мұндай
тербелістер ӛшетін тербелістер деп аталады. Тербеліп тұрған дене кедергіге неғұрлым
кӛбірек ұшыраса, оның амплитудасы соғұрлым тезірек кеміп, тербелісі жылдам ӛшеді.
Мысалы, маятник ауада едәуір ұзақ тербеле алады, ал суда тез тоқтайды. Тербеліп тұрған
дененің энергиясы тек айналадағы ортаның кедергісін жеңу үшін ғана жұмсалып
қоймай, сонымен қатар сол ортаны, мысалы ауаны, тербелмелі қозғалысқа келтіру үшін
де жұмсалады.
Дененің тербелісі ӛшіп қалмау үшін оның энергиясын жұмсалуына қарай үздіксіз
еселеп отыру керек. Сағат маятнигі үнемі тербеліп отыру үшін ерекше механизм
қолданылады да, бұл механизмге кӛтерулі тұрған гирдің немесе бұралған сағат
пружинасының энергиясы жұмсалады.[5,88-90]
Тербелмелі қозғалыс- қозғалыстың ең қарапайым түрі. Оны табиғатта, техникада
және күнделікті тұрмыста жиі кездестіруге болады. Егер тербелістер тек механикалық
шамалардың ғана (ығысудың, жылдамдықтың, үдеудің және т.б.) ӛзгерістерімен
сипатталатын болса, олар механикалық тербелістер деп аталады.[4 ,254-256 б]
Ӛзгеретін
шаманың әрбір мәні бірдей уақыт аралықтарында бірнеше
рет
қайталанып отыратын тербелістер периодтық деп аталады. Ӛзгеретін шаманың әрбір
мәні қайталанып отыратын ең аз уақыт аралығы тербелістің периоды Т деп, ал f=1/T
шамасы периодтық тербелістердің жиілігі деп аталады.
Шаманың синусоидалық (немесе косинусоидалық)
x=A₀sin(
заңы бойынша периодтық ӛзгерісі гармоникалық тербеліс деп
аталады, мұндағы A₀ - тербеліс амплитудасы ӛзгеретін шаманың ең үлкен (модулі
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бойынша) мәніне тең болатын шама;
бастапқы фаза, - бұрыштық жиілік:

- гармоникалық тербелістің фазасы,

–

Гармоникалық тербелістің фазасы ӛзгеретін шаманың (амплитудамен
қатар)
берілген уақыт мезетіндегі мәнін анықтайды. Фаза бұрыштық бірліктермен ӛлшенеді
(радианмен немесе градуспен). Дененің гармоникалық тербелістері оған түсірілген
квазисерпімді күштің әсерінен пайда болады. Квазисерпімді күштер деп тегі бойынша
серпімді емес, бірақ модулі дененің тепе теңдік қалыптан ауытқуына пропорционал
болатын күштер аталады.Тербелмелі жүйенің ӛзіндегі күштердің әсерінен болатын
механикалық тербелістер еркін (меншікті) тербелістер деп аталады. Егер дененің еркін
тербелістері тек квазисерпімді күштің әсерінен ғана пайда болатын болса, онда олар
гармоникалық болады. [1-49 б]
Гармоникалық тербелістерді қосу.Жиіліктері және ығысу бағыттары бірдей болатын
екі гармоникалық тербелістердің теңдеуін мына түрде жазуға болады:
u
A₁sin ( t
, u₂=A₂ sin( t
мұндағы: u₁ және u₂-ығысулар, A₁,А₂- амплитудалар шамасы.
Осы теңдеулермен анықталатын ӛзара перпендикуляр
екі гармоникалық
тербелістерді қосқанда жазықтықтағы қорытқы қозғалыстың траекториялары Лиссажу
фигуралары деген қисықтармен анықталады. ₂ және ₁ жиіліктер бірдей болса
Лиссажу фигуралары эллипс болып шығады, олар бастапқы фазаларының айырымы
=m кезде(m=0,±1,±2,..) түзу кесінділеріне айналады. Егер жиіліктердің қатынасы
рационал санға тең болатын болса, онда Лиссажу фигуралары уақыт бойынша ӛзгеріссіз
қалады, яғни олардың пішіндері жиіліктердің қатынасына және бастапқы фазалардың
айырымына тәуелді болады.[2,183-187б]
Сыртқы периодтық күштердің әсерінен пайда болатын тербелістер мәжбүр
тербелістер деп аталады. Гармоникалық сыртқы күштің периоды дененің еркін
тербелістерінің периодына жақындаған кезде мәжбүр тербелістердің амплитудасы күрт
артады. Бұл құбылыс резонанс деп аталады. Егер үйкеліс күштері ұлкен болатын болса
(яғни үлкен ӛшу бар), онда резонанс әлсіз білінеді немесе жоқ болады ( мысалы,
болса).
Иірілмелі маятникдегеніміз- серіппенің әсерінен тербелмелі қозғалыс жасайтын
дене болып табылады . Ығысу амплитудасы және үйкеліс күштері жеткілікті аз
болғанда бұл тербелістерді гармоникалық деп есептеуге болады; бұл жағдайда
иірілмелі маятниктің тербеліс периоды: Т=2
, мұндағы: I- дененің айналу осіне и
қатысты инерция моменті, D- иірілу қаттылығы- денені 1 радиан бұрышқа бұруға
қажетті күштің модуліне тең скаляр шама.[1,48-51б]
Біз жоғарыдағы теориялық мәліметтерге сүйене отырып,пружиналық маятниктің
тербелісін зерттедік.
Зерттеудің мақсаты:Тербеліс заңдылықтарын қарапайым құралдардың кӛмегімен
сипаттау және пружиналық маятниктің тербелісін тәжірибелік түрде зерттеу.
Зерттеудің екі тәсілін қарастырдық:
1.Жұмыстың мақсаты бойынша пружиналық маятниктің кӛмегімен тербелістерді
зерттеу болғандықтан, цилиндрлік пружинаның қатаңдық коэффициентін теориялық
түрде мына формуламен анықтадық:
к=
мұндағы: r- сымның радиусы,
модулі, n-пружинаның орам саны.

R-пружинаның радиусы, G- болат үшін ығысу

R=10мм ,r =0.8мм ,n =250 ,G=78.5· 109 Н/м² , k =
158

=32H/м.

2. Теориялық жолмен табылған заңдылықты тексеру.
Яғни,болат пружинаға ілініп, тепе теңдік күйден шығарылған жүк, пружинаның
серпімділік және ауырлық күшінің әсерінен гармоникалық тербелістер жасайды.
Мұндай пружиналы маятник тербелістерінің меншікті жиілігі: ₀=
ӛрнегімен
анықталады. [3,154-156 б].
мұндағы: k- пружина қатаңдығы, m- дененің массасы. Алдымен лабораториялық
қондырғыда қолданылатын пружинаның k қатаңдығын, жүктің m массасын анықтап,
маятник тербелістерінің
₀ меншікті жиілігі мен T₀ периодын есептеп шығардық.
Одан соң, массасы m жүкті пружинаға іліп, теория жолымен алынған нәтижені
эксперимент арқылы тексердік.
Алынған нәтижелерді тӛмендегі кестеге толтырдық:
Тәжірибе F,H
реті

Δx,м

1

2

6

33

2

4

15

26

k,н/м

m кг

Δt,c

0.2

₀=
с¯¹
12.8

9

14

8.5

0.4

8.06

16

7.85

2.6

Тәжірибе №1
F=2H
m=200г=0.2кг
х₁=10 см
х₂=16см
Δх=х₂-х₁
к =F/Δx=2/6 10 ²=33H/м
=6.28 20/9=14Гц
₀= к/m= 33/0.2=12.8
- ₀ / 100 =14-12.8/14=8.5

ω*100%

/Δt

Тәжірибе №2
F=4H
m=400г=0.4кг
х₁=10 см
х₂=25 см
Δх=х₂-х₁
к =F/Δx=4/15 10 ²=26H/м
=6.28 20/16=7.85 Гц
₀= к/m= 26/0.4=8.06
- ₀ / 100 =7,85-8.06/7,85=2.6

А=|F₀/m( ₀ - )|=|2/0,2(12,8²-14²)|=0,31
А=|F₀/m( ₀ - )|=|4/0,4(8,06²-7,85²)|=3,33
Тәжірибе нәтижесі болат пружиналық маятник үшін алынған қатаңдық
коэффициентінің теориялық жолмен табылған мәнге сәйкес келетінін кӛрсетті.
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Аннотация
Мақалада тербелмелі жүйелер туралы теориялық мәліметтер мен пружиналық маятниктің
зерттелінуі туралы деректер қарастырылған.
Аннотация
В статье рассматривается теоретические сведения колебательных систем и исслледование
пружинного маятника.
Annotation
The article discusses the theoretical knowledge and study of oscillating systems of a spring pendulum.
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ГЕОГРАФИЯ, БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ, ЭКОЛОГИЯ
ӘОЖ 658.58
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЕТІН ӚЛКЕТАНУ
ЖҦМЫСТАРЫНДА ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ
Абдельденова Д.
Кӛктӛбе орта мектебі, Жамбыл облысы, Жуалы ауданы,
Қазіргі таңда табиғаттың жағдайы туралы Елбасы Н.Ә.Назарбаев та «Қазақстан2030» бағдарламасында табиғат жағдайының қиын кезеңде тұрғанын нақты атап ӛтіп:
«...экологиялық нашар ахуал бүгінде адам ӛлімінің жиырма пайызына себеп болып отыр.
Қоршаған ортаны ластаушыларға берік тосқауыл қойылу қажет», - деген болатын. Бұл
мәселенің тиімді шешілуі мектеп оқушыларын экологиялық білім мен тәрбие беру арқылы
олардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру барысында мүмкін болатыны анық [1].
Дүниежүзілік қауымдастықтың қазіргі кезеңдегі дамуында адам мен табиғат
арасындағы тепе-теңдіктің бұзылуы экологиялық мәселелерді шешу жолын іздестіруді
талап етеді. Адамзаттың жаһандық дағдарысы жер шарының экологиялық
үйлесімділігінің жеке бӛліктері болып саналатын аймақтық деңгейдегі мәселелерден
туындап отыр. Бұл жағдайда антропогенді ӛркениеттің қоршаған табиғи ортамен тиімді
арақатынасын ұйымдастыруға бағытталған барлық әлеуметтік институттарын жұмылдыру
қажет.
Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында «…білім беру жүйесі
міндеттерінің бірі ретінде белсенді азаматтық ұстанымы бар жеке адамды тәрбиелеу,
республиканың қоғамдық-саяси, экономикалық және мәдени ӛміріне қатысу қажеттігін,
жеке адамның ӛз құқықтары мен міндеттер іне саналы кӛзқарасын қалыптастыру» атап
кӛрсетілген. Осы тұрғыдан келгенде, үздіксіз білім беру жүйесінің базалық буыны болып
саналатын жалпы орта білім беру мектептерінің оқушыларына саналы тәртіп пен сапалы
білім беріп, туған жерінің табиғатын қорғайтын мәдениетті тұлға етіп қалыптастырудағы
атқарар рӛлі зор екені даусыз [2].
Қазіргі кезде қоғамның саяси, әлеуметтік және экономикалық дамуындағы жаңару
процестері ӛткен тарихымыз бен мәдени мұраларымызды қайта қарауға, рухани
құндылықтарымызды саралап, оны мектептің оқу-тәрбие процесіне ендіру арқылы
оқушылардың экологиялық мәдениетін қалыптастыруға қолайлы жағдайлар жасалып
отыр. Экологиялық мәдениетті халық педагогикасы арқылы қалыптастыруда ӛлкетану
жұмыстарының мүмкіндіктері мол. Ӛлкетану жұмыстары оқушылардың қоршаған табиғи
құбылыстары мен заттары туралы, олардың ӛзара байланыс заңдылықтары туралы
түсініктерін қалыптастыруға кӛмектесіп, ӛмірге деген қызығушылықтарын арттырады.
Ӛлкетану материалдары қоршаған ортаға тікелей бақылау жасауға мүмкіндік береді. Ол
туған ӛлке табиғатын, оның байлықтарын, даму заңдылықтарын, жергілікті жердің халқы
мен шаруашылық түрлерін және олардың байланыстарын ұғынуға кӛмектеседі. Оқутәрбие процесінде халық педагогикасының құралдарын ӛлкетану жұмысында пайдалану
арқылы оқушылар тек нақты білім мен ұғымды меңгеріп қана қоймай, дүниенің
біртұтастығы мен әр түрлілігі, дамудың үздіксіздігі, ӛзара байланыс пен әрекеттестік,
дүниенің нақты заттар мен құбылыстардан тұратындығын танып, олардың
дүниетанымдық кӛзқарастары кеңейеді.
Ӛскелең ұрпақтың экологиялық мәдениетін қалыптастыра отырып, жаңа заманның
кӛкірегі ояу, ұлттық сана-сезімі жоғары саналы азаматын тәрбиелеу ұзақ әрі күрделі
процесі болып табылады. Сондықтан бұл мәселе бүгінгі таңда ӛткір қойылып, ӛз шешімін
табуды қажет етіп отыр. Аталмыш мәселені шешуде кӛптеген ғалымдар ӛз үлестерін
қосқан.
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Қазақ халқының біртуар данышпандары А.Құнанбаев [3], Ы.Алтынсарин [4],
Ш.Уәлиханов [5], Ш.Құдайбердиев [6], А.Байтұрсынов [7] еңбектерінде табиғат пен адам
ӛмірінің тіршілігін ажырамайтын, бӛліп қарастыруға келмейтін біртұтас дүние ретінде
қарастырған.
Қоршаған ортаның қандай дәрежеде сақталуы, сол ортада ӛмір сүрген адамзаттың да
бет-бейнесін ашып отырады. Жиырмасыншы ғасырдың 60 – жылдарның аяғынан бастап
«Табиғатты қорғау шаралары», одан кейін 70 – жылдарыдың соңы мен 80 – жылдарда «
экологиялық білім мен тәрбие беру » ұғымына ауысты. Қазіргі уақытта «экология» сӛзінің
мәні биологиялық сипатта ғана қалып қоймай, бұл ұғымның биологиялық жағы адам
ӛмірінің физиологиялық, экологиялық және технологиялық, педагогикалық аспектілерін
бірлікте қарастырғанда кең мазмұнға ие болды.
Авторлар экология ғылымына неғұрлым дәл және қысқа тұжырымдама беруде бірін
бірі толықтыра отырды, ол толық анықтаманы Э. Геккель берді: «Экология деп табиғат
экономикасына қатысты барлық білімдерді жануардың, оны қоршаған органикалық және
органикалық емес ортамен, әсіресе оның ӛзімен, тікелей немесе жанама қатысатын
жануарлармен, ӛсімдіктермен ӛзара ынтымақтастық немесе қастастық әрекеттерінің бар
жиынтығын зерттеу», – деп түсінеміз [8].
Қазақстандық ғалымдардың да бұл салаға қосып жатқан үлестері, зерттеулері аз емес,
дегенмен де бұл сала – зерттелуі бітпейтін, анықтауы таусылмайтын, күнбе-күн жаңадан
талап қоя білетін мәселе. Қазіргі кезде кӛптеген ғалымдардың қолданып жүрген,
нақтыланған анықтама – мынау: «экология – қоршаған ортаны қорғаудың ғылыми негізі,
тірі организмдердің ӛмір сүру жағдайларын, олардың ӛзара қатынасын табиғи ортамен
байланыстарын зерттейтін ғылым».
Классикалық педагогикада табиғаттың әсем кӛріністері арқылы жас ұрпақтарды
тәрбиелеу А.Құнанбаев [3], Ы.Алтынсарин [4], Ш.Уәлиханов [5], шығармаларында
табиғат пен адам ӛмірін ажырамайтын біртұтас дүние ретінде қарастырылған. Табиғат
құбылыстарының ӛзгеріп отыруы заңдылық екенін айта келіп, табиғатқа сипаттамалар
беріп, болашақтың бұрын-соңды болмаған жаңа дәстүрінің туып, орнығуына жол салды.
Ӛлке – дегеніміз аймақтық кӛлемдегі жер, ол әкімшілік түрде болады (облыс,
республика, ӛлке) [9]. Мектептегі экологиялық ӛлкетануда бұл түсінік экологиялық
проблемалардың локальды және аймақтық деңгейін қамтиды және олардың арасындағы
әрекеттестікті талап етеді. Әкімшілік шегінде ғылыми зерттеулер жүргізіледі және
табиғатты пайдалану бойынша нақты
бетбұрыстар қабылданады, ол-мектептегі
экологиялық білім беруге қажетті ақпараттар береді. Жергілікті – адамның ӛзі ӛмір сүріп
жатқан жері және табиғатпен әрекеттесу орны. Жергіліктілін оқыту ортасы ретінде
қолданылуы мүмкін, яғни оқушылардың тәжірибелік жұмысы болып табылатын іздену
жұмыстарын жүргізу орны болып табылады.
«Ӛлкетану» терминін алғаш рет 1914 жылы тарихшы-әдіскер В.Я.Уланов және
сібірлік мұғалім-географ B.Н.Мальков қолданды [10].
Ӛлкетану – елдің бір бӛлігі, қаланың, ауылдың, басқа да поселкенің тұрғылықты
жердің тұрғындары үшін туған ӛлке болып табылатын территорияны жан-жақты оқып
үйренуі.
Ӛлкетану – белгілі бір ӛңірдің табиғатын, халқын, шаруашылығын, тарихын,
мәдениетін зерттеумен шұғылданатын ғылым мен мәдениет саласы. Кешенді ӛлке
осылардың бәрін бір-бірімен байланыста қарастырады, салалық ӛлкетану географиялық,
тарихи, этнография, топоним т.б. болып бӛлінеді. Ӛлкетанудың негізгі міндеті – ӛлке
жӛнінде түрлі ақпараттар, материалдық ескерткіш үлгілерін т.б. мәліметтер жинақтау.
Ӛлкетану – мұғалімнің басшылығымен оқушылардың туған ӛлкесінің ( мектеп алаңы,
ауыл, аудан, қала, облыс, ӛлке, Қазақстан ) табиғи, әлеуметтік, экономикалық және тарихи
жағдайларын жан-жақты зерттеуі. Осы арқылы оқу мен тәрбиені ӛмірмен, қоршаған
дүниемен тығыз байланыста қарастырудан туады.
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Сондай-ақ мектептегі ӛлкетану жұмыстарында оқушылардың табиғатты қорғаумен
байланысты экологиялық білімдері мен біліктіліктерін қалыптастырудың тиімді және
перспективті бағыттарын қарастырамыз. Оқушылардың жергілікті, нақты экологиялық
мәселелерді шешумен байланысты болған ұжымдық немесе ӛз бетінше іс-әрекеттері
олардың табиғатты қорғау туралы білімдері мен дағдыларын жоғары сапалық деңгейге
кӛтереді. Бірақ ғылыми талдау және нақты іс-тәжірибе нәтижелері оқушыларға
экологиялық білім беру мен оларды тәрбиелеуде әзірше күтілетін нәтижелердің
тиімділігін кӛру ұзаққа созылатын процесс, нәтижесін байқау қиын, себебі мектептегі
экологиялық білім кӛбінесе теория жүзінде, нақты экологиялық мәселелерді практика
барысында шешуден тыс іске асырылып жатады.
Мектептегі экологиялық ӛлкетанудың мақсаты мына міндеттер арқылы
нақтыланады:
- оқушылардың қоршаған орта туралы білімі, сонымен қатар қазақтың рациональды
және иррациональды білім алуы және ӛлкенің экологиялық проблемалары;
- интеллектуалдық және практикалық іскерліктер жүйесін қалыптастыру, жағдайды
бағалай білу, ӛзі тұрған жердің қоршаған ортасын қорғау және тұрғындардың
денсаулығын қадағалау;
- экологиялық құндылықтарға табиғатқа, қоршаған ортаға, денсаулыққа, экологиялық
іс-әрекеттерге жауапкершілікпен қарауды тәрбиелеу.
Білім беру жүйесіндегі ӛлкетану жұмысы оқушылардың табиғатты қорғаудағы халық
педагогикасында қажетті маңызды құралы болып табылады. Оны ұйымдастырудың қазіргі
таңдағы жағдайын қанағаттанарлық деуге болмайды. Жоғарыда талданған, басшылыққа
алынған ғалымдардың ерен де құнды еңбектерін жоққа шығармаймыз, зерттеу
жұмысымыз барысында ӛлкетану жұмыстарының кейбір бӛліктерін назар аударған кезде
байқағанымыз да мұның негізгі себебі мұғалімдердің экологиялық бағыттағы ӛлкетану
жұмысын ұйымдастыруға қазақ халық
педагогикасы материалдарын пайдалану
дайындығының жеткіліксіздігімен бұл мәселе бойынша қажетті біліктілік дағдылар
жүйесіне ие еместігіне байланысты.
Мектептегі экологиялық ӛлкетанудың мақсаты - жекелеген оқушының бойына қазақ
халық педагогикасы арқылы экологиялық мәдениет қалыптыстыруға ықпал ету,
оқушыларды экологиялық мақсатты түрде қоршаған ортамен байланыс жасауға тарту.
Бұл жерде адамның қоршаған ортамен экологиялық мақсатты ӛзара әсері оның ӛз
әрекеттері арқылы табиғатты тиімді түрде қолдануға бағытталғандығын кӛрсетеді, жеке
іске асу барысында ӛз әрекеттерінде қоршаған ортаға залал келтірмеуге тырысады.
Мектептегі экологиялық ӛлке танудың мақсаты мына міндеттер арқылы
нақтыланады:
оқушылардың қоршаған орта туралы білімі сонымен қатар қазақтың
рациональды және иррациональды білім алуы және ӛлкенің экологиялық проблемалары;
инетеллектуалдық және практикалық іскерліктер жүйесін қалыптастыру,
жағдайды бағалай білу, ӛзі тұрған елдің қоршаған ортасын қорғау және тұрғындардың
денсаулығын қадағалау;
экологиялық құндылықтарға - табиғатқа, қоршаған ортаға, денсаулыққа,
экологиялық іс-әрекеттерге - жауапкершілікпен қарауға тәрбиелеу.
Оқушылардың табиғатты қорғаумен байланысты білімдерін және біліктіліктерін
қалыптастыруда мектеп оқу-тәрбие үрдісінің мүмкіндіктері мол. Балалардың экологиялық
мәдениеті тек жаратылыстану пәндері сабақтарында ғана емес, гуманитарлық курстарды
оқытуда, сыныптан және сабақтан тыс жұмыстарда да жүзеге асырылады.
Сондай-ақ мектептегі экологиялық ӛлкетану жұмыстары оқушылардың табиғатты
қорғаумен байланысты білімдері мен біліктіліктерін қалыптастырудың тиімді және
перспективті бағытына жатады. Ӛйткені оқушылардың жергілікті, нақты экологиялық
мәселелерді шешумен байланысты болған ұжымдық немесе ӛз бетінше іс-әрекеттері
олардың табиғатты қорғау туралы білімдері мен дағдыларын жоғары сапалық деңгейге
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кӛтереді. Бүгінгі таңда білім берудің сапасын кӛтеруде, жас ұрпақтың дүниеге дұрыс
кӛзқарасын қалыптастыруда ӛлкетану маңызды, күшті құрал болып отыр.
Жоғарыда айтылғандар қазақ халық педагогикасы құралдары арқылы оқушылардың
экологиялық мәдениетін қалыптастыруда ӛлкетану жұмыстарының тӛмендегі
ерекшеліктерін анықтауға негіз болды:
біріншіден, халық педагогикасы құралдары арқылы оқушылардың экологиялық
мәдениетін қалыптастыруда ӛлкетану жұмыстары жетекші фактор болып табылады;
екіншіден, ӛлкетану жұмыстары экологиялық мәдениетті қалыптастыруда
жаратылыстану пәндерімен, әсіресе экология және географиямен тығыз байланыстарымен
ерекшеленеді;
үшіншіден, ӛлкетану жұмыстарының ерекшелігі топонимика, онамастика сияқты
ғылыми білімдердің ӛзгешеліктерімен анықталады;
тӛртіншіден, аталмыш жұмыстардың келесі ерекшелігі тарихи мәліметтермен
тығыз байланыста болғандықтан, тарих ғылымдары және тарих оқу пәнінің негізгі
ұстанымдары, әдістері, құралдарымен сипатталады;
бесіншіден, ӛлкетанудың тағы бір ерекшелігі сыныптан тыс уақытта танымжорық,
оқу-танымдық
соқпақ,
саяхат,
экспедициялар
сияқты
жұмыс
түрлерін
ұйымдастырылуымен байланысады;
алтыншыдан, ӛлкетану жұмыстары экологиялық ақпараттарын жинау барысында
мектеп оқушылары ӛзінің тұрып жатқан жерінің жағдайы, жергілікті тұрғындардың
тұрмыс-тіршілігі, олардың табиғатпен бұрынғы және қазіргі қарым-қатынастары бойынша
әртүрлі дереккӛздерін, мұрағат қорларын, мұражай материалдарын қолданумен
ерекшеленеді;
жетіншіден, ӛлкетану жұмкастары оқушыларды алған теориялық білімдерін
практикада қолдануға нақты мүмкіндік беріп, туған жеріне, Отанына деген
сүйіспеншілігін арттыруға, ұлттық құндылықтарға баулуға бағытталған ӛзіндік ерекшелігі
бар оқу-тәрбие процесіне айналады.
Экологиялық мәдениетті қалыптастыруға экологиялық білім беру жауапты, тәжірибе
кӛрсеткендей, ол алдына қойылған міндетті жоғары деңгейде шешпейді. Оның негізгі
себептерінің бірі – менталитет, салт-дәстүр, этникалық табиғатты қорғау әдеттерінде
кӛрінетін және тағы басқа да толып жатқан этникалық түрдегі этникалық ортаны елемеу
немесе педагогтердің оған дұрыс деңгейде кӛңіл бӛлмеуі. Осы басымдылық экологиялық
бағыттар негізінде әр халықта қоғамдық-тарихи даму барысында ӛзіндік экологиялық
білім беру жүйесі қалыптасады, ол қоғам мен табиғат арасындағы экологиялық тепетеңдікті ұстап тұруға бағытталған. Осындай жүйе қазақ халқында бар, олар ғасырлар бойы
қазақ халқының экологиялық мәдениетін қалыптастыруға әсер етіп отыр, демек,
экологиялық тепе-теңдікті ұстап тұруға жағдай туғызып отыр.
Сонымен, дұрыс экологиялық білім беруде, ең бастысы, жеке тұлғаның экологиялық
жоғарғы мәдениетін қалыптастыруда басты мақсатқа қол жеткізу үшін қазақ халқының
халықтық педагогикасында терең орын алған, оның бай мұрасын зерттеуге деген
қажеттілікті қанағаттандыру болып табылады.
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Аннотация
Бұл мақалада оқушылардың экологиялық мәдениетін ӛлкетану жұмыстарында қалыптастыру
жолдары мен оқыту әдістемесі кеңінен жазылған.
Аннотация
В статъе рассмотрены методика обучения и пути формирования краеведческих работ по
формированию экологической культуры учащихся.
Annotation
In this article are considered methodic of teaching and ways of formation of regional works which
are directed on formation of ecological culture at pupils.

ӘОЖ 511
А 14
БҦТАҚТАР МЕН ШЕКАРАЛАР ӘДІСІН ТАҒАЙЫНДАУ
ЕСЕБІН ШЕШУДЕ ҚОЛДАНУ
Абжаппарова А.Қ., Сарбасова А.Е.
Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ.
Бұтақтар мен шекаралар әдісін 1960-жылдан бастап бүтін санды сызықты
программалау есебінде қолданылып келеді. Сол кезден бастап, бұтақтар мен шекаралар
әдісіне кӛптеген ӛзгерістер енгізілді. Бұл әдістің мұндай үлкен жетістікке жетуінің себебі,
осы әдістің қызметі зор екендігі ұғынылып, осы әдісті зерттеуге баса н азар аударылды.
Бұтақтар және шекаралар әдісінің алгоритмдерінің негізіне жиындардың ішкі жиындарға
бӛлінуі, ішкі жиындарды талдау және ары қарай оптималды шешімін құрамайтыны анық
ішкі жиындарды шығару жатыр. Әдіс жүйелі болып табылады, яғни нақтылы есепті
шешкен кезде яғни, есептер класы алгоритм авторының тапқырлығының мәні бар, бұл
есептің ерекшеліктерін қолдана алатыны зор әсер етеді. Есептердің нақты бір тізімін
шешу үшін бұтақтар және шекаралар әдісінің алгоритмі жеке есептерде толық таңдалуға
әкеліп соғуы мүмкін. Сонымен қатар бұтақтар және шекаралар әдісінің үлкен қасиеті
болып жан-жақтылығы, ЭВМ-де жүзеге асырылудың қарапайымдылығы табылады.
Бұтақтар және шекаралар әдісі алгоритмі үшін ортақ болып шекаралардың бӛлінуі және
есептелуі болып табылады.
Бұтақталу алгоритмі деп Ω алғашқы жиынның бірнеше ішкі жиындарға бӛліну
ережесін, содан кейін қадамдардың әрбір ақырғы санынан кейін бӛліну элементтері Ω
жиынының бӛлек нүктелері болғанша алынған ішкі жиындардың әрбіреуінің бӛлінуін
айтады. Осылайша, егер алгоритмнің к-шы қадамына талдауға жататын Hk - ішкі жиындар
тізімі болса, онда Ω жиыны Hk барлық ішкі жиындардың жиынтығы анықталған және кезкелген ішкі жиынға Ωi Hk, |Ωi |>1 әйкес қойылған р бұтақталудың кейбір функциясы
бар екені жобаланады.
Ішкі жиындардың ақырғы саны 1 :
1
1 осындай:
а) | Ωi |>| Ωl | барлығы үшін Ωl β(Ωi);
б) Ωi =U Ωi , Ωi∩Ωi = , l k . Егер | Ωi | = 1 , былай жобалаймыз β (Ωi)= .
Әрбір қадамның соңғы жиындары болып кезекті бӛлінудің барлық элементтері және
бұл қадамда бұтақталуға түспеген алдыңғы қадамның барлық қалған соңғы жиындар
табылады. Ω жиынынан басқа жалпы жағдайда Ω: Ω Ω шешімі жиынын Б және Ш әдісін
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қолдануды жеңілдету үшін және Ω беретін қаттырақ шектеулерден арылу үшін енгізу
орынды болады.
Ω жиыны бӛлінуден қауіп тӛнеді. Ω жиынының Ωl ішкі жиындарға бӛлінуі β ережесі
кӛмегімен Ω мүмкін болатын шешім жиыны Ωl = Ωl∩Ω ішкі жиындарға бӛлуді тудырады.
Ωi жиыны k-шы қадамда кезекті бұтақталу үшін тізімде бар барлық жиыннан
таңдалғандағы біруақытты (толық) бұтақталу сұлбалары және бұтақталудың алдыңғы
қадамынан соңғы жиындардан бӛлінуге шамалас жиын таңдалғанда бұтақталудың
біржақты сұлбасы кеңінен қолданылады. Толық бұтақталғаннан кейін кезекті қадамда Ωi ,
i= 1, 3, 21, 22, 23 барлық соңғы жиындар бағаларынан у минималды мәні бар Ω1 жиыны
ары қарай бұтақталу үшін алынады.
Кезекті қадамда біржақты бұтақталған кезде Ω21, Ω22, Ω23 алдыңғы қадамда
бұтақталған кезде алынған жиындардың арасында минималды бағасы бар Ω21 жиыны
бұтақталуға жатады.
Бұтақталған кезде пайда болатын жиындар қосылу бойынша реттелген және олардың
арасындағы байланысты толық бұтақталу кезінде бірэлементті жиындарға жауап беретін
ілінген шыңдарымен (соңғы жиындармен) Ω жиынына жауап беретін тамырымен (H ,U)
шешімі ішкі жиындар ағашы түрінде бейнелеуге болады.
Ω ішкі жиынының Н жиынында анықталған у сандық функцисын бұтақталу бағасы
жүйесі деп атаймыз. Бұтақталу кезінде жиында бұл функцияның мәнін осы жиынның
бағасы деп атамыз. Осыдан кейін "бұтақталу" және "жиын бағасы" түсініктері
енгізілгеннен кейін Б және Ш әдісінің қалыптасқан анықтамасын беруге болады.
Дискретті бағдарламалаудың есебін шешу үшін бұтақтар және шекаралар әдісі деп Оi
жиындардың бұтақталу алгоритмін және минимизация есептерінде келесі шарттарды
қанағаттандыратын сонымен байланысты у жиындардың бағалар жүйесін айтуға болады.
Бұтақтар мен шекаралар әдісінің негізінде мүмкін шешімдер жиынын кіші
жиындарға тізбекті бӛлу жатыр. Әдістің әр қадамында бұл кіші жиын нақты шешімі бар
ма жоқ па соны анықтау үшін бӛлу элементтері тексеріледі. Тексеру негізі тӛменгі
бағаны шешу арқылы белгілі болады. Егер қандай да бір жиыншаның тӛменгі бағасы
рекорд болып белгіленген бағадан
кіші болса, онда ары қарай сол жиынша
қарастырылады. Егер қарастырылған жиыншаның табылған тӛменгі бағасы рекорд болып
белгіленген бағадан кіші болса, онда рекорд ауыстырылады. Алгоритмнің соңында рекорд
сол жұмыстың шешімі болып табылады. Егер бӛлінетін элементтердің барлығын алып
тастау мүмкін болса,яғни рекорд болып белгіленген бағадан үлкен болса онда рекорд –
дұрыс шешім болып табылады. Ал егер олай болмаса алынбаған кіші жиындардан
перспективті жиынша табылып, тармақталады. Жаңа кіші жиыншалар тексеріске
ұшырайды және т.с.с.
Тағайындау есебінің моделін келтірейік. Жұмыс жиыны А ={A1,…,Ai,…,Am};
орындаушылар жиыны В={В1,…,Вj,…,Вn}; уақытты шығындау матрицасы T = || t ij ||,
мұндағы t ij — j- ші жұмысшының і- ші жұмысты орындауғa кеткен уақыты, бұл жерде i =
1,m; j = 1,n болсын. Сондай-ақ әрбір орындаушы бірнеше жұмысты орындауы мүмкін, ал
әрбір жұмыс тек қана бір жұмысшыға беріледі. Онда жұмыстарды жұмысшыларға,
жұмыстар мүмкін минималды уақытта орындалатындай етіп, тарату керек . Жобамен S =
{l,...,s,...,s0 }—жұмыстарды жұмысшыларға жіктеу нұсқаларының жиынын
алайық,
мұндағы s0 — жұмыстарды жұмысшыларға жіктеу нұсқаларының жалпы саны . Nj(s) sші нұсқадағы j- ші жұмысшыға тағайындалған жұмыстар жиыны. Онда j–ші жұмысшының
s-ші нұсқадағы шығындалу уақыты:

T j (s)

t

ij
i N j (s)

S–ші нұсқадағы барлық жұмыстардың орындалуының аяқталу уақыты
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жұмысшылардың жұмысты орындауға жұмсаған максималды уақытымен анықталады:
T{s} = max Tj (s).
Онда S ңұсқаларының ішінен T(ℓ)=min T(s) болатын, ℓ € S нұсқасын таңдап алу
керек.
Есепті шешу алгоритмі:
Глобальді параметрлерді анықтаймыз.
1. Шеткі нүктені табатын function max анықтаймыз
2. LabeledEdit1 арқылы жұмыс санын (m) береміз. Оған байланысты StringGrid1 және
2-нің биіктіктері ӛзгереді
3. LabeledEdit2 арқылы жұмысшы санын (n) береміз. Оған байланысты StringGrid1,
4(d1,d2,d3,e), 5(*2 есе), 6(2* есе)-ның ені ӛзгереді
4. Button1Click арқылы StringGrid1-ге элементтер енгіземіз
5. Button2Click арқылы StringGrid2-ні толтырамыз, яғни 1-жол —Т(тау) табады, 2жол—Z табады, 3-жол—сумма Т табады. Button3.Visible:=true
6. Button3Click арқылы Этап 0-ді есептейміз, яғни d1,d2,e-ні. Нәтижелерді
StringGrid4- ке жазамыз. Button3.Visible:=false; Button4.Visible:=true;
7. Button4Click арқылы а) Z-ті Zkontrol арқылы анықтаймыз (алғашында ол 1-ге тең);
в) m және Z айнымалыларын салыстырамыз. Егер m үлкен болса, онда Button10.Click
орындалады және Zkontrol 1-ге ӛседі; с) Егер m кіші болса, онда цикл аяқталып ―бітті‖
сӛзі шығады
8. Button10Click арқылы Этап Z-ті есептеп отырамыз.
a) Локальді айнымалыларды анықтаймыз
b) StringGrid6-ны тазалаймыз (компьютер жадысы босау үшін)
c) for t:=1 to StringGrid3.RowCount do циклін жібереміз. Егер StringGrid3-тің қатары
бос болса, онда тоқтаймыз(R1 Label-ге ӛтеміз). Бос болмаса StringGrid5-тің ячейкаларына
0,1,2,... (жұмыс нӛмерлерін ) қоямыз.
d) Кейін StringGrid5-тің толтырылған ячейкалары(жұмыс нӛмерлерін ) бойынша
StringGrid1-ден осы жұмыстарға кететін уақыттарды есептейміз
e) StringGrid4- ке d1,d2,d3,e-ні толтырамыз.
f) StringGrid6-ны толтырамыз: Оған белгілі этапта орындалған барлық мәліметтерді
жазамыз, яғни жұмыстың қай жұмысшыға берілгенін, оны орындауға қанша уақыт
жұмсағанын
g) Цикл аяқталғасын R1 Label-ге ӛтеміз.
h) StringGrid3-ті толтырып шығамыз: шеткі нүкте, жұмысшы, жұмыс, таралу тарихы,
соңғы оқиға
9. Қайтадан Button4-ті басамыз.
Осы алгоритмді пайдаланып тағайындау есебін шығаратын программа құрылды.
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Аннотация
Ұсынылып отырған мақаланың мақсаты келесі тапсырмаларды автоматты түрде орындауға
мүмкіндік беретін бағдарлама құрастыру. Бұтақтар мен шекаралар әдісін тағайындау есебін
шешеуде қолдану арқылы автоматтандырылған бағдарлама ұсынылған. Бұтақтар мен шекаралар
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әдісінің мақсаты нақты шешім табу болып табылады. Мақалада сызықтық программалау
тапсырмалары қарастырылған.
Аннотация
Целью статьи является создание программы, которая автоматизировала бы выполнение
следующих задач. Метод ветвей и границ относится к комбинаторным методам решения
целочисленных задач и применим как к полностью, так и к частично целочисленным задачам.
Суть метода ветвей и границ – в направленном частичном переборе допустимых решений. Будем
рассматривать задачу линейного программирования.
Annotation
The aim of the article is to create a program that would automate these tasks. branch and bound
method applies to the combinatorial methods for solving integer problems and is applicable to both fully
and partially to the integer tasks. The method of branches and borders - in a directed partial exhaustive
search of feasible solutions. Let us consider the problem of linear programming.

ӘОЖ 365.52
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ОРНЫ ЖӘНЕ
ТАБИҒАТ ЖАҒДАЙЫ
Амандосова С.С., Досанова Г.
Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ.
Қазақстан Республикасы Еуразия материгінің орталығында орналасқан, ол солтүстік
ендіктің 40°-55°, шығыс бойлықтың 45°-87° аралығындағы аумақты алып жатыр.
Батыстан шығысқа дейін 3000 шақырымға, солтүстіктен оңтүстікке 1750 шақырымға
созылып жатыр. Қазақстан аумағы қоңыржай белдеудің орталық және оңтүстік ендіктерін,
ал оның қиыр оңтүстігі субтропикалық белдеудің солтүстік алабын қамтиды. Оның жер
кӛлемі 2 млн. 724,9 мың шаршы шақырым. Қазақстан жер шарының 2 пайыз, Азия
аймағының 6,1 пайыз, ТМД-ның 12 пайыз жер кӛлемін алып жатыр.
Қазақстан Республикасы шекарасының жалпы ұзындығы 13034 шақырым, оның
11304 шақырымы құрлықтық, ал 1730 шақырымы теңіздік шекара. Қазақстан батыс,
солтүстік батыс және солтүстігінде Ресей Федерациясымен (шекарасының ұзындығы 6467
шақырым), оңтүстік және оңтүстік Азия елдерімен - Ӛзбекстан (2300 шақырым),
Қырғызстан (980 шақырым), Түркіменстан (380 шақырым), ал оңтүстік- шығысы мен
шығысында Қытаймен (1460 шақырым) шектеседі [1]. Қазақстанның Еуразия
материгіндегі орналасуы ірі жол тораптарының тоғысуымен ерекшеленеді. Ерте кезден -ақ
біздің еліміз арқылы Еуропа мен Азияны қосатын жолдар болған.
Оны тарихта Ұлы Жібек жолы деп атаған [2]. Саяси-экономикалық, әлеуметтік
жағдайларда мұхитқа тікелей шығатын жолы жоқ елдер арасында ӛзара тиімді сауда
қатынасын құрлық арқылы жүргізу қажеттілігі туады [3]. Қазақстан аумағы арқылы тӛрт
құрлықтық - Трансазиялық (Қытай-Ресей-Еуропа), Еуроазиялық (Қытай-Қазақстан-РесейЕуропа), Ортаазиялық және Батыс темір жолы мен автомобиль жолдары тартылған. Бұл
жолдар арқылы транзиттік жүк тасымалдаудың халықаралық бағыттары ӛтеді. Еліміздің
шаруашылық салаларының дамуына, орналасуына және олардың мамандану бағытына
республиканың физикалық-географиялық орнының әсері зор. Бұл тұрғыдан алғанда
Қазақстан ӛте қолайлы жерде орналасқан (1-кесте).
Экономикалық-географиялық тұрғыдан Қазақстанның мынандай артықшылықтары
бар:
1. Тарихи - экономикалық дамыған елдермен шектесуі (Ресей, Қытай, Орта Азия
елдері).
2. Транзиттік жол торабы үстінде орналасуы.
3. Қазақстан аумағы жер бедерінің кӛп бӛлігінде жазық болып келуі.
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Табиғат жағдайлары – күннің жылуы, климат, жер бедері және табиғат байлықтары –
пайдалы қазбалар, су, ӛсімдік және жануарлар дүниесі экономиканың дамуына күшті
ықпал етеді. Адамдар белгілі бір табиғат байлықтарының басым болуына қарай ежелден
шаруашылықтың түрлі салаларын, айталық, ӛнеркәсіпті, егіншілікті, мал шаруашылығын,
балық аулауды немесе орман шаруашылығын дамытып келеді.
Мұнда табиғат жағдайлары ӛнеркәсіпте, ауыл шаруашылығында тікелей
пайдаланылады да, еңбек обьектісі қызметін атқарады. Табиғат жағдайлары қолайлы жӛне
қолайсыз, ал табиғат байлықтары – мол және тапшы, біркелкі және әркелкі болуы мүмкін.
Әлбетте, табиғи орта неғұрлым алуан түрлі әрі мол болса, экономиканы дамытуға қажетті
жағдайлар да соғұрлым қолайлы болады (1-сурет). Қазақстанның табиғи ортасы – табиғат
жағдайлары мен табиғат байлықтары экономиканы дамыту тұрғысынан алғанда айрықша
бай, ірі, алуан түрлі. Республикада бағалы пайдалы қазбалардың кӛптеген түрлерінің ірі
қорлары, жыртуға жарамды құнарлы жерлердің кең алқабы, ұлан - байтақ жайылымдар
мен пішендіктер бар. Оның үстіне мұндай табиғат байлықтары кӛбіне бірге ұшырасып,
кӛп салалы және ірі халық шаруашылығын дамыту үшін табиғи негіз құрайды. Алайда
Қазақстанның ӛзіне тән қатаң, шұғыл континентті табиғат жағдайлары – климатының
құрғақтығы және зор кеңістіктегі тұщы су тапшылығы бірқатар жағдайларда белгілі бір
табиғат байлықтарын игеруді қиындатады. Бірақ, қалай болғанда да жер мен оның
қойнауы, су, ӛсімдіктер мен жануарлар дүниесі және басқа табиғат байлықтар мұнда тек
Қазақстан Республикасының меншігі болып саналады да, оның мемлекеттік
тәуелсіздігінің негізін құрайды.
Табиғи орта

Табиғат жағдайы

Табиғи ресурстар

Климат, жер бедері, күннің жылуы

Пайдалы қазбалар,су, жер, ӛсім дік
және жануарлар

Шаруашылықтың даму мен орналасуынан белгілі бір
мӛлшерде әсер етеді

Қоғамдық ӛндір істе
тікелей пайдаланылмайды

Қоғамдық ӛндір істе тікелей
пайдаланылып, оның шикізат және
энергетикалық базасын құрайды

Табиғатты қорғау және оның ресурстарын ұтым ды
пайдалану және қалпына келтіру

Сурет- 1. Табиғи орта құрамы
Қазақстан жер бетінің 9/10 - дай бӛлігін жазық, 1/10 - ге жуық бӛлігін таулар алып
жатыр. Жауын-шашынның басым бӛлігі жылдың жылы маусымында түсетін
Қазақстанның солтүстігі мен солтүстік-батысындағы ойпаттар мен жазықтар және суару
каналдары салынған оңтүстіктегі тау бӛктерлері, егіншілікке пайдаланылады.
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Атмосфералық жауын-шашын аз түсетін республиканың орталығы мен оңтүстік
батысындағы жазықтардың кӛп бӛлігі негізінен алғанда жайылым ретінде пайдаланылады.
Биік таулы Тянь - Шань мен Алтайдың орасан зор мұздықтары мен мәңгі қары егістерді
суару және арзан электр энергиясын ӛндіру кӛзі болып табылады, ал бетін бай әрі
шырынды шӛптесін ӛсімдіктер басқан тау беткейлері мен тауаралық аңғарлар керемет
жазғы жайылым-жайлау болып саналады [4]. Қазақстан қойнауының басты байлығы: мыс,
мырыш, қорғасын, никель, вольфрам, молибден, темір және марганец кендері, хромит
секілді түсті және қара металдар. Республикада тас кӛмір мен қоңыр кӛмір, мұнай мен газ,
фосфорит, ас тұзы және асбест те кӛп (2-кесте).
Кесте – 1 Республикадағы мұнай және газ ӛндірудің кӛлемі
Отын түрлері
1996 ж 2000 ж 2014 ж 2015ж
1. Мұнай ӛндіру (газ конденсатын қосып
25,8
20,3
25,8
27,0
есептегенде млн. тонна).
2. Табиғи газ ӛндіру (млрд текше метр)
7,2
4,5
8,2
8,4
Экономикалық тұрғыдан алғанда, Қазақстанның мұндай қазба байлықтарының ӛте
маңызды ерекшелігі – олар кӛбіне жер бетіне жақын орналасқан, сондықтан карьерлерде
ашық әдіспен арзан ӛндіріледі. Сонымен қатар олар бірқатар жағдайларда кешенді
пайдалануға қолайлы орналасқан. Мысалы, Орталық Қазақстанда түсті және қара
металдар кендері, кокстелінетін тас кӛмір, әктастар мен отқа тӛзімді саз балшықтар бірбіріне айтарлықтай жақын орналасқан. Пайдалы қазбалардың бұлайша ұштаса орналасуы
мұнда түсті және қара металлургияны және олармен байланысы бар химия ӛнеркәсібі мен
машина жасауды дамытуға ӛте қолайлы болып келеді (3-кесте).
Кенді Алтай, Қаратау таулары, Мұғалжар, Торғай аңғары мен Маңғыстау түбегі де
пайдалы қазбаларға бай .
Қазақстанның табиғат жағдайлары айтарлықтай қатаң болғанымен, ауыл
шаруашылығын дамыту үшін барынша қолайлы. Барлық жерде қоңыржай белдеуде
таралған дәнді дақылдарды, ал оңтүстікте – мақта, қант қызылшасы, күріш, сары темекі
секілді жылу сүйетін дақылдарды ӛсіруге болады. Алайда атмосфералық жауын шашынның жетіспеуінен Республика территориясының кӛп бӛлігінде егіншілікті
солтүстікте, солтүстік-батыста және солтүстік- шығыста ғана ӛсіруге болады, ол
Қазақстанның оңтүстігі мен оңтүстік шығысында – қолдан суармайынша егіншілікті
дамыту мүмкін емес, онда суару үшін мұздықтар мен мәңгі қардан су алатын тау ӛзендері
пайдаланылады [5].
Қазақстанның шағын бӛлігінің ӛзендері суармалы егіншілік үшін аз пайдаланылады,
ӛйткені олар қар еритін кӛктем маусымында ғана мол сулы болып келеді. Олар, негізінен
алғанда, пішендіктер мен жайылымдарды кӛлтабандап суару үшін пайдаланылады.
Олардың кейбіреулерінде – Нұрада, Есілде, Тобылда, Ембіде – бӛгендер салынып,
маңайындағы қалалар мен ӛнеркәсіп орталықтарын сумен қамтамасыз етеді.
Кесте - 2ТМД елдері бойынша қазбалар қоры және ӛндірудегі Қазақстанның үлесі
Қоры
Ӛндіру
Минералдың аты
ТМД-ғы
пайыз
пайыз
ТМД-ғы орны
орны
Темір
3
8
3
Марганец
14
2
2
3
Хром
99
1
100
1
Мыс
28
2
30
2
Қорғасын
38
1
64
1
Мырыш
35
2
56
1
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Боксит
Вольфрам
Қалайы
Кӛмір
Молибден
Фосфорит
Шикі мұнай

22
54
2
12
29
65
8

2
1
3
3
2
1
2

36
4
2
19
5
65
4

2
3
2
3
4
1
2

Республика ғалымдары Ӛскемен қорғасын-мырыш комбинатының мамандарымен
бірге Ертіс мыс балқыту зауытынан шығарылатын қалдықтардан металдарды бӛліп
алудың жаңа технологиясын жасап шығарды. Мұндай қалдықтардың құрамында, 30
пайызға дейін темір, 6-8 пайыз мырыш, 1 пайыз мыс, қорғасын және басқа металдар
кездеседі. Жаңа технология оларды түгелдей дерлік бӛліп алуға мүмкіндік береді.
1.1 Табиғат ресурстарына экономикалық-географиялық сипаттама
Табиғи ресурстарға минералды, жер, су, биологиялық және рекреациялық ресурстар
жатады. Кейбір табиғи ресурстар ӛндірісте тікелей пайдаланылып, оның шикізат және
энергетикалық базасын құрайды. Минералды ресурстар. Біздің еліміз дүние жүзінде
кейбір пайдалы қазбалардың қоры жӛнінен алдыңғы орындардың бірін алады.
Менделеев кестесіндегі 105 элементгің Қазақстан жер қойнауында 99 - ы ашылып,
оның 66-сы қоры зерттеліп, ӛндіріске тартылған. Ғалымдар мен экономистердің
пайымдауынша Қазақстан Республикасы дүние жүзінде вольфрамның қорынан бірінші,
хромит, фосфор кенінен екінші, ал марганецтен АҚШ, Украинадан соң үшінші, қорғасын
және молибденнен тӛртінші, темір кенінен Бразилия, Австралия, Канада, АҚШ, Үндістан,
Ресей және Украинадан кейін сегізінші орында.
Кенді Алтай полиметалл кеніне, Сарыарқа кӛмір, темір, алтын, молибден,
полиметалға, Торғай ӛңірі темір, боксит, қоңыр кӛмірге, Мұғалжар хромит пен никельге,
Қаратау фосфорит, полиметалға, Қоңырат мыс пен молибденге, Атырау, Ембі және
Маңғыстау мұнай мен газға бай. Құрылыс материалдарынан Жетіқарада асбест, Шымкент
маңындағы Сазтӛбе мен Семей маңындағы Суықбұлақ станциясында әктас, Текеліде
мрамор, Қорбай мен Қаскелеңде гранит, Маңғыстауда ұлутас кездеседі.
Жер ресурстары. Жер туралы жарлықтың 6 - бабына сәйкес Қазақстан Республикасы
жер (272490,2 мың га) құрамы тӛмендегідей бӛлінген:
1) Ауыл шаруашылығына арналған жер (201099,5 мың га);
2) Халық қоныстанған елді мекендер (18914,4 мың га);
3) Ӛнеркәсіп, кӛлік, байланыс және қорғанысқа арналған жер (1800,5 мың га);
4) Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар (851,9 мың га);
5) Орман қорына арналған жер (10222,1 мың га);
6) Су қорына арналған жер (846,0 мың га);
7) Қосалқы жер (22149,9 мың га).
Қазақстанда жалпы жер кӛлемінің 82 пайызы ауыл шаруашылығына жарамды жер,
соның 182 млн га мал жайылымы, 15 пайызы жыртылған жер, яғни егістіктің кӛлемі 36
млн га, оның 4 пайызы шабындық. Жыртылған жердің кӛлемі жӛнінен Қазақстан дүние
жүзінде алтыншы орында. Ең құнарлы қара, одан соң каштан топырақ орманды дала, дала
зоналарында кездеседі. Шабындық пен мал жайылымынан әлемде тӛртінші орында болса,
кӛршілес елдердің ішінде мал жайылымынан бірінші орында, оған жердің 50 пайызынан
астамы келеді.
Су ресурстары. Қазақстан су ресурстарына онша бай емес және олар әркелкі
таралған. Республика су қорының қалыптасуы оның географиялық жағдайымен тығыз
байланысты. Қазақстан аумағы су қорының 62 пайызы Оңтүстік Қазақстанға, 30 пайызы
Шығыс Қазақстанға, 3,2 пайызы Солтүстік Қазақстанға, 4,8 пайызы Орталық Қазақстанға
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келеді. Жалпы Қазақстанның климаттық ерекшеліктеріне байланысты су ресурстарының
қоры ӛзгеріп отырады. Құрғақ климат жағдайына егістікті суландыру үшін ӛзен суының
маңызы зор.
Республиканың ең сулы, жол қатынасына пайдаланылатын ӛзені – Ертіс. Оның
ұзындығы – 1700 шақырым. Одан Орталық және Солтүстік Қазақстанды сумен
қамтамасыз ету мақсатында ұзындығы – 500 шақырым Ертіс – Қарағанды каналы
тартылған. Мұнан кейінгі ірі ӛзендер Сырдария (1400 шақырым) және Іле (815 шақырым).
Қазақстанның таулы аудандарында ӛзендер кӛп, олар мұзбен, қар суымен
қоректенеді. Ӛзендердің егістікті суаруда, энергия ӛндіруде маңызы зор. Орал мен Іленің
тӛменгі ағысы балыққа бай. Жер асты суы елді мекендері, ӛнеркәсіп орталықтарын сумен
қамтамасыз етуге, жайылымды суландыруға және егіншілікті суаруға пайдаланады.
Биологиялық ресурстар. Республика аумағы орманға ӛте тапшы, бар болғаны 3
пайыз. Ал, ӛсімдіктер дүниесіне ӛте бай. Елімізде ӛсімдіктердің 5700-ге тарта түрі
кездеседі, оның 14 пайызы тек Қазақстанға тән ӛсімдіктер, яғни осы аумақтың
эндемиктері. Осы ӛсімдіктердің 279 түрі Қазақстанның Қызыл кітабына енген.
Қазақстанда жануарлар дүниесінің (сүтқоректілер, құстар, бауырымен жорғалаушылар,
қос мекенділер және балықтар) 855 түрі кездеседі. Ал омыртқасыздардың 100000-нан аса
түрі тіршілік етеді. Рекреациялық ресурстар. Адамның демалуы мен денсаулығын
сақтауда табиғи тынығу ресурстарының маңызы зор. Тынығу – демалу арқылы адамның
күш - қуатын қалпына келтіруі. Біздің еліміздегі маңызды тынығу аудандары Кӛкшетау,
Павлодар маңы, Іле Алатауы, Жоңғар Алатауы, Алтайда шоғырланған.
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Аннотация
Бұл мақалада Қазақстан Республикасының географиялық орны және табиғат жағдайы
қарастырылған.
Аннотация
В статье рассматриваются географическое положение и природные ресурсы Казахстана
Аnnotation
The article deals with the geographical position and natural resources of Kazakhstan.

171

ӘОЖ 456.89
ДҤНИЕЖҤЗІЛІК ШӚЛДЕНУ ПРОЦЕСІ
Амандосова С.С., Сейділдаев Е.
Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ.
Шӛлдену-экожүйедегі тепе-теңдіктің бұзылуына және белгілі бір территориядағы
органикалық тіршіліктің барлық формаларының деградацияға ұшырауына алып келетін
табиғи және антропогендік процестердің жиынтығы, яғни, адамның қатысуынсыз табиғи
экожүйенің орнына қайта келмейтіндей ӛсімдіктер жамылғысын жоғалтуы шӛлейттену
деп аталады. Шӛлдену негізінен ылғалы тапшы аудандарда табиғи және кӛбіне
антропогендік факторлардың әсерінен (орман ағаштарын Қырқу, жайылымдарды үздіксіз
пайдалану, суғару жұмыстары кезінде су ресурстарын үнемсіз пайдалану және т.б. пайда
болады. Шӛлдену әлемнің барлық табиғи аймақтарында жүруде.
Қазіргі таңда әлемнің әртүрлі елдеріндегі шӛлейттенудің басты себебі - табиғи
ресурстарды шаруашылықта пайдалану құрылымының сол ландшафтың табиғи
мүмкіншілігіне сәйкес болмауы, халық санының ӛсуі, антропогенді қысымның артуы,
кейбір елдердің әлеуметтік-экономикалық жағдайының тӛмендігі. БҰҰ-ның 1985 жылғы
мәліметтері бойынша, сол кездің ӛзінде антропогенді шӛлейттенудің кӛлемі 9 млн км2-ге
жеткен және жыл сайын 7 млн гектар жер пайдаланудан шығып қалуда. Шӛлейттену
процесі жалпы жер кӛлемінің Азияда - 19%, Африкада - 23%, Австралияда - 45%,
Оңтүстік Америкада - 10%- ын құрайды. Сахара шӛлі оңтүстікке қарай жылына орташа 6
км жылдамдықпен жылжуда. Шӛлдену шӛлге тектес жатқан жерлердің құнарсызлануы
барысында
шӛлді аумақтардың ұлғаюы. Шӛлденуге табиғи және анторпогендік
факторлар басты әсер етеді. Табиғи факторлар дегеніміз – климаттың циклдік ӛзгеруі
нәтижесінде ағын сулардың ӛзгеруі
салдарынан кезеңдік қуаңщылықтардың
қайталанып отыруы, ал анторпогенді факторлар дегеніміз – ауыл шаруашылығы мен
ӛнеркәсіптің жамуы, т.б.
Шӛлдену процесі - адамның шаруашылық әрекетінің ықпалы мен ӛсімдік
жамылғысы
сирек шӛлге ұқсас ландшафтардың пайда болуы. Шӛлдену процесі
кезінде ӛсімдік жамылғылары аумағының азаюы (әсіресе ағаштар мен бұталардың
азаюы), топырақтың, судың және желдің эрозиялары, топырақтың тұздануы, кӛп
жылдық ӛсімдіктердің жойылуы нәтижесінде құмдардың құнарлы жерлерді басуы
байқалады. Ал дамзаттың шаруашылық іс - әрекеті нәтижесінде бұл процестер
жеделдей түседі де шӛлдену аумығы тез ӛседі. Шӛлдену кезінде биологиялық ӛнім
мен түрлер молдығы азайып, топырақтардың құнарлығы кемиді. Шӛлдену процесіне
барлық континеттер шалдыққан, әсіресе Африка елдерінде қауірт жүруде. Судан –
Сахель зонасында 1995 – 1998 жж. Болған құррғақшылық мыңдаған адам ӛмірін
алып кетті, миллиондаған жабайы және үй жануарлары құрыды. 1993 – 1998 жж.
Болып кӛрмеген құрғақшылыққа 150 млн халқы бар 34 Африка елдері шалдықты.
Шӛлдің ӛнімді жерлерді басуы жылына 60 мың шаршы км қарқынмен жүреді.
Шӛлдену себебі тек құрғақшылық
емес, ол ормандардың жойылуы, ағаш
ӛсімдіктердің деградациясына әкеледі, жайылымдарды артық пайдаланудан шӛпті
жамылғыларда жойылады. Қазіргі кезде жер бетінің ӛнімді жерлерінің 7 пайызы
құнарсызданды.
Адамзат ӛз тарихында кезінде ӛнім беріп келген шамамен 1 млрд га– дай
жерді шӛлге айналдырған. Қазіргі кезде Жер бетінің 3,6 млрд. га жерін шӛл және
шӛлденуге бейімді жерлер алып жатыр. Олар әсіресе Еуропа аумағынан 3 есе,
немесе жер бетінің 1/5 бӛлігін, яғни 25 % - ға жуығын қамтыған. Шӛлдену процесі
Антрактидадан басқа барлық құрлықтарда кездеседі және ол 110 мемлекетт
аумағында қамтиды. Шӛлдену процесі ХХ – ғасырдың 70 – жылдарынан бастап
адамзатқа үлкен қиыншылықтар туғызуда. Мысалы, 1999 – 2003 жылдар аралығында
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Сахараның оңтүстік белдемінде (Сахелияда) қуаңшылықтың салдарынан 2500 мың
дамдар кӛз жұмып, малдардың 40 % – ы қырылған. Ал 80 – жылдардың ортасында
осы белдемдегі қуаңшылық салдарынан 3 млн.-га жуық адам қырылған. Мұнда бәрі
табиғатқа анторпогендік келеңсіз әсерлер нәтижесінде болып жатқан құбылыс.
Климаттың жаһандық жылынуына байланысты шӛлдену үрдісі Еуропаның оңтүстік
белдемдерін және Оңтүстік – Батыс Азия, Оңтүстік Азия, Орталық Азия елдерінің
орталық және солтүстік белдемдерін қамти бастады.
Орман – жер бетіндегі табиғи қорлардың, оның ішінде ӛсімдіктер жамылғысының
басты бір типі. Ормандкарда ағаш, бұта шӛптесін ӛсімдіктер, мүк, қына ӛседі. Орман
қорлары бүкіл биосферадағы тіршілік үшін, оның ішінде адамзат қоғамы үшін аса
маңызды. Тиімді пайдаланған жағдайда ӛз - ӛзінен қайта қалпына келіп тұратын
таусылмайтын табиғи қор. Шӛлдену процесі - адамның шаруашылық әрекетінің ықпалы
мен ӛсімдік жамылғысы сирек шӛлге ұқсас ландшафтардың пайда болуы.
Құрлықтың
2,83 млрд
гектары
- шӛлейттенген.Шӛлейттену – адамның
шаруашылық іс - әрекетінің ықпалымен ӛсімдік жамылғысы сиреп, шӛлге ұқсас
ландшафтардың пайда болуы. Дүние жүзінің климаттық ӛзгеруі мен қуаңдануының
ӛсуіне байланысты шӛлейттену процесі қарқынды жүруде.
Шӛлейттену нәтижесінде биологиялық ӛнім мен түр санының азайып, топырақ
құнарсыздана бастайды. Қазірге кезде құрлық бетінің 1/3 бӛлігінде топырақтың
құнарлы қабатының жоғалу қаупі ьар, ал оның әсерінен Жер шары халқының
1/5 зардап шегуі мүмкін . Соңғы 50 жыл бойында дүние жүзінде 800 млн.га-дан
астам жердер шӛлейттенуге ұшыраған. Мұның негізгі бӛлігі Африка құрлығына
келеді. Мысалы, Сахара шӛлі оңтүстікке қарай 650-700 км шамасында жылжыған,
Ғалымдардың
болжамы бойынша 2020 жылы Оңтүстік Африканың 60 млн
тұрғыны жарамды жерлердің шӛлейттенуі салдарынан ӛздерінің атамекенінен басқа
аудандарға қоныс аударуға мәжбүр болады. Шӛлейттену процесі Орта Азия
елдерімен Қазақстанда да жылдам қарқынмен жүруде. Түкіменстанда ұзындығы
1000 км Қарақұм каналының бойында 100 км-лік аймақта топырақ қайталама
сортаңданып, шӛлге айналған. Арал теңізінің дейгейі 14 м-ге тӛмендеп, аумағының
азаюы салдарынан 2,5 млн.га – дан астам жер қу тақырға айналды. Бұл ӛңірден
жыл сайын 75 млн тонна тұз желмен кӛретіліп, 100 км және одан да шалғай
ӛңірлерге жайылуы салдарынан шӛлейттену процесі одан әрі үдей түсіп отыр. Арал
түбінің тұзы Тянь – Шань мен Памирдің мұздықтарына жетіп, олардың еруіне
ықпалын тигізуде. Арал ӛңірі тұздарының тіпті Солтүстік Мұзды мұхиттан да табылғаны
анықталып отыр. Сондықтан БҰҰ-ның эксперттері Орталық Азия аумағындағы
елдер ӛзара бірлесу арқылы кешенді іс-қимылға (орман- мелиорац,. гидро –тех., сексеуіл
егу, т.б.) және табиғатты ұтымды пайдалануға (малды жайып бағуды ретттеу, жер-су
қорларын тиімді қолдану, т.б.) тезірек кӛшсе ғана бұл мәселе оң шешімін тауып,
нәтижесін береді деген тұжырым жасады.
Су тапшылығын кӛптеген ғалымдар соңғы кездегі атмосферада кӛмір қы шқыл газы
мӛлшерінің кӛбеюіне байланысты температураның кӛтерілуімен байланыстырады.
Осыдан бірін-бірі тудыратын проблемалардың тізбегін жасау қиын емес: энергияның кӛп
бӛлінуі (энергетикалық проблемаларды шешу) - парникті эффект — су тапшылығы —
азық-түліктің жетіспеуі (ӛнімнің болмауы). Соңғы 100 жылда температура шамамен
0,6°С-қа кӛтерілді. Әсіресе 1995-1998 жылдары температура қатты кӛтерілді. Кӛмір
қышқыл газы, метан және басқа да газдар жылу сәулелерін сіңіріп парникті эффектіні
(жылу эффектін) күшейтуде. Одан да маңызды фактор - тұрмыстық және ӛнеркәсіптік
мақсатта су шығынының артуы. Осының әсерінен Үндістан, Қытай, АҚШ-тың кейбір
аудандарында жер асты суларының деңгейі айтарлықтай тӛмендеді. Кейбір жерлерде
суғару жұмыстары үшін жаңбыр суын емес, тереңде орналасқан қазба суларын
пайдалануға мәжбүр. Қытайдық ұлы ӛзендерінің бірі Хуанхэ бұрынғыдай Сары теңізге тек
ылғалды жылдары ғана жетеді- АҚШ-тағы ірі Колорадо ӛзені де Тынық мұхитқа
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жылдағыдай құя бермейді. Амудария мен Сырдария ӛзендері де бұрынғыдай Арал
теңізіне жете бермейді. Судың тапшылығы кӛптеген аймақтарда экологиялық ахуалды
нашарлатып азық-түлік тапшылығына алып келуде.
Орта Азияның таулы аудандарында, Арал және Балқаш тӛңірегінде, Орта Азия мен
Оңтүстік Қазақстанның биік зоналы геожүйелерін қоса (Тянь-Шань, Памир-Алай)
шӛлейттену процесі қарқынды жүруде. Амудария мен Сырдария ӛзендерінің суларын
ауыл шаруашылығының қажетіне пайдалану Арал теңізінің сусыз жерлерінде сортаң,
тақыр жазықтықтардың пайда болуына алып келді. Сондай-ақ Арал тӛңірегі
ландшафтарының деградацияға ұшырауы кӛлді-батпақты және тоғайлы табиғи
кешендердің тұздың жиналуы молая түскен гало-ксерофитті кешендерге алмасуда.
Қазақстанның кӛп бӛлiгi қуаң аймақта орналасқан және оның аумағының шамамен
66%-i түрлi деңгейде шӛлейттену процестерiне бейiм. Алдын ала есептер бойынша
жайылымның тозуынан залал, егiстiк эрозиясынан, қайталама тұзданудан және басқа да
себептен алынбаған кiрiс шамамен 300 миллиард теңгенi құрайды.
Қазақстан үшiн елеулi iшкi қатердi бiлдiретiн жердiң шӛлейттенуi мен тозу
проблемасы шаң-тұз дауылының пайда болуы және ауа массаларының ластаушы заттарды
алыс қашықтыққа жеткiзуi нәтижесiнде бiртiндеп трансшекаралық проблемаға айналуы
мүмкiн.2004 жылдың барысында шӛлейттенудiң кӛлемi мен құрғақшылықтың терiс
әсерiнiң алдын алуға және қысқартуға, тозған жерлердi және топырақтың құнарлылығын
қалпына келтiруге, ресурстық базаны сақтауды және/немесе қалпына келтiрудi
қамтамасыз ететiн, халықтың экологиялық қауiпсiздiгiн нығайтатын тұрақты жер
пайдаланудың экономикалық тетiктерiн әзiрлеу мен енгiзуге, сондай-ақ шӛлейттенумен
күрес процесiнде халықтың кең қауымының хабардар болуы мен қатысуын қамтамасыз
етуге бағытталған шӛлейттенумен күрес жӛнiнде бағдарлама әзiрлеу және бекiту қажет.
Бағдарламаның негiзгi нәтижелерi шӛлейттену процестерiн болдырмау және жердiң
тозу ауқымын қысқарту, шӛлейттенумен күрестiң экономикалық тетiктерiн енгiзу, ауыл
шаруашылығы жерлерiнiң ӛнiмдiлiгiн арттыру болмақ.
Техногендік ластанған жерлер барлық табиғат белдеулерінде кездеседі және олар
жерлерді ұзақ уақыт пайдалану барысындағы жайылымдардың дегумификациясымен, сор
және сортаңдануымен, жел және су эрозиясының дамуымен, топырақтың ластануы мен
техногендік бұзылуымен, шамадан тыс жайылымға қолданылғандығымен байланысты.
Жер бедерінің түзілу үрдістері – эрозия және дефляция үрдістерінің әсерінен жерлердің
деградациясы жүреді. Халықтың тығыздығы да қоршаған ортаға және шӛлденуге әсерін
тигізеді.
Республиканың табиғи және антропогендік экожүйелерінің бұзылуын интегралды
бағалау әсер ету факторлары мен деградация дәрежесімен, типімен сипатталады.
Биологиялық табиғи ӛзін-ӛзі реттеу түрлі дәрежеде бұзылған барлық экожүйелерге тән.
Бірақ табиғи белдеулік жүйелердің толық қалпына келу үрдісі ӛте сирек кездеседі.
Қалпына келу үрдісі жылдам (10 жылға дейін) немесе ұзақ (50-100 дейін және одан кӛп
жыл) мерзімді болуы мүмкін. Олардың ұзақтығы олардың бұзылу дәрежесі мен сипатына,
пайдалану нұсқасына, бірлестік мелиорациясын қолдану нұсқаларына тәуелді.
Биоалуантүрліліктің жойылу қаупі әлсіз шӛлдену дәрежесі кезінде мүмкін. Орташа
дәрежеде – қауіп ӛте жоғары. Экожүйелердің күшті және ӛте қатты деградация барысында
қауіп те, тиісінше, ӛте жоғары болады.
Антропогендік факторлардың әсер ету салдары әр түрлі, мысалы, дала
ӛсімдіктеріндегі ӛрт ормандағы ӛрт секілді шабындық шӛпті бұзады.
Бұл ӛрттер ағаш ярустылығының толық деградациясына алып келіп, ӛзін-ӛзі қалпына
келтіру үрдісін ӛте баяулатады. Таулы аумақтардың ішкі шӛлдену қаупі ӛздігінен жоғары,
оған дәлел тӛтенше жағдайлардың қалыптасуы, ауыр болжалмаған зардаптарға алып
келетін жарылымдар, кӛшкіндер, тасты селдер және т.б. болып табылады. Соңғы жылдары
тау алды және аласа таулы аумақтарда құрылыстың қарқынды жүруі ормандар мен
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бұталардың жойылуымен іске асуы кӛшкіндер, топырақ эрозиясының қалыптасуына
итермелейді.
Шӛлдену бойынша материалдарға репроспективті талдау жасау қоршаған ортаның
дестабилизациясына антропогендік әсер факторларының басымдылығын белгілейді. 5,4
млн. халқы бар Арал және Іле-Балқаш аймақтары ең кӛп дәрежеде бұзылған. Ӛзен ағынын
реттеу су тасу жиілігін азайтып, грунт суларының деңгейін тӛмендетіп, сортаң жерлердің
кӛбеюіне және мал басының қысқаруына алып келді. Су тапшылығы экономиканың
дамуына және халықтың тұрмыс жағдайына кері әсер етті. Жабайы жануарлар мен
балықтардың мекен ету ортасы нашарлады. Солтүстік және Орталық Қазақстанда су
эрозиясынан 5,6 млн. га егіндік жер зиян тартты, астық дақылдардың ӛнімділігі 20-30 %-ға
қысқарған. Каспий маңы аймағында теңіз құнарлы жағалық жайылымдар мен пішендердің
5,6 млн. га су басқан. Ӛнеркәсіп орталықтарының айналасындағы жерлер кәсіпорын
ластағыштарымен ластанды. Шамамен 10 млн. га жайылымдар мен пішендер әскери ӛнеркәсіптік кешен полигонынан айналымнан шығарылды.[4]
Шӛлдену зардабының соммасы Қазақстанда ондаған млн. АҚШ долларымен
есептеледі. Су қорларының таусылуы ӛнеркәсіптің құлдырап, жұмыс орындарын
қысқартып, халықтың тұрмыс жағдайын нашарлатты және экологиялық дағдарыс
аудандарынан халықтардың кӛшуімен себептелді.
ҚР 14 облысы ішінен тек бес облыста ғана (Ақтӛбе, Маңғыстау, Солтүстік
Қазақстан, Қарағанды және Қостанай) кері белгілер (яғни шӛлдену) жемдік жерлердің
30% құрайды. Басқа облыстарда деградация 30-50% және одан жоғары.
Жыртылған жерлерде топырақ эрозиясы мен дегумификация үрдісі күшейген.
Қарашіріктің мӛлшері 25-30% азайған. Осыған байланысты топырақтың құнарлығы
нашарлап, астық дақылдардың ӛнімділігі тӛмендеген. 17 млн. га жыртылған жерлер
тыңайған, жайылымға шығарылды. Бірақ ұзын шӛпті арамшӛптермен қаптаған тың
жерлер егістердің зиянкестерінің санының артуына ықпал етеді. Топырақтың
сортаңдануы, су және жел эрозиясы, қарашіріктің азаюы, суарудан қалған сулардың
қайтадан жібергенде жерлердің сортаңдануы республикада топырақтық 90% астамын
қамтиды.
Мал және жайылымдық шаруашылықты жүргізу барысында жерлерді ұтымсыз
пайдалану мәселелері қазіргі кезде рентабельді пайдалану, техниканы алу, тыңайтқыштар
қолдану, малдарды ветеринарлық тексеру, малдарды айдау, жем қорын қамтамасыз ету,
ауыл шаруашылығы ӛнімдерін ӛңдеуге қабілетті емес ұсақ агроӛнеркәсіптік және мал
шаруашылығын жүргізу кезінде кӛбейеді. Шаруашылыққа бағытталудың әлеуметтікэкономикалық мәселелері туындайды. Бұл жағдайда толық табиғи жерлерді жүйесіз
пайдалану, қорларды алу кӛлемін есепке алмастан жүргізу күшейді, яғни жерлердің
деградациясы, шӛлдену дәрежесі артты.
Күшті антропогендік қысым үстінде Орталық Қазақстан аймағында орналасқан және
4220,9 мың га алып жатқан Қарағанды облысы тұр.
Аймақ геоморфологиялық
сипаттамалары – Қазақстан қалқаны – Сарыарқа мен түрлі экожүйелердің бӛлінуімен
ерекшеленеді. Орталық Қазақстан ӛз алдына үш дала және екі шӛлейтті біріктіретін
зоналдылығы бойынша ерекше аумақты кӛрсетеді. Аймақ климаттық жағдайлары, жер
бедерінің зоналық-провинциялық ерекшеліктерімен белгіленетін топырақтың ірі типтері
бойынша бірден-бір аумақ, сондықтан флора, фауна және экожүйесінің әртүрлілігімен
ерекшеленеді. Орталық Қазақстанда 67 экожүйе бӛлінеді. Бұзылған аумақтар ауданы мен
экологиялық қауіп аудандары, ӛсімдіктер мен экожүйе түрлерінің мекен ету ортасын
жоғалтуды қоса алғанда 50% астам ауданды құрайды. Орталық Қазақстандағы
қауіптіліктің жоғары дәрежесі экологиялық аудандастыру мәліметтері бойынша 32
экожүйе үшін 22 457,2 мың га қамтиды .[6]
Мұндай ӛте қатты бұзылған экожүйелердің кӛптігі, олардың шӛлденуі табиғи және
антропогендік (жер жырту, мал жаю, ағаш-бұталарды кесу) әсерлермен, тастықиыршықтасты топырақтардағы шӛлденудің ішкі қауіптіліктің жоғары дәрежесімен, ұзақ
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жылдар бойы мал жаю әсерінен, ӛнеркәсіптік ықпалдармен, радиоактивті ауытқулармен
байланысты.
Шығыс Қазақстан облысы аумағы 283,2 мың.км2 , жоғары Ертіс бассейнінде
орналасып, шығысында Қытаймен, оңтүстігінде Алматы облысымен, солтүстік
шығысында ресеймен, батысында Қарағанды және Павлодар облыстарымен шектеседі.
Экожүйелердің
және
ландшафттардың
алуантүрлілігімен,
табиғи-климаттық
зоналдылығымен сипатталады. Солтүстік шығысында Қазақстандық Алтай жоталары
орналасқан, оңтүстік- шығысында Тарбағатай және Сауыр тауларымен қоршалып жатыр.
Жайсан кӛлімен шектесіп жатқан облыстың орталық бӛлігі Жайсан ойпатының
аккумулятивті жазықтарымен кӛмкеріліп жатыр. Шығыс Қазақстан облысы аймағында 75
негізгі экожүйелер ажыратылады, оның ішінде құмды ақ селеу және бетегелі далалармен
үйлесімін тапқан майқарайлы самырсынды ормандар, қарағай ормандары, кӛктеректі
қайың ормандары; таулы-шалғынды альп і және субальпілік топырақтардағы
шабындықтар; тау тундрасы; дала және шӛл ӛсімдіктерінің бӛліктері кездеседі (3 Сур.).
Экожүйелерге үлкен әсерін тигізетін – техногендік әсерлер болып табылады. Бұл
әсер биологиялық қызметтің тоқтап, жойылуына алып келеді. Мысал ретінде, Риддер
қаласындағы реликті Риддер-бора орманының кеуіп кетуін айтуға болады. Жойылу
қаупіндегі экожүйелер категориясына бозды-бетегелі, шӛлденген далалар, жапырақты
ормандар жатады. Ертіс маңындағы жолақты ормандардың ауданы ӛрт, жыртқыштық
браконьерлік орман кесу және орман жыныстарының зиянкестермен зақымдануы
салдарынан азайған.
Кенді Алтайдың қалың қылқанды ормандарын бақылаусыз ӛнеркәсіптік ағаш кесу де
ӛзіндік ағаш кесу секілді табиғат жүйелеріне зиянын келтіреді. Жалпы, Шығыс Қазақстан
экожүйелерінің бірегей алуантүрлілігінің шамамен 10% олардың фондық жағдайына
сәйкес келеді, ал 25 % орташа трансформациямен және территорияның 4 % дағдарыс
жағдайына жақындығымен сипатталады. Облыстағы ӛте күшті техногендік әсер кен
ӛндіру орындарына сай келеді. Жолдардың кӛптігі де экологиялық жай-күйді әлсіретеді.
Атмосфералық ауаға шығатын улы заттар адамдарға, сонымен бірге қоршаған ортаға кері
әсерін тигізеді.
Республиканың экологиялық қауіпті аймақтарына (Солтүстік, Батыс, Оңтүстік,
Орталық және Шығыс) талдау жасай отырып, түрлі дәрежедегі шӛлденудің жалпы ауданы
республика ауданының 91,6 % құрайды, тек 8,4 % ауданда ғана шӛлдену үрдісі
тіркелмеген. Күшті және ӛте қарқынды шӛлдену үрдісіне (қауіп дәрежесі) 510,91 мың км 2
немесе республика территориясының 19,1 % ұшыраған. Бұзылудың ӛте ауыр дәрежедегі
қауіпті аймақтары дағдарыс (кризис) аймағы ретінде қарастырылады. Деградацияның
күшті және критикалық дәрежелі ауданы бойынша аймақтардың ішінде Орталық және
Батыс Қазақстан аймақтарында сәйкесінше - 53,9 және 19,9 % ең үлкен кӛрсеткіші
байқалған (28 Сур.).
Қазақстан Республикасының экологиялық қауіпті аймақтарының картасы қарқынды
антропогенді әсер ету ықпалынан қауіп дәрежесі және түрлердің, экожүйелердің, ағашбұталы тоғайлардың жоғалу қатерінің кӛрсеткіштері бойынша, экожүйелердің және
олардың топырақ жамылғысының ішкі шӛлдену қаупі ойынша күрделі де алуантүрлі
жағдайды бейнелейді. Жалпы Қазақстан үшін Экологиялық аудандастыру картасына
талдау жасау бойынша шӛлдену дәрежесіне – жерлердің, экожүйелердің және әсіресе
топырақ-ӛсімдік жамылғысының деградацияға ұшырауына сай келетін бес Қауіптілік
дәрежесі айқындалды.
Қазақстанның экологиялық аудандастыруы нәтижесінде экожүйелердің шӛлдену
жағдайы және қауіптілік дәрежесі қоршаған ортаның алдағы дестабилизациясы кезінде
қауіптіліктің орташа дәрежесінің – республика ауданының 42,3% басым болуын
белгілейді. Дегенмен, бұл да антропогендік әсердің шекті шекарасы және ресурстарды
(әсіресе, топырақ-ӛсімдіктер қорын) ары қарай игеру экожүйелер қатарында шектеулі
болуы керек. Пайдалану нормаларын 10-20%-ға дейін тӛмендету экожүйелердің ӛзін-ӛзі
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реттеуі және қорларды қайта ӛндіруді сақтау үшін қажет. Қауіптіліктің орташа
дәрежесінің шарттары экожүйелердің антропогендік әсерлерге орнықты болу шегін
кӛрсетеді. Мысалы, ӛсімдіктер биомассасынан айырылу. Құрғақ ауа райы жылдары
құрғақшылық факторлары кӛбірек болғанда топырақ құрғап, экожүйелердің түрлік
алуандығы азайып, ӛнімділігі нашарлап, экожүйелер ауысады.[8]
Жердiң шӛлейттенуi және тозуы. Қазақстанның кӛп бӛлiгi қуаң аймақта орналасқан
және оның аумағының шамамен 66%- i түрлi деңгейде шӛлейттену процестерiне бейiм.
Алдын ала есептер бойынша жайылымның тозуынан залал, егiстiк эрозиясынан,
қайталама тұзданудан және басқа да себептен алынбаған кiрiс шамамен 300 миллиард
теңгенi құрайды.Қазақстан үшiн елеулi iшкi қатердi бiлдiретiн жердiң шӛлейттенуi мен
тозу проблемасы шаң-тұз дауылының пайда болуы және ауа массаларының ластаушы
заттарды алыс қашықтыққа жеткiзуi нәтижесiнде бiртiндеп трансшекаралық проблемаға
айналуы мүмкiн. 2004 жылдың барысында шӛлейттенудiң кӛлемi мен құрғақшылықтың
терiс әсерiнiң алдын алуға және қысқартуға, тозған жерлердi және топырақтың
құнарлылығын қалпына келтiруге, ресурстық базаны сақтауды және/немесе қалпына
келтiрудi қамтамасыз ететiн, халықтың экологиялық қауiпсiздiгiн нығайтатын тұрақты
жер пайдаланудың экономикалық тетiктерiн әзiрлеу мен енгiзуге, сондай-ақ
шӛлейттенумен күрес процесiнде халықтың кең қауымының хабардар болуы мен
қатысуын қамтамасыз етуге бағытталған шӛлейттенумен күрес жӛнiнде бағдарлама
әзiрлеу және бекiту қажет.Бағдарламаның негiзгi нәтижелерi шӛлейттену процестерiн
болдырмау және жердiң тозу ауқымын қысқарту, шӛлейттенумен күрестiң экономикалық
тетiктерiн енгiзу, ауыл шаруашылығы жерлерiнiң ӛнiмдiлiгiн арттыру болмақ [10].
Су ресурстарының сарқылуы және ластануы. Қазақстан су ресурстарының үлкен
жетiспеушiлiгi елдерiнiң санатына жатады. Қазiргi уақытта су объектiлерiн тау-кен ӛндiру,
металлургия және химия ӛнеркәсiбi кәсiпорындары, қалалардың коммуналдық қызметтерi
қарқынды ластауда және ол нақты экологиялық қатер тӛндiредi. Ертiс, Нұра, Сырдария,
Iле ӛзендерi, Балқаш кӛлi неғұрлым ластанған. Халықты ауыз сумен қамтамасыз етудiң
негiзгi кӛзi болып табылатын жер асты сулары да ластануға ұшыраған.
Су объектiлерiне антропогендiк салмақ пен олардың қалпына келу қабiлетiнiң
арасындағы теңгерiмсiздiк экологиялық қолайсыздықты iс-жүзiнде барлық iрi ӛзен
бассейндерiне тән еттi, ал су шаруашылығының мұқтаждарын жеткiлiктi
қаржыландырмау су шаруашылы қ объектiлерiнiң барынша қанағаттанғысыз (кей жерде
апаттық) техникалық жай-күйiне және халықты ауыз сумен қамтамасыз ету
проблемаларының тым шиеленiсуiне себеп болды.Бұл проблемаларды шешу үшiн
Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 21 қаңтардағы N 71 қаулысымен су
ресурстарын сақтау және ұтымды пайдалану проблемаларын шешудiң негiзгi жолдары
айқындалған Экономиканың су секторын дамытудың және Қазақстан Республикасы су
шаруашылығы саясатының 2010 жылға дейiнгi тұжырымдамасы қабылданды. Сондай -ақ
халықты жеткiлiктi кӛлемде және кепiлдi сападағы ауыз сумен тұрақты қамтамасыз ету
үшiн Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 23 қаңтардағы N 93 қаулысымен
"Ауыз су" салалық бағдарламасы бекiтiлдi, Қазақстан Республикасының Су кодексi және
"Cу пайдаланушылардың ауылдық тұтыну кооперативтерi туралы" Қазақстан
Республикасының Заңы қабылданды, 2005 - 2010 жылдары негiзгi су бассейндерiнiң су
ресурстарын кешендi пайдалану мен қорғаудың схемаларын әзiрлеу жӛнiндегi жұмыстар
жүргiзiлетiн болады. Қабылданған бағдарламалық құжаттардың щеңберiнде 2005 жылы
iске асырылуы суды қажет ететiн ӛндiрiстер дамуының қарқыны мен кӛлемiн шектeугe, су
үнемдейтiн технологияларды, су пайдаланудың айналымды және тұйық жүйелерiн жаппай
енгiзуге, ӛнiм бiрлiгiне және пайдалану шығындарына жекелей су пайдалануды азайтуға,
су шаруашылық жүйелерiн есепке алу мен реттеудiң қазiргi заманғы құралдарымен
жарақтандыруға мүмкiндiк беретiн сумен қамтамасыз ету жӛнiндегi республикалық
мақсатты бағдарлама әзiрлеу қажет. Бағдарлама су ресурстарын пайдаланғаны үшiн
тӛлемнiң қолданыстағы ставкаларын саралау, су шаруашылық объектiлерiн ұстау мен
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жӛндеу жӛнiндегi шығыстарды ӛзiн-ӛзi ақтауға кезең-кезеңмен кӛшiре отырып, су
пайдаланушыларға су жеткiзу жӛнiндегi қызмет үшiн баға белгiлеудi оңтайландыру
жӛнiндегi iс- шараларды да қамтуы тиiс. Ӛзен экожүйелерiне ауыртпалықты азайту
мақсатында және олардың ластануы мен қоқыстануының алдын алу үшiн 2005 - 2010
жылдар барысында пайдаланылатын барлық су объектiлерi үшiн су қорғау аймақтары мен
жолақтарының жобалары әзiрленетiн болады, 2005 - 2006 зиянды әсердiң мүмкiн болатын
шектi нормативтерiн және судың жай-күйiнiң мақсатты кӛрсеткiштерiн әзiрлеу жӛнiндегi
ғылыми-қолданбалы зерттеулердiң кешенi жүргiзiледi, ол су объектiлерiне ластаушы
заттар тӛгiндiлерiн таңбалыдан жиынтық нормалауға кезең-кезеңмен кӛшiрудi жүзеге
асыруға мүмкiндiк бередi. Осының бәрi ағынды суларды тазартатын құрылыстарды салу
мен қайта жаңғырту кезiнде жаңа технологияларды енгiзудi жеделдетедi. Қолда бар су
ресурстарының санын ұлғайту мен сапасын жақсарту үшiн су жетiспеушiлiгiн тартып
отырған ӛңiрлерде ӛзен ағынын реттеу жӛнiндегi, оның iшiнде бассейн аралық қайта бӛлу,
сондай-ақ жер асты ауыз суларын пайдалануды жеделдету жӛнiндегi жұмыстарды
жалғастыру қажет.
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Аннотация
Бұл мақалада шӛлейттену процестері қарастырылады.
Аннотация
В статье рассматриваются процессы опустынивания.
Аnnotation
The article examines the processes of desertification.
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ӘОЖ 148.34
ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ҤРДІСТЕРДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ
ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ
Амандосова С.С., Тургымбекова Ф.
Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ.
Халық барлық уақыттарда экономикалық географияның аса маңызды зер ттеу
пәндерінің бірі болған. Бұдан ертерек уақыттарда елдер мен оларды мекендейтін халықтар
географияның мазмұнын құраған. Кейінірек «географияның» анықтамасы кеңейгенімен
халық қоғамдық-экономикалық географияның негізі болып қала берді. Уақыт ӛте келе
географиялық ғылымдар жүйесінен экономикалық география бӛлініп шықты, ал халықтар
географиясы экономикалық географияның бір тармағы ретінде қалыптасты [3,4,5].
Экономикалық географияда ӛнеркәсіп, ауыл шаруашылығы
немесе кӛлік
географиясымен салыстырғанда халықтар географиясы ерекше маңызға ие. Себебі халық
ӛндіруші күш ретінде де, тұтынушылар біртұтастығы ретінде де шаруашылықтың барлық
салаларымен байланысты, экономикалық география зерттейтін барлық құбылыстар мен
үрдістерге қатысады, сонымен қатар оның шаруашылықтан тәуелсіз, алайда халықты
географиялық сипаттауда міндетті түрде назар аударатын ерекшеліктері бар
(мысалы,ұлттық және тілдік айырмашылықтары). Халық дегеніміз күнделікті ӛмірдің
ӛндірісі мен ұдайы ӛсім үрдісінде табиғи тарихи қалыптасып үздіксіз жаңарып отыратын
адамдардың біртұтастығы, адамзат қоғамының басты материалды компоненті (құраушы
бӛлігі).
Халық дегеніміз түрлі сипат пен белгілер тән алуан түрлі және күрделі құбылыс.
Жалпы халыққа тән маңызды белгі ретінде оның үнемі жаңарып отыруын қамтамасыз
ететін ӛлгендер санының туылған дамушы келер ұрпақпен алмасуын айтуға болады. Бұл
үздіксіз үрдісті кӛбіне «табиғи» ұдайы ӛсу немесе халықтың табиғи қозғалысы деп
атайды, себебі ол ең алдымен адамның биологиялық қасиеттері арқылы кӛрінеді. Табиғи
қозғалыспен қатар халықтың басқа да қозғалыстары бар. Бұл халықтың бүкіл
қозғалыстарының анықтаушы шегін, ұдайы ӛсу мен жалпы қоғамның дамуының қоғамдық
үрдіспен үздіксіз байланысын кӛрсететін халықтың кеңістік және әлеуметтік қозғалысы
(халықтың әлеуметтік қозғалысы жеке тұлғалардың әлеуметтік топтар мен таптардың бір
класынан екіншісіне ӛтуі, қоғамның әлеуметтік құрылымында алатын орнының ӛзгеруі)
[6].
Халық қозғалысының нәтижесінде оның құрылымы мен басқа да сипаттары
анықталып қана қоймай, сонымен қатар халықтың қоғамның басқа да барлық
компоненттерімен үнемі ӛзара байланысы іске асады. Бұл ӛндірістік күштер мен
ӛндірістік қатынастардың дамуымен шарттасатын үздіксіз сандық және сапалық
ӛзгерістермен сипатталатын халықтың аса маңызды қасиетін – халық қоныстануының
дамуын анықтайды.
Халық бүкіл қоғамдық дамудың органикалық бӛлігі бола тұрып, ӛзі де сол дамуға
айтарлықтай әсер ететін фактор болып табылады және оны ӛзгеріске ұшыратады. Халық
қоныстануының заңдар жүйесін халық дамуының объективті үрдістерінің ішкі маңызды,
тұрақты үнемі қайталанып отыратын ӛзара байланыстар құрайды. Халық қоныстануының
заңдары арасында халықтың ұдайы ӛсуінің аса жалпыланған сипаттарын біріктіретін
заңдар жүйесін (подсистема) шартты түрде бӛлуге болады: 1) Халықтың табиғи қозғалыс
заңдары; 2) Халықтың кеңістіктік қозғалысының заңдары (халықтың қоныстану және
кӛші – қон заңдылықтары); 3) Әлеуметтік қозғалыс заңдары (халықтың әлеуметтік
қозғалғыштығын кӛрсететін кластық, мамандық, біліктілік, білімділік және тағы басқа
құрылымдарының ӛзгеру заңдылықтары).
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Халық дегеніміз нақты адамдардың біртұтастығының әлеуметтік – уақыттық және
кеңістік – аймақтық анықтамалығын құрайды. Кеңістік – аймақтық шектеуге байланысты
қозғалыс нәтижесінде халық аймақ бойынша тарайды. Бұл үрдісті халықтың
қоныстандырылуы деп атайды, оның нәтижесінде қоныстар торы (торабы) пайда болады.
Қоныстардың негізгі екі түрі бар – қалалық және ауылдық, олар ӛз кезегінде адамдар саны
экономикалық – географиялық жағдайы, дамуының тарихи ерекшеліктері, халықтық –
шаруашылық, сәулет–жоспарлық келбеті бойынша ерекшеленеді. Қоныстардың
қоныстанбауы (бос болуы), аймақтың қоныстану деңгейі мен халықтың тығыздығы және
қоныстардағы адамдардың кӛптігі халықтың таралуын сипаттайды.
Халықты қозғалыс үрдісінде қарастыру оның сипаттарының кӛп түрлілігін кӛрсетеді
және де ол әлеуметтік және биологиялық құбылыстармен күрделі байланыста тұрған
объективті ӛмірдің бүтін әлеуметтік құбылысы болып табылады. Қазіргі кезде халық
есебін түрлі органдар (мекемелер) жүргізеді. Халықтың табиғи қозғалысының күнделікті
есебі туу мен ӛлім, азаматтық жағдай мен медициналық мекемелердің
актілерінің
жазбаларына негізделген; халықтың кӛші–қоны туралы мәліметтер халықты тұрғын
орнына тіркеу кезінде жүргізілетін ішкі істер органдарының келу мен кету туралы
статистикалық есеп құжаттарында тіркеледі. Табиғи қозғалыс пен кӛші – қонды тіркеу
мәліметтерінің негізінде халықтың жалпы саны, жыныстық және жастық құрамы,
халықтың әлеуметтік ұлттық құрамы, білім деңгейі және тағы басқалар жайында есептер
жүргізіледі.Бұл есептер халық санағының арасындағы кезеңде жүргізіледі. Халық санағы
белгілі бір уақытта елдің немесе оның бір бӛлігінің әрбір тұрғынын сипаттайтын
демографиялық, экономикалық және әлеуметтік мәліметтерді жинау мен талдап
қорытудың аса күрделі әрі жауапты үрдісі болып табылады.
БҰҰ–ның статистикалық комиссиясының анықтауы бойынша халық санағы дегеніміз
– бұл «жинау, жинақтау, бағалау, талдау және жарыққа шығарудың біртұтас үрдісі»
немесе елдің нақты шектелген бӛлігіндегі тұлғалардың барлығына қатысты белгілі бір
уқыттағы
демографиялық, экономикалық және әлеуметтік мәліметтердің басқаша
таралуы. БҰҰ – ның ұсынысы бойынша халық санағы әрбір он жылда жүргізіледі. Санақ
елдің барлық тұрғындарын, сонымен қатар сыртта жүргендерді де тіркейді. Жанұяның
құрамы туралы мәлімет алып, оларды бір бірінен айыру үшін санақ жанұялар бойынша
жүргізіледі. Халық санағын жүргізгенде мәліметтер құжаттардан емес адамдар сӛзінен
алынады. Жауаптар арнайы санақ парақтарына жазылады. Жазбаларды арнайы есепшілер
жүргізеді.
Халық санағы қысқа мерзім ішінде (бірнеше күн ішінде) жылдың халық аса
қозғалмайтын уақытында жүргізіледі. Біреуді жазбай қалу немесе қайталап жазбау үшін
арнайы әдістер қолданылады. Ол үшін халық санағының дұрыстығын тексеруге мүмкіндік
беретін бақылау тіркеулері жүргізіледі. Санақ жоспары елдің бүкіл халқы үшін бірдей.
Оған әдетте демографиялық (жынысы, туылған жылы, күні, жасы, некелік жағдайы,
балаларының саны және т.б.),экономикалық (қандай іспен шұғылданатындығы,күнкӛріс
кӛзі,жұмыссыздар үшін арнайы сұрақтар және т.б.), білімділік туралы (сауаттылығы,
мектепке баруы, оқу жылы немесе білімділігінің деңгейі, мамандығы) және ұлттық (ұлты,
ана тілі басқа білетін тілдері) белгілері бар мәліметтер кіреді.
Мәліметтерді жинау – халық санағының, бастапқы сатысы ғана. Ары қарай
мәліметтер құбылады (ӛзгеріске ұшырайды), түрлі инстанцияларда бақылаудан ӛткен соң
автоматтандырылған ӛңдеуге ұшырайды (кодтау арқылы алғашқы жазып алынған
мәліметтер магнитті дискілерге кӛшіріліп компьютерге енгізіледі). Бұл соңғы ӛңдеу санақ
мәліметтерін ӛңдеудің алдын-ала жоспарлануы бойынша мемлекетті экономикалық және
саяси ұйымдастыруға қажетті халықтың саны, құрамы мен таралуы туралы, сонымен
қатар елдің және оның жекелеген аймақтары мен мекен жайларының экономикалық және
әлеуметтік дамуын ғылыми зерттеп іс жүзінде басқаруға арналған жан жақты мәліметтері
бар дайын статистикалық кестелер жасап шығарады.
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Бұл мәліметтердің барлығы халықтар географиясының кез-келген ӛңдеу ісінің
қажетті алғы шарты болып табылады. Халықтың саны мен жастық–жыныстық құрылымы,
қала мен ауыл халқының үлесі, халық шаруашылығының салаларында еңбек етіп жатқан
халықтың таралуы– мұның бәрі халықтар географиясын талдауға қажетті негізін қалаушы
бастапқы мәліметтер болып табылады. Туу, ӛлім – жітім және табиғи ӛсім сияқты
демографиялық кӛрсеткіштер халықтар географиясы үшін маңызды және мысалы, еңбек
артықшылығы мен жетіспеушілік байқалатын аудандарда еңбек ресурстарының тепе –
теңдігіне әсер ететіп, сол арқылы кӛші-қон кӛрсеткіштерінен кӛрініс таба отырып
экономикалық – географиялық мәнге ие болады.
Осыған байланысты халықтар географиясы пәнінің түрлі анықтамаларын байқауға
болады. Олардың ең қысқасы, В.В. Покшишевский бойынша: « Халықтар географиясы
дегеніміз халықтар мен елді мекендердің құрамы мен орналысуын зерттейтін
экономикалық географияның саласы», ол түрлі аймақтардағы халықтың қалыптасуын,
оның құрылымын, тығыздығы мен нақты жиынтықтарын (қалалық және ауылдық
қоныстанулар) және де қоныстану пішіндерін анықтаушы жағдайларды қарастырады [7].
1971 жылы ММУ – де басылып шыққан тағы бір басқа халықтар географиясының
оқулығында былай деп жазылған: «Халықтар географиясы халық саны, серпіні мен
орналасуының аймақтық айырмашылықтарын, сол айырмашылықтардың қалыптасу
заңдылықтарын, елді мекендердің аймақтық жүйелері мен олардың даму заңдылықтарын
зерттейді. Сонымен қатар халықтар географиясы жер шарындағы және жекелеген елдер
мен аудандар шегінде халықтың орын ауыстыруын зерттейді». Халықтар географиясының
анықтамасы бұдан да жинақты С.П. Ковалев пен Н.Я. Ковальскаяның оқулығында
берілген: «халықтар географиясы нақты қоғамдық тарихи жағдайлар үшін сол халықтар
ӛмір сүріп еңбектеніп жатқан халықтың аймақтық топтары мен елді мекендер жүйесінің
серпінін, табиғи орта жән шаруашылық пен байланысын кешенді түрде зерттейді. Ол
халықтың аймақтық топтары мен елді мекендердің дамуының заңдылықтары мен
аймақтық мәселелерін анықтайды» [8].
Зерттеудің мақсаты мен ауқымдылығына байланысты аймақтық топтар ретінде
жекелеген елдер мен олардың бӛліктерінің, ӛлкелердің, облыстардың, бӛлшекті
экономикалық аудандардың жекелеген қалалардың агломерациялары мен ауылдық
аудандардың халқы қарастырылуы мүмкін. Жоғарыда келтірілген анықтамалардың
арасында принципиалды айырмашылықтар жоқ екенін байқау қиын емес және
салыстыруда олар халықтар географиясы зерттейтін құбылыстар, үрдістер, мәселелер
туралы кеңірек түсінік беріп осы ғылымның тӛменде келтірілген жекелеген бӛлімдері мен
бағытттарын бӛлуге мүмкіндік береді:
Ӛндіріс географиясына байланысты теория мен қызмет салалары бойынша халықтың
құрылымы мен таралуының теориялық заңдылықтарын, қала мен ауыл халқының
арақатынасын қарастыратын халықтар географиясының жалпы мәселелері. Халықтың
табиғи қозғалыс мәселелері; халықтың кӛші – қон географиясы; халықтың қалалық және
ауылдық таралуының географиясы; еңбек ресурстарының географиясы; халықтар
географиясының тарихы; этнодемографиялық мәселелер; халықты картографиялау
мәселелері.
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Аннотация
Бұл мақала халықтың халық, кӛші-қон, демография және демографиялық проблемалары
қарастырылады.
Аннотация
В статье рассматривается воспроизводство населения, миграция, демография и
демографические проблемы населения.
Annotation
The article discusses the reproduction of the population, migration, demography and demographic
problems of the population.

ӘОЖ 895.85
БӚЛМЕ ГҤЛДЕРІН ӚСІРУ ӘДІСТЕРІНІҢ ТИІМДІЛІГІН НЕГІЗДЕУ ЖӘНЕ
ОЛАРДЫҢ ФИТОНЦИДТІК ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ
Бегалиева С., Қолпашбаева А., Унербекова А.А.
Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ.
Үйде гүл ӛсіру әрі әдемілік, әрі бӛлме ауасын тазарту үшін таптырмас амал.
Дегенмен қандай гүлді ӛсіруді қолға алсақ та, алдымен оны күтіп-баптаудың қыр-сырын
біліп алған жӛн, Әтпесе босқа әуре болып қаларың сӛзсіз. Себебі әр гүлдің шығу тарихы,
мекені әртүрлі. Бір гүл жарық, күн сәулесі мол түсетін жерде жақсы ӛсетін болса, енді бірі
қара кӛлеңкені қалайды. Үй гүлдері, негізінен, екіге бӛлінеді. Бірі әдемі декоративті,
жапырақты, сосын гүлдейтін. Гүл құмарлардың кӛбі оларды араластырып ӛсіргі жақсы
кӛреді. Гүлдейтін гүлдердің күтімі ерекше екендігін үнемі ескеру керек. Сондай -ақ
олардың қай кезде гүлдейтінін білу керек. Біз үй гүлі дегенімізбен, олар ӛзге бір елдерде
табиғатта ӛседі. Үйдің жағдайын да сол табиғаттаға қалыпқа жеткізіп, топырағын,
ылғалдылығын үнемі қадағалау керек. Сол кезде ғана үй гүлі ӛз дәрежесінеде болып,
гүлдейді.
Үй гүлдері сонымен қатар күнді жақсы кӛретін және алакӛлеңке жерде ӛсе беретін
болып бӛлінеді. Сондықтан үйде гүл ӛсііруді қолға алсаңыз, оны қай жерге қоятыныңызды
алдын ала ескеріп, дүкеншімен кеңесу керек. Ӛзіңіз қызығып, қалап сатып алған гүліңіздің
күнді қалайтынын немесе керісінше екндігін дүкеншіден біліп алған жӛн. Әйтпесе гүлдің
бабы болмай, қурап қалуы мүмкін. Дәрілік қасиеті бар гүлдер ӛте кӛп. Мысалы, бір ғана
алаказия гүлінің жапырағынан қаншама дәрі жасалады. Шырмауық гүлінің де түрлі емдік
қасиеті бар. Жапырақтарын жылы суға бір салып, кӛзге қоятын болсақ, кӛздің
тамырларына әсер етіп, шаршағанын басады. Кейбір гүлдердің адамның кӛңіл күйін
кӛтеруге де ықпалы бар.
Аулада ӛсіреге болатын 1-2 жылдық және кӛпжылдық гүлдер бар. Кӛпшілік,
негізінен, кӛпжылдық гүлдерді таңдайды. Жаңадан гүл ӛсіруді бастағанда түймедақ
(ромашка), бақыт гүлін (хрезентема) еккені дұрыс. Ӛйткені бұл гүлдердің күтімі жеңілдеу,
аса күй талғамайды. Аканик гүлін қазақтар «у қорғасын» деп атайды. Ӛйткені у
қорғасыннан неше дәрілер алынады. Үй гүлдерінде, негізінен, топырағы дұрыс болуы
керек. Кӛп жағдайда суағары болыу шарт, ӛйткені гүл шылқылдаған суда тұрса, кӛбіне
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ӛліп қалады. Мектептерде балалар ӛсірген гүлдерде бұл жағдай жиі ұшырасады. Ыдыстың
түбін теспей, гүлді егіп қояды да, ұзамай қурап қалады.
Бӛлме ӛсімдіктерінің түрлері. Бӛлме ӛсімдіктерін ӛсіру үшін дұрыстап таңдап алу
керек. Олардың ӛсуіне қажетті жағдайларды жақсы білу керек. Оны табиғат жағдайларына
сәйкестендірген дұрыс. Ӛсімдіктер ӛніп-ӛсу үшін жарық, температура, ылғал қажет.
Ӛсімдіктің жарықты сүйетін, кӛлеңкеге тӛзімді, сондай-ақ жарықтың шашырап түскенін
қажет ететін түрлері болады.
Жарық сүйгіш өсімдіктер. Оларға шӛл дала мен таулы жерлерде ӛсетін ӛсімдіктердің
барлығы – кактустар, сүттіген, сенеция, стапелия, литопса, фаукария, зониум т.б., гүл
жаратын ӛсімдіктердің кӛпшілігі (амариллис, жасмин, кливия, панкрациум, пеларгония);
Жарықтың шашырап түсуін қажет ететін өсімдіктерге – аспарагус, бегония,
глоксиния, сенполия, фукция, эухарис, пенеромия, Американың тропиктік ормандарында
ӛсетін жатаған шӛптер – маранттар, хкалатея, строманте, ктенанте және фиттония,
бромелия тұқымдас ӛсімдіктердің кӛпшілігі –эпифиттер.
Жылылықты сүйетін өсімдіктерге тропикті ӛсімдіктер жатады. Мысалы, бегония,
пеперомия, ароид тұқымдас ӛсімдіктер (антуриумдер, аглаонемдер, диффенбахия,
сингониум), кордилиндер, драцендер, бромелия мен геснерия тұқымдастар. Олардың
барлығы қыста 20°С температурада жақсы ӛседі.
Субтропиктік өсімдіктердің кӛпшілігі – кактустар, суккуленттер, хлорофитум,
бересклет, фатсия, шырмауық, лавр, тікенекті мюленбекия үшін қыста температура 6°Стан 12°С аралығында болуы керек. Егер температура режимі бұзылса ӛсімдіктер сарғайып,
жапырағы түсіп қалады.
Көлеңкеге төзімді өсімдіктер – қырыққұлақтар, тікенекті ӛсімдіктер, монстер,
филодендрон, сингониум, сциндапсус, спатифиллюм, руэллия, аспидистра, шырмауық,
традесканция, зебрина, саркококка, фикус т.б. кӛптеген қылқан жапырақты ӛсімдіктер.
Өсімдіктерді орналастыру. Қазіргі кезде ӛсімдіктерді қабырға іліп қоятын гүл
ӛсіргіштерде, жұмыс столына бекітілген ағаш не пластмасса жәшіктерде ӛсіру кең
тараған. Ӛсімдіктерді шоғырлап ӛсіру аз орын алады, оларды баптап күту қолайлы.
Сондықтан шоғырлап отырғызылатын ӛсімдіктерді шамасы мен ӛсу түріне қарай таңдап
алған жӛн. Кӛшеттің түбін бүркеу үшін жайылып ӛсетін ампель ӛсімдіктерін (хельксина,
пилей, пеперомия, фикус, шырмауық) пайдалануға болады. Мұндай композицияға
ӛсімдіктердің табиғи ӛсетін жерлерін бейнелейтін әр түрлі материалдарды – тастар мен
ағаштарды пайдаланған жӛн. Сонымен бірге шоғырланып отырғызылатын ӛсімдіктердің
түр- түсінің сәйкес келуін де ескеру керек. Гүлдердің түстері әртүрлі болуы тиіс.
Ӛсімдіктердің мұндай шоғырына әсем жапырақты ӛсімдіктерді қосса тіпті жақсы.
Мысалы, папоротникпен қоса асплениумды, сциндапсусты, пеперомияны, немесе цереус,
сүттіген, эхинопсис, оскулярия мен глотифиллюмды бірге ӛсіруге болады. Ал ірі
ӛсімдіктерді ( пальма, монстерлер, фикус, драцендер) тұғырға орнатылған жеке ағаш
кеспектерге немесе арнаулы ыдыстарға отырғызу қажет. Ампель ӛсімдіктері сӛрелерде
және қабырғаға ілінетін гүл ӛсіргіштерде сәнді кӛрінеді.
Бөлме өсімдіктерінің топырағы: Әр түрлі ӛсімдіктер тобы әр түрлі топырақты қажет
етеді. Бӛлмеде гүл ӛсіргенде қорда, қарашірік, шымтезек, шым және күлгін құм араласқан
топырақ пайдаланылады. Қорда топырағын ӛімдіктердің қалдықтарынан: шӛптен,қурап
түскен жапырақтардан т.б.дайындайды. Оларды бір жерге үйіп не шұңқырға салып, үстіне
жуынды, сабын су, кӛң бӛкпесін құяды. Тез шіруі үшін қорданы күрекпен әлсін -әлсін (35рет) араластырып отырады. 2-3 жылдан кейін қорданы пайдалануға болады. Әдетте оны
құнарсыз топырақтың құнарлығын арттыру үшін қосады.
Жапырақ араласқан топырақты ағаштың (еменнен басқасы) қурап түсіп, шіріген
жапырағынан дайындайды. Ол үшін жапырақты кӛктемде бір жерге жинап үйеді де, жазда
2-3 рет күрекпен қопарыстырады. 2-3 жылдан кейін топырақ пайдалануға жарайды.
Шымтезек топырағын ми батпақты саз қорысты жерлердің шіріген шым тезегінен
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дайындайды. Топырақтың ӛсімдіктерге зиян келтіретін қышқылын кетіру мақсатымен оны
бір жерге үйіп, 1-2 жыл ашық жерде ұстайды.
Шым топырақты былай дайындайды: Жазда немесе ерте күзде ойылған шымды (ені
10-15 см және ұзындығы 30 -35 см) арасына сиыр кӛңін салып, топырағын бетіне қаратып,
биіктігін 1 м етіп жияды. Шірігеннен кейін (бір жылдан соң) топырақты пайдалануға
болады. Жеңіл шым топырақтың (онда ӛсімдіктердің қарашірігі мол болады ) ауыр немесе
шым топыраққа (онда саз топырақ мол болады) қарағанда ӛзгешелігі болады.
Ӛсімдіктердің түріне, жасына және ӛсу фазасына қарай бұл топырақтарды әр түрлі
мӛлшерде қосып араластырады.
Өсімдіктерді суару: Әдетте бӛлме ӛсімдіктерін ӛсірушілер ӛсімдікке суды кӛп
құяды., соның салдарынан ӛсімдіктің тамыры шіриді.Ӛсімдікке құятын судың
температурасы бӛлме температурасына шамалас немесе одан 5-7°С жоғары болуы керек.
Ол үшін ӛзен, жаңбыр, қар, тоған немесе құбыр суын пайдалануға болады.Құбыр суын
хлорынан тазарту үшін алдын ала ыдысқа құйып, тұндырып қояды.Ӛсімдікке су құйғанда
топырақтың түйіршіктері жібіп, су ыдыстың түбінен ағуы тиіс.
Ӛсімдіктерді бӛлме температурасындағы сумен суару керек. Жазда күн сайын, қыста
сирегірек суарады. Құмырадағы топырақтың құрғап кетпеуін қадағалап тұру керек.
Ӛсімдіктерді тұнған сумен суарады. Тамырына ауа жетіп тұру үшін топырақты таяқшамен
қопсытады. Қопсытқанда таяқша ӛсімдіктің тамырын зақымдамайтын болсын.
Ӛсімдіктердің шаңын дымқыл шүберекпен тӛменнен бастап тазалайды. Олардың
жапырағын шаңнан тазартқанда аса ұқыпты болу керек. Ірі ӛсімдіктерді аздаған сабын
араластырған жылы сумен жуады. Ұсақ ӛсімдіктерді қол жуғышқа не шылапшынға
қойып, үстінен су құйғышпен шашыратып жуады. Ӛсімдіктер тұрған бӛлмені үнемі
желдетіп отыру керек. Қыста ӛсімдіктерді неғұрлым жылырақ орынға кӛшірген жӛн.
Өсімдіктерді көшеттеу және топырағын алмастырып отырғызу. Ӛсімдіктер
қоректік тұздары бар суды тамыры арқылы бойына сіңіріп, біртіндеп топырақты
құнарсыздандырады, сондықтан оларды әлсін -әлсін алмастырып, жаңа топыраққа
отырғызу керек. Ӛсімдік дұрыс ӛсіп-ӛнбей, жапырағы солғанда немесе тамырлары
топырақтың барлық кесек түйірлерін шырмап алғанда ғана кӛшеттеп отырғызады.
Отырғызар алдында кесек топырақ жібігенше, су құю керек. Ӛсімдікті қыш құмырадан
топырағымен қоса қопарып алып, сіліккеннен кейін, оны кӛшеттеп отырғызуға болатынын
айыруға болады. Егер ӛсімдікті кӛшеттеу қажет болмаса, оны кең ыдысқа жаңа топырақ
салып қайта отырғызады. Топырағын алмастырып отырғызуды ӛсімдік гүл ашқан кезде
қолға алу керек, ӛйткені бұл кезде ӛсімдіктің ӛніп, жетілуіне зиян келмейді.
Ӛсімдіктерді шоғырлап су ағар тесігі жоқ үлкен ыдысқа кӛшеттеп отырғызғанда
топырақты қопсытудың маңызы зор; мұндай жағдайда ӛсімдікті ӛте ептілікпен суару
керек. Ӛсімдіктерді кӛшеттеп немесе топырағын алмастырып отырғызғаннан кейін,
сабағының айналасындағы топырақты таяқшамен немесе саусақпен нығыздап, су құятын
орын қалдырады. Одан кейін ӛсімдікке су құяды да, жел ӛтінен аулақ, күн сәулесі тура
түспейтін жерге қояды.
Өсімдікті тыңайту. Ӛсімдіктердің қоректік заттар жӛніндегі қажетін
қанағаттандыру үшін минералдық және органикалық тыңайтқыштарды жүйелі түрде
енгізіп, олардың топырақтағы қорын толықтырып отыру керек. Тыңайтқышты (ертілген)
бірнеше рет (1-2 аптадан кейін) ӛсімдіктің ӛсу және гүлдену кезеңінде енгізу керек. Жаңа
ғана кӛшетелген немесе ауруға шалдыққан ӛсімдіктерге тыңайтқыш берудің қажеті жоқ.
Тыңайтқыш ертіндісін қолданудан 2 сағат бұрын топырақтын түйіршіктері толық
жібуі үшін таза су құю керек. Минералды тыңайтқыштар ретінде калий тұзы және
суперфосфат қолданылады. Ӛну кезінде ӛсімдікке аммиак силитрасы қоспасын (21/2 ас
қасық) суперфосфат (1 ас қасық), калий силитрасын (1/2 ас қасық) 10-12 л суға ертіп құю
керек. Ал ӛсімдік гүл жарар алдында және гүлдену кезінде аммиак силитрасы қоспасын
(1/2 ас қасық), суперфосфат (2 ас қасық) және калий силитрасын 10 л суға ертіп құяды.
Дайындалған тыңайтқыш ертіндісін де (оның ережесі ұсынылады) қолданылған жӛн.
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Органикалық тыңайтқыштарды қолдану ӛсімдіктердің ӛніп ӛсуіне жақсы ықпал
жасағанмен бірақ оларды үй жағдайында дайындау ӛте қиын. Шикі етті жуған су жақсы
қосымша тыңайтқыш болып табылады.
Ӛсімдіктер жынысты (тұқымдары және споралары арқылы) және жыныссыз
(вегетатнвтік мүшелері арқылы) жолмен кӛбейеді. Үйде ӛсірілетін ӛсімдіктерді кӛбейтуде
бұл екі тәсілдің екеуі де колданылады. Бірақ барлық ӛсімдіктер үшін осы екі тәсілді
бірдей қолдана беруге болмайды. Оның ең басты себебі — ӛсімдіктердін барлығы бірдей
үй жағдайында гүлдеп, тұқым бере алмайды. Тіпті үй жағдайында гүлдейтін ӛсімдіктердін
кейбірі қолдан тозаңдандырылмаса ӛз бетімен ұрыктанып, жеміс бай-ламайды.
Гүл әуесқойлары ӛсімдіктерді тұқым арқылы кӛбейту әдісін негізінен жаңа сорттар
шығару үшін қолданады. Мұның себебі мынада: еркін тозаңданатын ӛсімдікдіктердің
тозандарын қабылдауы мүмкін. Олай болса тозаңдану нәтижесінде пайда болған
тұқымнан ӛнген ӛсімдіктің табиғаты ӛзара тозаңданған бұл екі ӛсімдіктің табиғаттарының
біріне немесе екеуіне де ұқсас болуы шарт. Сонда бірнеше жыл бойы осылай
тозаңданудың нәтижесінде ӛсімдік ӛзінің бастапқы қасиеттерінен азды-кӛпті айырылып,
жаңа қасиетке ие болады. Кейде вегетативтік жолмен кӛбейту үшін қажетті материалдар
оңай табыла бермейді. Немесе вегетативтік жолмен ӛсірілетін ӛсімдіктің қажетті саны
жүздеген, мыңдаған дана болуы мүмкін. Бұл жағдайда амалсыздан тұқым арқылы
кӛбейтуге тура келеді. Тұқымнан ӛсірілген ӛсімдікке қарағанда, қалемшеден ӛсірілген
ӛсімдік тез ӛсіп жетіледі.
Вегетативтік жолмен кӛбейту әдісінің кӛптеген түрлері бар. Солардың ішінде үй
жағдайында кӛбірек қолданылатындары: қалемшелеу, жуашық арқылы кӛбейту.
Қалемшелеп кӛбейту әдісі. Қалемше деп ұзындығын 3—8 см етіп кесіп алынған 2—3
жапырағы (не 2—3 бүршігі) бар сабақтың немесе тамырдың кесіндісін айтады. Сондай-ақ
кейбір ӛсімдіктердің жапырақтарын да қалемшелеуге болады. Қолайлы жағдай жасалса,
қалемшелер тамыр жайып, ӛсе бастайды.
Ӛсімдіктерді кӛктем айларында, олар ӛсе бастаған кезде калемшелейді. Қылқан
жапырақтыларды ағаш ӛсімдіктерін қалемшелеудің ең тиімді кезі — жаз айлары. Ылғи
кӛгеріп тұратын ӛсімдіктерді күз айларында да қалемшелеуге болады. Қысқы суық
түскенше мұндай қалемшелер тамыр жайып, ӛсіп үлгіреді. Басқа ӛсімдіктерді де осы кезде
қалемшелеуге болады. Бірақ олар күтімді кӛп керек етеді. Сондықтан оларға кӛбірек
уақыт пен еңбек жұмсауға тура келеді. Ӛсімдіктің қайсы бӛлігінен алынғанына қарай
қалемшелер орталық қалемше және ұштық қалемше болып бӛлінеді. Қалемшелердің
осылайша екіге бӛлінуінің себебі олардың сапасы түрліше болады. Сабақтың ұшынан
алынған қалемше сабақтың орта шенінен алынған қалемшеге қарағанда тез ӛсіп, ӛнеді.
Қылқан жапырақты ӛсім-діктердің калемшесі сабақтың
ұшынан
ғана алынады.
Мұның себебі, сабақтың ұшынан алынған қалемше біріншіден тез ӛседі, екіншіден,
сырт пішіні басқаларынан гӛрі жақсы болады. Қалемшенің тамырлануына қажетті
бірінші шарт — ондағы тіршілік процестерінің бәсеңдемеуі. Ол үшін қалемше жапырақты
болуы керек. Бірақ қалемшедегі жапырақ саны шамадан тыс кӛп болмауы тиіс, тым кӛп
болса кері әсер етеді. Сондықтан, кейбір үлкен : жапырақты үй ӛсімдіктерінің (фикус,
монстера) жапы-рақтарының жартысын кесіп тастайды немесе оларды бұрап жіппен
буады. Бұл да жапырақтың кӛлемін кішірейту әдісіне жатады. Қалай болса да қалемшедегі
жапырақ саны 2—3 жапырақтан аспауы қажет. Әйтпесе жақсы ӛспейді.
Қалемшені шеткі бүршіктерге таяу жерден қиғаштап кеседі. Қалемше кесетіи аспап
мүлтіксіз ӛткір болу керек. Ӛтпейтін аспап қалемшенің жаншылып, кесілген орнының
тегіс болмауына әкеп соқтырады. Зақымданған қалемше жерде шіріп кетеді. Ӛсірілетін
қалемшенің санына байланысты оған қажетті ыдыстын. да кӛлемі әр түрлі болады. Қандай
ыдыс болмасын оның түбінен артық су үнемі ағып кетуі үшін бір немесе бірнеше тесік
жасалады. Мүндай тесіктер ұсақ таспен не құмыраның сынықтарымен бітеледі.
Қалемшені әдетте уақытша ірі түйіршікті құмда ӛсіреді. Ол үшін алдымен ыдыс әзірлейді.
Қалемше отырғызуға арналған таза ыдыстың түбіне дренаж жасап, оның үстінен бір қабат
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кұм тӛсейді. Келесі бір қабатына бақтың құнарлы топырағын тӛсеп, оның үстіне тағы бір
қабат құм салады.
Фикус сияқты үлкен жапырақты ӛсімдіктер қалемшесі топырақта ылғалдың артық
болғанын кӛтере береді. Тіпті олар судың ішінде тұрып та ӛсе алады. Сондықтан оларға
арналып әзірленген ыдыстағы топырақта құмның мӛлшері аз, ал ыдыстын түбі бітеу болса
да жарай береді. Отырғызар алдында қалемшенің кедергі жасайды-ау деп есептелген
тӛменгі бір немесе екі жапырағын түбіне таяп кесіп тастайды. Қалемше орнықты болу
үшін жапырақтарды байлап қоятын тіреу жасайды. Ол тіре уді құмырадағы жапыраққа
енгізіп бекітеді. Қалемшенің жапырағы тым үлкен болса, оны ықшамдап ұшынан кеседі.т
Отырғызарда оның тӛменгі бӛлігі сиятындай етіп, ыдыстағы құмның бетін шұқырлайды.
Шұңқырдың тереңдігі 1—2 см шамасынан аспайды. Ӛйткені құмырадағы кұмның бұдан
тӛменірек қабатында ауа әрдайым жеткіліксіз болады, сондықтан онда тамырдың пайда
болып қалыптасуы қиынға соғады. Мұны ӛсімдікті отырғызарда ескерген жӛн.
Қалемше отырғызған ыдысты қозғалмайтындай етіп, жарық жерге апарып қояды.
Бірақ құмыра қойылған орында жабынды әйнекке күн сәулесі тікелей түспеуі керек.
Қалемше жақсы ӛсуіне керекті температура + 25° шамасындай болады.
Ӛсірілетін қалемше біреу болса, оны түпкілікті ӛсетін ыдысқа бірден отырғызуға
болады. Ол үшін ыдыстағы топырақ мӛлшерін ересек ӛсімдікке керекті топырақтай етіп
дайындау керек. Қалемшенің оңай тамырлануына жағдай туғызу үшін оның орта шенін
шұқырлап қалыңдығы 2—3 см (жоғарыда аталғандай жолмен) құм себіледі. Сӛйтіп
мұндай ыдыста филлокактус, фуксия, хош иісті герань ӛсімдіктерін ӛсіруге болады.
Жапырақ қалемшелері мен тамыр қалемшелерін де осындай жолмен күтіп ӛсіреді.
Бірақ олардың қалемшелерін дайындау әдістері басқаша. Жапырақ қалемшесі. Кӛп
жағдайларда ӛсімдікті жапырақтарын қалемшелеу арқылы ӛсіру оларды басқа әдіспен
ӛсіруге қарағанда оңай да, тиімді де. Сондықтан да бүл әдіс — гүл ӛсіруші әуесқойларға
кӛптен мәлім әдістің бірі. Дегенмен, әрбір ӛсімдіктің ерекшелігіне карай жапырақ арқылы
калемшелеу әдісі де әр түрлі болып келеді. Мысалы, қалың жапырақты алоэ, бегония,
сондай-ақ гортензия, үй жүзімі және басқаларды қалемшелеудің
ӛздеріне
тән
ерекшеліктері бар. Олардың бұл ерекшеліктері әр ӛсімдікті жеке-жеке талдаған
кезде толық сипатталып, баяндалады
Басқа ӛсімдіктерге қарағанда, жапырағы арқылы оңай қалемшеленетін ӛсімдіктердің
бірі — бегония туыстарына жататын мәдени ӛсімдіктер түрлер_ Егер қажетті
ӛсімдіктердің саны онша кӛп болмаса, әрбір қалемшеде бір-бір негізгі жүйкеден
қалатындай етіп, олардың айырылатын жерінен ұзынынан ұсақ (пунктир сызықпен
кӛрсетілген) етіп бірнеше тілімге бӛледі де біржола құмыраға немесе уақытша басқа
ыдысқа отырғызады. Егерде қажетті ӛсімдіктің саны кӛп болса, онда жапырақтың
алақанын жоғары қаратып, ылғалды құм салынған кең ыдысқа отырғызады. Тамырлан а
бастаған жапырақ қозғалып, оның әлсіз тамырлары зақымданбас үшін жапырақты әр
жерінен топыраққа бастырып қояды. Кейде жапырақты қолтық бүршігімен қоса
қалемшелеп те ӛсіреді. Бұл әдіс аукуба, жүзім, гортензия, раушан, цитрус ӛсімдіктеріне
қолданылады. Осылай қалемшеленген кезде сабақты да шағындап жапырақпен қоса
кеседі. Мұндай қалемшелерді маусым, шілде айларында ӛсімдіктер әбден жетілген кезде
әзірлейді. Мұндай қалемшелер қатар аралығы 5 см, тереңдігі 2 см әдейі жасалған құм
салған жәшікке отырғызылады. Жәшікті жылы орынға қойып, үстін әйнекпен жабады. Бір
айдың ішінде қалемше орнығып үлгіреді.
Бұл тәсілдің ең тиімді жері — қалемшелік материал аз жұмсалады, қанша жапырақ
болса, сонша қалемше алуға болады. Бұтақ қалемшелері арқылы кӛбейтуге келмейтін
ӛсімдіктерді де осы әдіспен оңай кӛбейтуге болады. Есте болатын бір жағдай — бұл әдіс
үшін қолтық бүршігі аса ескі де, жас та болмауға тиіс. Тамыр қалемшесі. Бұл әдіс
тамырлары бунақталған аралия, драцена, раушан ӛсімдіктерін кӛбейтуде колданылады. Ол
үшін жеке тамырды ұзындығы 4—6 см шамасындай етіп, бірнеше бӛлікке бӛледі де,
тереңдігі 1—2 см құмға кӛміп, парниктің ішіне орналастырады. Бұл ӛсімдік әбден тамыр
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жайып ӛсе бастағанан кейін оларды жекелеп ыдысқа отырғызады. Кӛптен бері үйде ӛсіп
тұрған ӛсімдіктер кейде ыдысқа симай, ӛркен кӛк шығара бастайды. Мұндай ӛркен
ӛсімдіктер тамырдың және кӛген тамырдың жанама бүршіктерінен пайда болады. Оларға
қорек жеткілікті болу үшін үдайы ыдысты үлғайтып, топырақты молайтып тұр бір ыдыста
бірнеше ӛсімдіктің ӛсіп тұруы аса сәнді емес және оған
қорек кӛп керек. Сондықтан ондай ӛсімдіктерді бӛліп
жеке-жеке отырғызады. Ӛркен ӛсімдіктерді бӛлуді
ӛсімдіктерді кӛктемгі кӛшіріп отырғызу кезінде жүргізеді.
Атпа тамырларды ажырату. Кливия, филлодендрон,
агапантус, калла, кордилина, камнеломка, хлорофитум
сияқты
ӛсімдіктердің
тамырларындағы
қосымша
бүршіктерден жас ӛсімдіктер ӛсіп шығады. Олар тамыры
арқылы аналық ӛсімдікпен байланысып, одан қорек алып
ӛсіп нығаяды. Осылай ӛсіп шыққан, жас ӛсімдіктерді тамырына зақым келтірмей, аналық
ӛсімдіктен бӛліп алып, басқа ыдысқа отырғызуға болады. Түйін тамырды бӛлу. Түйін
тамырлы бегония, каладиум сияқты ӛсімдіктерді кӛбейту үшін олардың тамырын бірнеше
бӛлікке бӛледі. Әр бӛлікте кем дегенде бір бүршіктен болуы керек.
Тамырды бӛлмес бүрын оларды жылы жерде тұрған топыраққа орналастырып ұдайы
жылы су бүркіп тұрады. Осыдан кейін тамыр бүршіктері ӛсе бастайды. Ӛркеннің мӛлшері
әжептәуір болғаннан кейін тамырды жоғарыда айтылғандай етіп ӛткір пышақпен бӛліп,
кесілген жеріне кӛмір ұнтағын себеді.
Тұқымнан ӛсіру. Үй ӛсімдіктерін тұқымнан ӛсіру кӛктем айларының басынан
басталады. Күннің ұзақтығы, жылу мен жарықтың молая бастауы тұқымнан ӛнген жас
ӛсімдікке қажетті жағдайды жаксартып, еркін ӛсу мүмкіндігінше арттыра түседі.
Тұқымнан ӛсіріп алынатын ӛсімдіктің қажет мӛлшерін е байланысты тұқым ӛсірілетін
ыдыс та әр түрлі болады. Бұл үшін кӛбінесе ұзындығы 60 см, ені 30 см биіктігі 5 см
түбінде су сорығатьн саңлауы бар ағаш жәшік пайдаланылады. Мұндай жәшік қажетті
кӛшеттің саны кӛп болса ғана колданылады. Ал кӛшетті шағын мӛлшерде алу үшін
тұқымды кішірек ыдыска ӛсіруге болады.
Тұқым ӛсіру үшін қажетті топырақтың құрамы мынадай болады: бірдей мӛлшерде
шым топырақ, жапырақ топырақ және құм алынады да, олар әбден араластырылады.
Аралас қосынды тұқымның тез ӛсіп, та- мырлануы үшін қолайлы келеді. Тұқым себуге
арналған ыдысты алдын ала сабындап, жылы сумен жуады. Кейіннен іші-сыртын ыстық
сумен
шаяды. Түбіндегі саңылауды құмыраның сынығымен (дӛңес жағын жоғары
қаратып жабады. Оның үстіне бір қабат ірі түйірлі құм тӛсейді де, жәшікті дайындалған
топырақ қоспасымен толтырады. Ептеп тығыздап артық топырақты тегіс тақтаймен сырып
тастайды. Осыдан кейін топырақ толты-рылған жәшіктің үстіне бір қабат еленген топырақ
салынады. Тұқымды себер алдында топырақты мейлінше ылғалдандырады.
Телу әдісі -бір ӛсімдіктің бүршікті бӛлігін екінші ӛсімдіктің денесіне ұластыру.
Телуді кейде трансплантация деп те атайды. Ӛз тамырында ӛсіп тұрған ӛсімдікті телітуші
деп, ал оған әкеліп ұластырылатын бүршігі бар бӛлікті телінуші деп атайды. Телу үшін
ӛсімдіктер таңдап алынады да бірнеше мынадай талаптар орындалуы қажет: телінушінің
ӛткен жылдары жаппай гүлдеп, мол жеміс берген, ауруға шалдықпаған сау бұтақтары
алынады.
Телітушінің
тамыр
жүйесі
жақсы
жетілуі,телінушіден
шыққан
ӛркендердіқоректі затпен қамтамасыз алатындай қуатты болуы керек, ауруға шыдамды,
ортаның қолайсыз әсеріне тӛтеп берерліктей болуы қажет. Осындай шарттар
орындалғанда ғана жақсы нәтижеге жетуге болады. Мысалы, раушан гүлін итмұрынға
теліп, телутішінің хош иісті, әсем гүлдерін алуға болады. Осы қасиеттеріне бола негізінде
ғалымдар лимон, мандарин, алхоры, алманың мәдени сорттарын ӛзді-ӛзінің жабайы түріне
теліп олардың жаңа сорттарын алды.
Фитонцидтік қасиетке ие бӛлме ӛсімдіктері. Ӛсімдіктің барлық түрлері мен сорттары,
фитонцидтік қасиетке ие. Бұл құбылыс, барлық ӛсімдік әлеміне тән. Ұшқыш фитонцидтер
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ӛсімдіктің жер үсті мүшелері арқылы атмосфераға, жер асты мүшелері арқылы –
топыраққа, су ӛсімдіктері – суға бӛлінеді.
Фитонцидтік құбылысты 1929 жылы Б.П.Токин ашты. Әр-түрлі ӛсімдіктердің
фитонцидтері, құрамы мен әсері бойынша ерекшеленеді. Бір ӛсімдіктердің
бактериостаттық қасиеті бар (микроорганизмдердің кӛбеюі мен дамуын тежейді, бірақ
жоймайды),үшіншілері бактериялардың кӛбеюі мен ӛсуін стимулдайды. Ӛсімдіктің
қорғаныш қасиеті, фитонцидтік ерекшеліктеріне байланысты. Бір гектар жапырақты
орман жаз айында 1 күнде 2 кг ұшқыш фитонцидті, қылқан жапырақты орман -5 кг, арша30 кг, микроорганизмдерге кері әсер тигізетін ұшқыш заттар бӛледі. Бӛлме ӛсімдіктері де
фитонцидтер бӛледі. Ауаны микроорганизмдерден тазартады.Себебі, бӛлме ӛсімдіктері
дегеніміз – экзотикалық түрлердің интродукциялануы.Мысалы: циперус-59%, хризантема
– 66% микрофлораны тӛмендетеді.
Ақгҥлді традесканция – Традесканция белоцветочная (tradescantia albifloca), Отаны
– Америка. Традесканция туысқанының 90-ға жуық түрі бар. Традесканция тропикалық
Америкадан келген. XVII ғасырда ӛмір сүрген ботаник Д.Традесканттың фамилиясымен
аталды. Ӛте нәзік болсада күй талғамай ӛсе береді. Жапырағынан хлорофилл дәндері
жақсы кӛрінеді. Сазды батпақты жерден шыққандықтан, суды жақсы кӛреді.
Ақгүлді традесканция, жапырағы ақшыл – жасыл,
пішіні сопақша жылтыр.Жапырақ тақтасы орташа
пішінді, мӛлшері 5-6см. Жарық сүйгіш ӛсімдік, бірақ
тікелей күн кӛзінде қалдыруға болмайды.(Күйік пайда
болады). Ал кӛлеңкелі жерде жапырақтары реңін
жоғалтады. Кӛктемнен күзге дейін мол суару керек.
Қыста суаруды қысқартады.
Батпақты аққанат – Белокрыльник болотный.
(zanfedeschia alfhiopica) Ароид тұқымдасына жатады.
Отаны-Африка. Ӛсімдік бӛлмені тек гүлдеу кезінде ғана емес, улы ӛсімдік, Солтүстік
Америка Еуропа мен Азияның батпақты жерді немесе су жағасында ӛседі.Қолайлы
жағдайда бӛлме температурасы 15-17 С. Тіке түсетін күн сәулесін қаламайды, бірақ жарық
жерде орнығуы керек. Жаз айларында далада ұстаған жӛн. Топырағы ылғалды болуы
керек.
Жағалы бегония – Бегония воротничковая (begonia manicata). Отаны – Оңтүстік
Америка, Азия, Африка, Малай архипилагының аралдары. Қазір селекция әдісімен 2000ға жуық бақшалық түрлері алынды. Бегония. Африка мен Американың субтропикалық
ормандарында ӛсетін кӛп жылдық ӛсімдік. Бегонияны XVIIғасырда натуралист Шарль
Плюмье Антиль аралдарына жасаған экспедициясында ашты. Сан – Домингоның
губернаторы Мишель Бегонның (1630-1710ж) құрметіне аталды. Кӛп түрлі
сукулиентті шӛптер, бұталар. Жапырақтары жай және күрделі, ұсақ және ірі әдемі реңді,
ашық –қызыл мамықтары бар. Қыста гүлдейді, 5-ке жуық гулшоғыры бар.
Қазтамақ – Герань. Кӛпшіліктің сүйікті гүліне айналған қазтамақ – қазтамақтар
тұқымдасына жататын кӛпжылдық шӛптесін ӛсімдік. Қазтамақ Антарктидадан басқа жер
шарының барлық аймақтарында ӛседі. Отаны – Оңтүстік
Африка. Қазіргі таңда қазтамақтың 200-ге жуық түрі белгілі.
Кӛптеген гүлпаздар қазтамақтың әдемі гүлі үшін ғана емес,
хош иісті жапырақтары мен шипалық қасиеті үшін де ӛсіреді.
Гүлдері қызыл, кӛкшіл, күлгін, ақ түсті, ал жапырақтары
жасыл, кӛгілдір түсті болып келеді. Қазтамақтың
жапырағының ӛзі гүл сияқты. Алғашқы кезде қазтамақ гүлі
ӛзінің сұлулығымен тек байлардың аулаларында ӛсірілетін
гүлге айналған. Қазтамақты әжелеріміз бұрыннан ӛсіріп келе
жатқандықтан «Әжелер гүлі» аталып кеткен.
Қазтамақтың кҥтімі. Қазтамақ тез ӛсетін, ұзақ
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гүлдейтін, аса құнарлы топырақты қажет етпейтін, оңай кӛбейтілетін, күтімі жеңіл
гүлдерге жатады. Жарық сүйгіш, жаз айларында аулаға шығарып қоюға болады. Қыста ауа
температурасы 100С-ден тӛмен болмағаны жӛн. Топырағының беті құрғағанда суғарып
тұру қажет. Кӛктемнен күзге дейін 10-15 күнде гүлдейтін гүлдерге арналған
тыңайтқыштармен қоректендіріп тұру қажет. Қараша айында жапырағы сарғайып, түсе
бастағанда сабағын тамырдан жоғары 10-15 см-дей биіктікте кесіп, бір-біріне кедергі
жасап тұрған сабақтарын сиретіп, ай сайын ӛсімдікті жасартып, жаңартып отыру қажет.
Ауырғанда немесе зиянкестер пайда болғанда, дәрілік мақсатта қолдану үшін ӛсірсеңіз,
химиялық дәрілер қолданбау керек. Жалпы, ауырып тұрған гүлдерді емдікке
қолданбайды. Қазтамақ гүлінің күтімі дұрыс болса, аурулар мен зиянкестерге
ұшырамайды. Су бүрку арқылы жапырақтарды жуып тазартуға болады, алайда
қазтамақтың жапырақтары түкті болып келгендіктен, жапырақтарына су бүркуге
болмайды. Су бүріккенде түктерінің арасына су тамшылары тұрып қалады. Ол күн
ыстықта кеуіп, қурап, қоңыр даққа айналады да, салқында шіри бастайды. Мұндай
гүлдердің шаңын қылшақпен тазалауға немесе жууға болады.
Қазтамақтың емдік қасиеттері. Қазтамақ – ғажайып ӛсімдік. Қазтамақты жатын
бӛлмеге орналастырған жӛн. Одан бӛлініп шығатын пайдалы қоспалар, күйзелген күйді
тыныштандыруға, ұйқысыздықты жеңуге кӛмектеседі. Сонымен қатар шыбын-шіркейлер
қазтамақ бар жерден қашады. Бӛлмені жаман иістерден тазартады. Ас бӛлмеге де
қазтамақтың пайдасы зор. Қазтамақтың құрамында аминқышқылдары, дәрумендер,
ӛзектер, микроэлементтер, антибиотиктер бар. Жапырағы бӛлетін эфир мен фитонцидтер
ауаны зиянды микроағзалардан тазартады. Қазтамақтың жапырағынан ауруларға қарсы
неше түрлі тұнба, қайнатпа, езбе, компресс жасайды. Халық медицинасында қазтамақтың
тұнбасын ішу арқылы асқазан, ішек және кӛз ауруларын емдеуге болады. Қазтамақ суық
тиюден бастап қатерлі ісікке дейін кӛптеген ауруларды оңай және еш қиындықсыз емдеп
жазады. Суық, тұмау тигенде қазтамақ жапырақтарының шырынынан 2-3 тамшыдан
күніне 2 рет мұрынға тамызып тұру қажет.
Тіс ауырғанда да жапырағын ауырған тіске қойып, басылғанша ұстаймыз. Бүйректегі
тасты түсіру үшін 2 шай қасық кептірілген және ұнтақталған қазтамақтың тамырына
ыстық су құйып, оны ары қарай баяу отта қайнағанша ұстау керек. Бір сағаттай тұндырып,
қайнатпаны сүзіп алады. Қайнатпаны күніне 5 рет тамаққа дейін екі ас қасықпен
қабылдайды. Бас ауырған кезде қазтамақтың жапырағын мұрынға салып қойса
кӛмектеседі. Шаш қатты түскенде қазтамақтың қайнатпасымен жуса, қалың, әрі жылтыр,
әдемі болады.
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Аннотация
Зерттеу жұмысында ӛсімдіктерді ӛсірудің тарихы және бӛлме ӛсімдіктерін кӛбейту
әдістерінің түрлерін негізге ала отырып фитонцидтік қасиетке ие бӛлме ӛсімдіктерінің
биологиялық ерекшеліктері анықталған.
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Аннотация
В исследовательской работе изучено история культивирования растений, способы
размножения комнатных растений и определины биологические особенности комнатных растений
выделяющих фитонциды.
Annotation
The research studied the history of plant cultivation, breeding methods and houseplants opredeliny
biological characteristics of indoor plants emit volatile.

ӘОЖ 897.56
ҚАРА ЗЕРЕ МАЙЫНЫҢ ЕМДІК ҚАСИЕТТЕРІ
Бегалиева С., Унербекова А.А.
Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ.
Ғылыми жаңалығы: ғалымдар ұнтақталған қара зере дәндерін қабылдау рак ісіктерін
азайтып, Т-лимфоциттер санының артуына әсер еткендігін бақылаған. Осы зерттеу
жұмыстары қазірдің ӛзінде әлемнің кӛптеген зерттеу орталықтарында әлі де жүргізіліп
жатыр. Әлемнің түрлі елдерінде ӛткізілген 1000-нан астам ғылыми зерттеулер 1400
жылдай бұрын айтылып кеткенқара зеренің ерекше емдік қасиетін нақтылайды.Мақсаты:
Шығыс елдерінде алғаш болып сыры ашылған «Қара зере» деп аталатын ӛсімдікті халық
медицинасында қай ауруға қалай қолдануы керек екендігін жете түсіндіріп, толық
талқылау.
Міндеті: Қазіргі таңда қара зере майы қалың халық арасында кеңінен қолданып
пайдаға асқан емдік шӛптердің бірі болғандықтан, қара зеремен емделу жолдары, жай жапсарын баяндап, тыңдарманға жеткізу.
Қара зере майының ботаникалық аты: Nigellae Semen. Синонимдері: Nigella
Sativa Oil, Virgin black cumin oil, black seed, чернушка, мацок, нигелла, римский кориандр,
ниелле (фр., нем.) , мелансион (греч.), шониз, сиах дана(перс). Бұтақты сабақпен
тегістелген, биіктігі 20-30 см болатын жапырақтарының ұзындықтары 2-3 см қықа,
тостағаншалар, тӛбеде орналасып қысқа аяаққа таралған. Сабағы, гүлі, жемісінен тұрады.
Сабағының ұзындығы 30-80см, жалаңаш жасыл түсті. Жапырақтары тілімделген,
кезектесіп орналасқан, қысқа сырғалы терең 3-5 бӛлікке бӛлінген етті ӛсімдік. Гүлі ақ
және қызыл түсті, ірі жалғыз не үш гүлі сабаққа гүл табаны арқылы бекітілген. Күлтесі
бес бӛлемді ақ түсті, ұзындығы 1,5-2 см, аталығы-15.
Жемісі ірі созылған қорап тәрізді 3-7 фолликүлден тұрады, әр бір дәнде қолданатын
кқп тұқым болады. Тұқым үш қырлы. Олар пияздың тұқымына ұқсас бірақ дәмі бойынша
онымен ештеңе ортақтаса алмайды. Қара зере қосжарнақтылар классына, сарғалдақ
тұқымдасының, чернушка туысына жатады. Қазіргі кезде қара зеренің 20-ға жуық түрлері
бар. Қара зеренің ғылыми атауы латын тіліндегі «Nigel» - «қара» деген сӛзден шыққан,
яғни оның дәнектерінің түсінің қара болуына байланысты солай аталынған. Қара зере
немесе Nigel la sativa қос гүлді және кӛптеген ақ дәндерден тұратын жеміс қабығын
шығарады. Жемістің қабығы пісіп-жетілген сәтте ол ашылады да, ішіндегі дәндері қара
түске енеді. Кейбіреулер қара зерені тау зересімен шатастырып жатады. Расында ол екеуі
бір-біріне еш қатысы жоқ екі түрлі ӛсімдіктер [1].
Қара зеренің қасиетіне ғылыми дәлелдер: 1959 жылдан бастап әлемде қара зеренің
емдік қасиетіне байланысты 1000-нан астам ғылыми-тәжірибелік зерттеулер жүргізілді.
Олардың таңқаларлық нәтижелерә туралы бұқаралық ақпарат құралдарында, ғылыми
мақалалар мен баяндамаларда жарияланды. Адам денсаулығының тұрақтылығын
сақтайтын әсерлі компонент сол жылықара зере құрамынан анықталды. Кейбір ауруларды
емдеуде қара зеренің тиімділігін клиникалық зерттеулер де дәлелдеді. Осылай қара
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зеренің маңыздылығы туралы осыдан 1400 жылдан астам уақыт бұрын
Пайғамбарымыздың (с.а.с.) айтқаны кӛркем түрде дәлелденді. Ибн Қайып Жаузия ӛзінің
«Пайғамбар медицинасы» деген кітабына қара зеремен емделген 50 шақты аурудың
тізімін енгізген. 1960 жылы профессор Дахакна жүргізген зерттеуінде қара зеренің майы
артритті емдеу кезінде қабынуға қарсы дәрі ретінде қолданылатынын дәлелдеп шықты [3].
1960 жылы ғалым Махфуз бен оның әріптестері қара зере майы қолқа демікпесін
емдеуде қолданып жақсы нәтижеге қол жеткізді.
1979 жылы дәрігер Агарвала қара зере майы бала емізетін әйелдердің сүтін
кӛбейтетінін зерттеп дәлелдеді.
Қара зеренің иммундік қасиеттері. Иммунитет-организмдегі белгілі бір
жасушалардың басқа организмдердің жасушаларынан келген не ӛзінің жасушаларынан
келіп, дененің басқа жасушаларымен ұқсастығын жойған бӛгде заттар мен құрылымдарды
тез танып, байлап, жойып жіберу қабілеті. Дені сау адамның организмі бӛгде заттар мен
құрылымдардан, олардың ішінде сырттан және іштен шыққан ауру тудыратындарынан да,
үздіксіз түрде арылып отырады [4].
Иммунитет пен айыршықты без. Адамның денесі шамамен 1-10 миллиард
генотиптік ұқсас жасушалардан тұрады. Жасушалардың бӛлінуі кезінде әрбәр
миллионыншы жасушаның мутацияға ұшырайтынын ескеретін болсақ, адамның денесінде
шамамен денесінде шамамен 10миллиондай аномальді, ауытқушы жасушалар бар болып
шығады. Иммунитеттің арқасында организм бӛгде заттар мен құрылымдарды тез танып,
жойып жібереді. Иммунитет ескірген жасушаларды, белоктарды, шлактарды шығарып,
организмге қажетті белоктар мен жасушаларды, олардың ішінде белгілі бір топтағы
қанның жасушаларын да, қайта қалпына келтіріп, екіқабат кезде бӛгде денені сақтау
арқылы организмнің ӛмірлік қызметін нығайтады.
Май қышқылының құрамы:
Линолевая кислота – 55-56%
Олеиновая кислота – 15-18%
Пальмитиновая кислота – 10-12%
Эйкозеновая кислота – 4-5%
Стеариновая кислота – 1-3%
Альфа – линолевая кислота-до 1%
Қара зере кӛп ауруға ем екен.
Шығыс елдерінде «Қара зере» деп аталатын май бар. Бұл майды мұсылмандар сан
ғасырлардан бері барлық ауруға ем үшін қолданылып келеді. Ол Сауд Арабиясында,
Мысырда жасалады. Бүгінде АҚШ пен Батыстағы мемлекеттердің ғалымдары қара
зеремен СПИД-ті емдеу жолдарында зерттеуде екен. Ал дәл қазір осы май халал
дүкендерде сатылып жатыр. Дей тұрғанмен, біздегі кӛп адам онымен қайтіп емделу керек
екенін біле бермейді. Сондықтан оны кейбір ауруларға қалай қолданатынын айта кеткенді
жӛн кӛрдік [2].
Баспа (ангина). Баспаға ұшыраған кезде қара зере майының екі-үш тамшысын
тамызғыш арқылы таңдай бездеріне тамызады. Болмаса мақтаны майға батырып, онымен
таңдай бездерін сүртуге болады. Осы емді күніне үш-тӛрт мәрте қайталайды. Емнің
ұзақтығы екі – үш күн.
Созылмалы баспа. Созылмалы ангинада мақтаны қара зере майына батырып,
онымен таңдай бездерін сүртіп, сосын сыртқы аймағын маймен сүрту керек. Содан кейін
мұрынға бір – екі тамшы май тамызады. Егер қыздырса, мұрыннан қақырық түсірсе
қорықпаңыз. Ол бес – он минуттан кейін тоқтайды.
Құлақ ауруы.Құлаққа бір тамшы қара зере майын тамызу керек. Ол құлақты тазалап,
ауруын басады. Жарты шай қасық қара зере майын күн іне бір рет ішу керек.
Кӛк бауырдың қабынуына қарсы
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Бір стакан қайнаған суға бір шай қасық укропты қосып, үш – бес минут қайнатады.
Оған жеті тамшы қара зере майын қосып, бір апта ішу керек.
Мұрынның бітелуі. Қара зере майына малынған мақтаны 15-20 минут мұрынға
қояды. Тұмау қатты тигенде мұны қайталайды.
Жӛтел. Күшті жӛтел кезінде 3-5 тамшы қара зере майын тілдің түбіне таңертең және
кешке тамызады.
Кеуду аурулары және суық тию. Жарты ас қасық қара зере майын қайнап тұрған
суға тамызып, буымен дем алу қажет. Қақырық түспеген жағдайда жарты шай қасық қара
зере майын жарты стакан лимон шырынымен қосып ішу керек. Оған аздап бал қосып
ішуге болады.
Әлсіздік. Он тамшы қара зере майын апельсин шырынымен араластырып, таңертен
ұйқыдан оянған мезгілде ішу керек. Мұны 10 күн бойы қайталайды.
Шаштың түсуі. Шаштың түскне жеріне қара зере майын жағады. Сонымен бірге,
тамақтан 15 минут бұрын, таңертен және кешке жарты шай қасық қара зере майын 1 ас
қасық бал қосылған жарты стакан сумен ішу керек.
Ӛсімдіктің химиялық құрамы.
Қара зеренің тұқымында: Нигелон, минералдар,
фосфор, темір, кальций, активті ферменттер, кӛмірсулар, ақуыздар, А және Е (сонын
ішінде бэта токотриенол 1,22мг, гамма токоферол 2,59 мг әр қайсысында 100 г) май
дәрумендер болады.
Зере біздің дастарханымызда. Зере біздің дастарханымыздағы барлық тағамдарға
(сорпалардан бастап, салаттарға дейін) ұмытылмас тамаша дәм сыйлайды. Әсіресе, зере
қосылған печенье. Дербес екі мемлекетке айналған бұрынғы Чехословакияда зере жемісі
себілген тоқаштар, қазіргі күнге дейін таңғы кофені толықтыратын негізгі тағам [5].
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Аннотация
Бұл мақалада қара зере ӛсімдігінің биологиялық ерекшеліктері және емдік қасиеттері
толығымен зерттелген.
Аннотация
В данной статье рассматривается биологические особенности и целебные свойства "черного
тмина", а так же методы его применения в народной медицине.
Annotation
This article discusses the biological features and the healing properties of the "black cumin", as well
as methods for their use in traditional medicine.
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ӘОЖ 34.29.01
ҚАРАТАУ ФЛОРИСТИКАЛЫҚ АЙМАҒЫННЫҢ ФИЗИКОГЕОГРАФИЯЛЫҚ СИПАТЫ ЖӘНЕ INULA HELENIUM L .- ОНТОГЕНЕЗІНДЕГІ
ВЕГЕТАТИВТІК МҤШЕЛЕРІНІҢ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ АНАТОМИЯЛЫҚ
ҚҦРЫЛЫС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Бекзатова М.
М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті, Тараз қ.
Батыс Тянь- Шаньның жалғасы Қаратау жотасы. Ол Талас Алатауының батыс
жағынан басталып, Боралдай, Сайрам жоталары арқылы Оңтүстік Алатауымен шектеседі.
Солтүстік батысқа қарай созылып жатқан таудың ұзындығы 400км, орташа биіктігі
1800км. Ең биік нүктесі Мыңжылқы тауы,2176м. Тау солтүстік-батысқа қарай араласып,
Сарысу,Шу ӛзендерінің атырабында бітеді. Геологиялық құрылысы мен жер бедері
жағынан Шу-Іле тауларымен ұқсас. Аласарып мүжіле бастаған. Қаратаудың солтүстікшығыс және оңтүстік-батыс жоталарын тау аралық ойыс бӛліп тұрады. Оңтүстік-батыс
жотасы протерезойдың метаморфтанған жыныстарынан құралса,солтүсік шығыс жотасы
тӛменгі палеозойдың құм тастары мен тақтатастарынан тұрады. Екі жотаның арасындағы
ойыс қызыл түсті құмдардан түзілген. Сонымен қатар мезазой мен кайназойдың әктасы,
құмтастар,сазды шӛгінділер кең тараған, Мұндағы жер бедері құрғақшылық жағдайында
қалыптасқан. Тұрақты беткі ағыны жоқ. Жотаның беткейлері үлкенді-кішілі
шатқалдармен тілімденген. Жоталардың тау бастары тегістеу келген,жазық, беткейлері
шатқалды, тік жартасты. Оңтүстік батысын Сырдария, солтүстік –шығысын Шу және
Талас ӛзендерінің алаптары алып жатыр. Жотадан бастау алып Сырдария ӛзені және
Арыс-Түркістан каналына бірнеше ӛзен құяды. Қаратау жотасының тӛңірегіндегі ӛнірге
климат тұрғысынан ӛз әсерін тигізеді. Сондықтан жотаның оңтүстік-батысы мен
солтүстік- шығысының ауа-райында біраз айырмашылықтар бар. Қаңтар айындағы орташа
температура жотаның солтүстік беткейі мен баурйында 10ºС, ал оңтүстік-батысында 6ºС.
Жазы ыстық әрі құрғақ, шілденің орташа температурасы 22-26ºС. Жауын-шашынның
жылдық орташа мӛлшері тау бӛктерінде 200-400 мм, тауда 400-600мм. Беткейлердің
топырағы қоңыр, қызғылт қоңыр. Қаратау ӛңірінде жер асты суларының мол қоры бар.
Бұл ӛңір Қаратау және Оңтүстік Қаратау артезиан алаптары аумағында жатыр. Қаратау
орташа және аласа тау жоталары. Осы тауда қар жамылғысы болмайды. Ӛзіне тиесілі
шағын ӛзендері де кездеседі. Бұл ӛзендер таудан бастау алып, таудағы жазықтардағы
құмға сіңіп кетеді. Тянь- шаньның тау алды ӛңірін алып жатқан шӛлді аймақ сораң
жусанды далаға айналған солтүстік және эфемерлі оңтүстік аймақ аралық тармаққа
ажырайды. Шӛл аймағының табиғи қоры негізгі мал жайылымы болып саналады, мұның
0,5 %-ы шалғындық, ал қалғаны жайылым. Жайылымның біраз бӛлігін жыл бойы
пайдалануға болады [1].
Сондықтан Қаратаукең таралған күрделігүлділер
тұқымдасы түрлерінің
биологиялық, экологиялық ерекшеліктерін зерттеу ӛзекті мәселе болып табылады. Бұл
аймақта гүлді ӛсімдіктердің ең кӛп тараған тобы күрделігүлділер тұқымдасының түрлері.
Күрделігүлділер негізінен кӛпжылдық ӛсімдіктер, кейде бір жылдық түрлері кездеседі.
Гүл шоғыры бір гүлден мың гүлге дейін жинақталған себеттен тұрады. Себетгүлдегі
гүлдерінің құрылысы әртүрлі. Пішіні құрылысына байланысты себетгүлде тілше,
түтікшелі, қосерінді, жалған тілшелі, воронка тәрізді гүлдер орналасады. Сондықтан бұл
топқа жататын ӛсімдіктер күрделігүлділер тұқымдасы деп аталады. Asteraceae тұқымдасы
– жоғарғы сатыдағы ӛсімдіктердің Magnoliophita бӛліміне, Magnolipsida класына тиісті,
қосжарнақты ӛсімдіктер класындағы ең ірі тұқымдасы. Астралар – эволюциялық тұрғыдан
біршама жоғары деңгейде дамыған ӛсімдіктердің таксондық тобы. Asteraceae немесе
күрделігүлділер ӛсімдіктер ішінде ең кӛп таралған тұқымдстардың бірі, оған шамамен
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күрделігүлділер тұқымдасы 1150-1300 туысты, 20000 түрді, ал Қазақстанда 149 туысты,
845 түрді қамтиды, соның ішінде 153- і эндем. Бұл тұқымдасқа Asteroideae және
Cichorioideae екі тұқымдас тармағы тиісті де, алғашқысына 11-12, ал соңғысына бір ғана
триба тиісті. Ӛмірлік формалары кішігірім ағаштар (кейде бұтақтанбаған колона тәрізді
сабағы болады) бұталар, лианалар, жартылай бұталар, кӛпжылдық және біржылдық
шӛптесін ӛсімдіктер. Кӛп жағдайда олар ӛрмелеп ӛседі, кейде суккуленттеріде болады.
Жер бетінің барлық құрылықтарында (континенттерінде) кездеседі.
Қаратау жотасының бай флорасынан медицинаға қажет дәрілік ӛсімдіктерді
пайдалану немесе ӛндіріске ұсыну үшін, ол ӛсімдіктердің биологиялық ерекшеліктерін,
әсіресе, онтогенезіндегі биологиялық белсенді заттар (ББЗ) жиналатын вегативтік
мүшелердің анатомиялық және морфологиялық ерекшеліктерін, диагностикалық
белгілерін білу ӛте қажет. Asteraceae тұқымдасының биологиялық белсенді заттары жер
асты мүшелерінде жинақталған Inula helenium L. зерттеу обьектісі [2].
Inula helenium L.-онтогенезіндегі вегетативтік мҥшелерінің морфологиялық
қҧрылыс ерекшеліктері. Жемісі-паракарпты гинецейден дамыған, бір ұялы, бір тұқымды
тұқымша. Тұқымшасы-призма пішінді, майда, кӛп қырлы, сырты тегіс, қара қоңыр түсті.
Қоңыр ақшыл айдаршалы. Тұқымшаның орташа ұзындығы 3,67±0,87 мм, ені 1,07 ± 0,67
мм, ал олардың 1000 данасының салмағы 1,82±0,58г. Бірінші жылы ӛскіндік тіршілік
күйінің ұзақтығы 35-37 күн; ювенилбдік 27-30 күн; имматурлық 23-27 күн; виргинильдік
37-42 күн. Екінші жылы гененративтік тіршілік күйінің ұзақтығы 60-67 күнге созылады.
Ӛскіндік тіршілік күйіндегі ұрық тамыры жұмыр пішінді, тік бағытта, топыраққа
небәрі5,6 см ғана енеді де, тамыр мойынының диаметірі 0,1-0,3 см бүйірлік тамырлары
дамыған. Ювенильдік тіршілік күйінде оның ұрық тамыры біршама белсенді ӛсіп,
топыраққа 15-25 см тереңдікке енеді де, кӛптеген бірінші реттегі жанама тамырлар
қалыптастырады да,олардың ұзындығы 1,5-5,5 см аралығында [3].
Имматурлық тіршілік күйіндегі
оның ұрық тамыры тік бағыттан аздаған
бұрылыстармен топырақтың 62 см тереңдігіне енеді. Виргинильдік тіршілік күйінде
ӛсімдіктің негізгі кіндік тамыры ұзындыққа біршама ӛсіп, жыл соңында топырақтың
125см тереңдігіне жетеді. Біршама жақсы дамыған бірінші және екінші реттік бүйірлік
иамырлар кӛлбей ӛсіп, ұзындығы 47см жетіп, тамырдың қоректік ауданын ұлғайтуды,
үшінші реттілігі 6-7см.
Екінші жылғы генеративтік тіршілік күйіндегі кіндік тамырдың мойыны жуандап,
оның диаметрі 4 см болады да, топырақ қабатының 237см терңдігіне бойлайды.
Топырақты кіндік тамырдың бүйірлік тамырларға тарамдалуы 90см дейін жақсы дамып,
жиі орналасады да,одаг тӛмен нашар жетіліп, сирейді. Бірінші реттік жанама тамырлар
ұзындығы 87см, екіншісі-25 см, үшіншісі-5см, тӛртіншісі - 0,2-0,3см болады.
Табиғи жағдайдағы бүйірлік тамырлар топырақтың бетіне жақын 20-25см кӛлбей
орналасады да, біршама жуан болып дамиды. Ол тамырлар 40-45 см тереңдңкке
жіңішкеріп, одан ары тік ӛседі де, 190см тереңдікке жетеді. Ӛсімдіктің тамырларының
тармақтануы 4 реттік деңгейге дейін. Тамыр жүйес інің табиғаттағы қалаптасуының басты
ерекшелігі, ол топырақтағы таралу тереңдігінің аз болғанымен, ӛзінің жетілген бірінші,
екінші реттік жанама тамырлары арқылы ӛзінің қоректік ауданын кеңейтеді. Тұқымы мен
вегетативтік мүшелерінің анатомиялық құрылыс ерекшеліктері. Жоғары сатыдағы гүлді
ӛсімдіктер тұқымдарының салыстырмалы анатомиялық құрылысы туралы мәліметтер тым
аз. Қазақстанда карпологиялық ізденістер мүлдем жоқтың қасы. Тұқымдардың
анатомиялық құрылымдық ерекшеліктері дәрілік ӛсімдіктердің түрлік дкңгейін
анықтайтын белгі [4].
Inula helenium L.-онтогенезіндегі вегетативтік мҥшелерінің анатомиялық
қҧрылыс ерекшеліктері. Тұқымның анатомиясы бұған дейінгі қарастырылған осы
тұқымдас ӛкілдерінің тұқым құрылысын қайталайды. Ӛскіннің ұрық тамыры-алғашқы
анатомиялық құрылымы диархты, қабықтың паренхимасы кӛлемді. Тұқымжарнақтың
анатомиялық құрылысы-кәдімгі жапырақ типтес, бірақ мезофилі әлі эмбриональді
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тұрақталмаған, гомогенді. Ювенильдік тіршілік күйіндегі тамырдың анатомиялық
құрылымы соңғы флоэмалық паренхимамен оның шайыр жолдарының пәрменді
дамуымен жуандай қалыптасады да, соңғы ксилема элементтреі әлсіз блады. Жапырақ
кесіндісі айқын дорзовентральді типті, эпидермисі кӛп клеткалы жай түкті, устьицелері
кӛтеріңкі орналасқан, мезофилі мезаморфты құрылымды.
Виргинилбдік тіршілік күйіндегі тамыр кесіндісі оның айқын жуандай қайта
қалыптасуын кӛрсетеді. Орталық шеңбер кең кӛлемді соңғы флоэма мен оның
паренхимасы,кең шайыр қуыстарының қалыптасуымен сипатталады. Тамыр сырты жұқа
қабатты тозбен жабылған. Жапырақ кесіндісінде оның венильдік күйдегі құрылымы
айқындалып, мезофильдің бағаналық және борпылдақ паренхималары ӛзара ерекшелініп,
анықталады [5].
Генеративтік тіршілік күйіндегі екінші, үшінші жылдық тамырының анатомиялық
құрылысы кәдімгі тамыржеміс типті, ал мусымдық жанама тамырдың құрылысы
ювенильдік тіршілік күйіндегідей. Сабақтағы жапырақ, оның делекті жапырақтарымен
салыстырғанда-эпидермисі қалыңдаған,мезофильдік клеткалары майда, клеткааралықтары
тарылған, біршама тығыз орналасқан, бағаналы және борпылдақ паренхималары ӛзара
айқындалған. Келтірілген ерекшеліктер сабақта жапырақтың орналасуы биік,жарығы мол,
ассимиляциялық процестің қарқынды жүруінен деп ойлаймыз. Сабағының құрылысы
шӛптесін ӛсімдіктерге тән, үзілмелі шоқты, алғашқы анатомиялық құрылымды. Ӛткізгіш
шоқтары жақсы жетілген склоренхималық «қақпақшалы», оның ӛзектік паренхимасы
мейлінше ауқымды, ортасы ыдыраған,қуысты.
Табиғат жағдайындағы генеративтік тіршілік күйіндегі вегетативтік мүшелерінің
екпе жағдайға қарағанда біршама сапалық ӛзгерістері бар, одан мезофильдік
клеткалардың майдалануы, тығыз орналасуы, сабағының қабықтық паренхимасы мен
ӛткізгіш
шоқтарының
тар
кӛлемділігі,
ӛзектің
ауқымдылығы.
Тамырдың
анатомиясындағы соңғы флоэмалық паренхимасы мен шайырлы жүйелердің біршама
дамитындығы байқалады [6].
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Аннотация
Мақалада Қаратау флористикалық аймағынның физико-географиялық сипаты және Inula
helenium L.-онтогенезіндегі вегетативтік мүшелерінің морфологиялық және анатомиялық құрылыс
ерекшеліктері қарастырылған. Табиғат жағдайындағы генеративтік тіршілік күйіндегі вегетативтік
мүшелерінің екпе жағдайға қарағанда біршама сапалық ӛзгерістері анықталған.
Аннотация
В статье рассматривается физико-географическая особенность флористической зоны Каратау
и морфологические и анатомические особенности в вегетационном развитии Inula Helenium L. В
вегетативных посадках выявлены некоторые качественные изменения.
Аnnotation
The article deals with the physico-geographical peculiarity of the Karatau floristic zone and
morphological and anatomical features in the vegetative development of Inula Helenium L. Some
qualitative changes have been revealed in vegetative plantings.
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УДК 543.664
ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ.
МОРОЖЕНОЕ
Жарлыкапова Р.Б., Шамшиева М.Р.
Таразский государственный педагогический институт, г. Тараз

Актуальность выбранной области исследования состоит в том, что сегодня на рынке
мороженого наблюдается острая конкуренция между различными производителями.
Мороженое покупают и употребляют практически все, не задумываясь о его составе и
качестве. Проведение маркетингового исследования является актуальным для изучения
основных конкурентов, для создания портрета сегодняшнего потребителя. Объектом
исследования данной работы является мороженое различных производителей.
Предметом исследования является сырье для производства качественного продукта.
Цель работы - рассмотреть факторы, формирующие качество мороженого и изучить
ассортимент.
Для выполнения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- изучить ассортимент и характеристику мороженого.
- рассмотреть сырье и технологический процесс производства, и его влияние на
качество мороженого
- изучить требования изготовления мороженого в Казахстане
- изучить номенклатуру потребительских свойств и показателей качества
мороженого
- рассмотреть виды формы и средства товарной информации, используемые для
идентификации мороженого.
Согласно техническому регламенту, мороженым считается взбитый сладкий
молочный (молочный составной или молоко содержащий) продукт, потребляемый в
замороженном виде.
Мороженое имеет высокую пищевую и биологическую ценность, приятный вкус,
нежную консистенцию. Оно благоприятно влияет на секреторную и моторную функции
органов пищеварения и нередко применяется при желудочных кровотечениях и после
операций желудочно-кишечного тракта.
Методы исследования которые были использованы при выполнении данной работы
раскрывают как теоретическую, так и практическую еѐ значимость. Для определения
химических показателей качества образцов мороженого был проведен анализ физикохимических показателей мороженого в соответствии с техническим регламентом.
Методика исследования качества мороженого основывается на отборе проб, взятых в
соответствии с ГОСТ 26809 Молоко и молочные продукты. Были проведены физикохимические показатели качества мороженного - кислотность и пастеризация мороженого.
Сопоставив полученные данные с ГОСТом, можно сказать что все образцы
мороженого были пастеризованы, уровень кислотности колеблется от 15,4 – у мороженого
Food one до 20 – у Лакомка. Все показатели соответствуют норме ГОСТ.
Методика отбора проб для проведения экспертизы. Отбор точечных проб
мороженого проводится в гильзах, включенных в выборку, проводят нагретым в воде до
температуры (38+-2) щупом, затем опускают в продукт на расстоянии от 2 до 5 см от
стенки по диагонали до дна гильзы противоположной стенки. Со щупа снимают шпателем
пласт мороженого во всю длину щупа и переносят в посуду. Мороженое оставляют при
комнатной температуре до полного оттаивания. Из оттаявшей массы отбирают орехи,
цукаты, изюм и другие наполнители. Все тщательно перемешивают, составляя
объединенную пробу, массой около 500 гр.
Из объединенной пробы мороженого выделяют пробу, предназначенную для анализа,
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массой около 100 г.
Для получения объединенной пробы от мороженого в потребительской таре,
включенную в выборку, мороженное освобождается от тары при помощи пинцета или
шпателя - от глазури и вафель, помещают в посуду, затем следует процесс оттаивания при
комнатной температуре до полного оттаивания, отделяют орехи, изюм и другие
наполнители и составляют объединенную пробу. Масса объединенной пробы мороженого
в потребительской таре равноценна массе продукта, включенной в выборку. Исключение масса глазури, вафель, орехов, изюма и других наполнителей.
Из объединенной пробы мороженого выделяют пробу для анализа, массой около 100
г.
Пастеризацию определяют при помощи определения в ферментов фосфотазы и
пероксидазы, которые всегда есть в сыром молоке, но разрушаются после пастеризации.
Определение фосфатазы. Фосфатаза полностью разрушается при пастеризации молока до
63 градусов по Цельсию в течении 30 минут или до 72 градусов по Цельсию с выдержкой
20 с.
Метод основывается на гидролизе фенолфталеинфосфата натрия ферментом
фосфатазой, содержащейся в молоке. Освободившийся при гидролизе фенолфталеин в
щелочной среде дает розовое окрашивание, что указывает на наличие фермента, а
следовательно, на недостаточную пастеризацию или смешивание пастеризованного
молока с сырым.
Порядок проведения анализа. В пробирку наливаем пипеткой 2 мл молока и 1 мл
раствора фенилфталеинфосфата натрия и тщательно перемешиваем. Затем пробирку с
содержимым помещаем в водяную баню с температурой воды 40-45 градусов по Цельсию
и определяем окраску молока в пробирке через 10 минут и 1 час. При наличии фосфатазы
содержимое пробирки преобретает окраску от светло- розовой до ярко- розовой.
Отсутствие окрашивания через 10 минут указывает, что фосфатаза разрушена при
пастеризации молока. При добавлении к пастеризованному молоку сырого в количестве
не менее 2% в пробирке через 1 час появляется слабо- розовое окрашивание.
Определение пероксидазы по реакции с йодистокалиевым крахмалом. Отсутствие
пероксидазы говорит о высокой эффективности пастеризации молока. Пероксидаза
разрушается при температуре 75 градусов по Цельсию и выше. Устанавливаем наличие
пероксидазы, вводя в молоко перекись водорода и йодистокалиевый кра хмал.
Пероксидаза, содержащаяся в молоке, разлагает перекись водорода. Освобождающийся
при этом активный кислород окисляет йодистый калий с выделением йода, образующий с
крахмалом соединение синего цвета. Порядок проведения анализа. В пробирку
отмериваем 5 мл исследуемого молока, приливают 5 капель раствора йодистокалиевого
крахмала и 5 капель 0,5%-ного раствора перекиси водорода. После добавления каждого
реактива содержимое пробирки тщательно перемешиваем. Затем наблюдаем за
изменением окраски молока. При отсутствии фермента пероксидазы цвет молока не
изменится. Следовательно, молоко пастеризовали при температуре 80 градусов по
Цельсию.
При наличии пероксидазы молоко приобретает темно-синее окрашивание.
Определение кислотности. По кислотности определяют свежесть молока. Кислотность
молока выражают в градусах Тернера. Кислотность свежего молока обусловлена
наличием в нем белков, фосфорнокислых и лимоннокислых солей, небольшого
количества растворенной углекислоты и органических кислот. В процессе хранения
молока в результате развития микроорганизмов, сбраживающих молочный сахар,
накапливается молочная кислота и кислотность молока возрастает.
Порядок проведения анализа. В коническую колбу на 100 мл отмериваем пипеткой
10 мл хорошо перемешанного молока, прибавляем 20 мл дистиллированной воды и 2-3
капли фенолфталеина. Смесь тщательно перемешиваем и титруют из бюретки 0,1 н.
раствором щелочи при не прерывном взбалтывании. Сначала сразу приливаем около 1 мл
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щелочи, а затем по каплям до появления слабо- розового окрашивания, не исчезающего в
течении 1 минуты. Титрование следует проводить с одинаковой скоростью, так как при
быстром титровании получаются заниженные результаты по сравнению с медленными.
Кислотность молока Х в градусах Тернера определяют по формуле: Х=10VK
где V- количество 0,1 н. раствора едкого натра, пошедшее на титрование 10 мл
молока, мл;
К - коэффициент нормальности едкого натра;
10 - коэффициент для пересчета на 100 мл молока.
Расхождение между параллельными определениями не должно превышать 1 гр адуса
Тернера.
В соответствии с СТ РК ГОСТ Р 52175–2010 Мороженое молочное, сливочное и
пломбир. Технические условия. Рекомендуемый срок хранения мороженого при
температуре не выше -180 С - не более 6 месяцев с даты изготовления.
Был проведен анализ условий хранения мороженого при реализации в магазин.
Нужно отметить, что все температурные нормы и временные режимы соблюдены. При
проведении работы рассматривались потребительские свойства, классификация и
технология производства мороженого. В результате экспериментальных исследований
получены результаты физико-химического исследования образцов мороженого различных
наименований, представленных торговыми предприятиями г. Тараз. Изучение обзора
литературы и исследования, проведенные в химических лабораториях ТарГПИ, позволили
дать следующие характеристики мороженого и представить его пищевую ценность.
Подобно молоку мороженое - важный источник некоторых витаминов, содержание
которых зависит прежде всего от массы порции и от того, сколько сухих веществ
содержится в молоке. Жирорастворимые витамины A, D, E и K присутствуют главным
образом в жире и отсутствуют в необогащенных продуктах.
Мороженое содержит такие важные минеральные вещества, как натрий, калий,
кальций, фосфор, магний, железо и многие другие. Ниже приведена таблица,
систематизирующая показатели качества различных видов мороженого согласно СТ РК
ГОСТ Р 52175-2010 "Мороженое молочное, сливочное и пломбир. Технические
условия"[1]
Таблица – 1. Химический состав мороженого
Наименование мороженного Массовая доля, %
жир Сухие вещества сахар Кислотность, єТ
Молочное
3,5 33,0
17,5
22-50
Сливочное
10,0 38,0
16,0
22-50
Пломбир
15,0 44,0
17,0
22-50
Плодово-ягодное
30,0
27,0
70
Ароматическое
25,0
25,0
70
Все виды мороженого, вырабатываемого на предприятиях можно разделить на две
группы – основные и любительские.
Основные виды – мороженое на молочной основе, и мороженое, основой которого
является сахарный сироп с плодово-ягодными, ароматическими и другими добавками
(плодово-ягодное и ароматическое).
Мороженое на молочной основе в зависимости от содержания жира технический
регламент подразделяет следующим образом:
1) молочное – мороженое (молочный продукт или молочный составной продукт), в
котором массовая доля молочного жира не превышает 7,5%;
2) сливочное – мороженое (молочный продукт или молочный составной продукт), в
котором массовая доля жира составляет от 8 до 11,5%;
3) пломбир – мороженое (молочный продукт или молочный составной продукт), в
котором массовая доля молочного жира составляет от 12 до 20%.
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Согласно СТ РК ГОСТ Р 52175-2010 "Мороженое молочное, сливочное и пломбир.
Технические условия", содержит более подробное деление мороженого в зависимости от
массовой доли жира: молочное нежирное, молочное классическое, молочное жирное,
молочное классическое, пломбир классический, пломбир жирный. [2-3]
Контроль качества мороженого и определение химических показателей качества
образцов мороженого проводились в лаборатории физической и аналитической химии
ТарГПИ.
Подведя итоги физико-химической оценки мороженого, которое проводилось на базе
химических лабораторий института, можно сказать о том, что все объекты исследования
по органолептическим, физико- химическим показателям соответствует требованиям СТ
РК ГОСТ Р 52175–2010 "Мороженое молочное, сливочное и пломбир. Технические
условия" [4-5].
Для проверки качества предлагаемой продукции были выбраны 4 образца
мороженого разных производителей. Методом качественного анализа было определено,
что исследуемые образцы полностью пастеризованы т.к. цвет не изменился при
добавлении в раствор мороженого йодистого-калия, крахмала и перекиси водорода.
Определѐнная титрованием кислотность мороженого разных сортов определялось по
формуле: C 2 = (C1 *V1 )/V2 и соответствовала концентрации ионов водорода C 2 =
(0.1*0.1)/5=0.0002 мг/л.
Для определения мутности и густоты (физико – химические методы анализа)
использовали иновационный прибор эмиссионный свето-фотометр DR–2800. Показание
мутности > 3.5 Abs, очень густое.
Определение рН среды проводили на универсальном иономере ЭВ-74. Каждый из
исследуемых образцов показали рН=6, так же кислотность среды была определена с
помощью универсальной индикаторной бумаги путѐм сравнения окраски полоски со
стандартной шкалой, рН так же показало 6, .что соответствует требованиям ГОСТа, то
есть близко к нейтральной среде. Проведѐнные исследования подтвердили
предположение, что все образцы отвечают требованиям нормативной документации, а
также соответствуют по органолептическим и физико – химическим показателям
требованиям ГОСТа.
Большое количество фирм-производителей мороженого привели к высокой
конкуренции на рынке. К некоторым проблемам данной отрасли можно отнести:
устаревшее холодильное оборудование, которое следует заменить на новое, внушительно
количество товаров-заменителей. С помощью анкетирования покупателей магазина было
установлено, что лучше всего мороженое приобретается, как и предполагалось, в жаркое
время года. Лидирующую позицию на рынке мороженого занимает торговая фирма
"Иномарко". Именно продукцию этого узнаваемого бренда предпочитают потребители
нашего города.
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Аннотация
Мақалада балмұздақтың әртүрінің сипаттамасы және сапасына әсер ететін технологиялық
ӛндіріс процестері, шикізаты қарастырылған. Қазақстанда балмұздақтың жасалу талаптары мен
сапалық кӛрсеткіші, түрлері және идентификациялау үшін қолданылатын тауарлық ақпарат
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құралдары қарастырылды. Тараз қаласының кәсіпорындарының түрлі ұсынған балмұздақ
үлгілерін зерттеу нәтижесінде физико-химиялық кӛрсеткіштері анықталған.
Аннотация
В статье рассмотрено основные характеристики, сырьѐ для производства мороженого, а
также технологические процессы, влияющие на качество мороженого. Рассмотрены требования к
продукту а также показатели качества, виды и методы индентификации продукции (ГОСТы),
использующиеся в РК. Определены физико – химические показатели мороженого,
представленного торговыми предприятиями города Тараз.
Annotation
The article presents data on the study of the range and characteristics of ice cream, discussed
materials and processes of production and its impact on the quality of the ice cream, studied ice cream
manufacturing requirements in Kazakhstan, the range of consumer properties and ice cream quality
indicators discussed types of forms and means of commodity information used to identify ice cream. As a
result of experimental studies obtained results of physico-chemical analysis of samples of ice cream of
various items submitted by commercial enterprises Taraz.
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МАҚАЛАЛАРДЫ РӘСІМДЕУ ТӘРТІБІ
Жарияланым тӛмендегі элементтерден тұрады:
а) ӘОЖ (әмбебап ондық жіктеу)
б) мақаланың тақырыбы (барлығы бас әріптермен);
в) авторлар туралы мәлімет;
г) мақаланың мәтіні;
д) әдебиеттер тізімі (5-10);
е) аннотация.
Мақалаларды жазу мен рәсімдеу тәртібін сақтау үшін журнал редакциясы
авторлардың тӛмендегі ережелерді сақтауын сұрайды.
Мақала материалдары баспадан шығу үшін Microsoft Word 2003, 2007 редакторында
немесе соған сәйкес редакторларда терілген 3-10 беттік мақаланың қолжазбасы А4
форматты қағазға 1 дана шығарылып, қазақ, орыс немесе шетел тілдерінде тапсыруға
болады. Мақала материалының электронды нұсқасы міндетті түрде болуы қажет. Баспаға
ұсынылатын мәтінді рәсімдеу тәртібі: KZ Times New Roman, шрифті – 12, жоларалық
интервал – 1, параметрлері барлық жағынан – 2см.
Мақала тӛмендегі құжаттармен қоса ұсынылуы қажет:
- Редакцияға келіп түскен материалдарда ғылым докторы немесе ғылым
кандидатының ұйымның мӛрі басылған пікірі болуы керек. Пікір беруші мақалалардың
сапалылығына жауап береді. Ғылыми дәрежесі жоқ авторлар үшін ғылым докторларының
немесе ғылым кандидаттарының пікірі болуы тиіс. Мақалаларды жариялау үшін пікір
берушілердің ұсынысы жеткіліксіз. Соңғы шешімді редакция ұжымы қабылдайды.
- Аннотация – қазақ, орыс және ағылшын тіліндерінде қажет.
- автордың түйіндемесі: тегі, аты, әкесінің аты, қызметі, жұмыс орны, үй және жұмыс
телефондары, мүмкіндігінше – факс және e- mail.
Мақала тӛмендегі талаптарға сәйкес рәсімделуі қажет:
- сол жақ жоғарғы жағында ӘОЖ индексі, екінші бас әріптермен (қою шрифтпен) –
мақаланың тақырыбы, үшінші жолда ортасында автор(лар)дың тегі, аты, әкесінің аты
жазылады, екі интервалдан кейін негізгі мәтін жазылады.
- әдебиеттерге жасалған сілтемелер дәйектемеден (цитата) кейін, тӛрт бұрышты
жақшаның ішінде, әдебиеттер тізіміндегі нӛмеріне сәйкес нӛмермен кӛрсетіледі.
Дәйектемені (цитата) беру үлгісі [10,81б.]. Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 10. Бердяев
Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. 175 с. мақаланың ең соңында беріледі. Әдебиеттер
тізімінен кейін мақаланың қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі түйіндемесі беріледі.
Кескіндемелер (кестелер, схемалар, диаграммалар) жеке А4 парағында компьютерде
немесе анық сызба (тушпен) түрінде орындалуы қажет. Суреттің нӛмері қағаздың сырт
жағында қойылады және қай бетке және қай жерге орналасатындығы жазылады.
Математикалық формулалар Microsoft Equation объектісі ретінде теріліп, беріледі.
Сілтеме жасалатын формулалар ғана нӛмірленуі қажет. Графикалық материалдар 5суреттен аспау керек.
Талапқа сай рәсімделмеген мақалалар қабылданбайды.
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УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
Публикация состоит из следующих обязательных элементов:
а) УДК (универсальная десятичная классификация)
б) заглавие статьи;
в) об авторе (сведения)
г) собственно текст статьи;
д) список литературы (не менее 5 и не более 10 названий);
е) аннотация.
При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит
придерживаться следующих правил для авторов.
Статья может быть представлена на казахском, на русском или иностранном языках в
объеме 3-10 страниц формата А4, включая таблицы, иллюстрации, список литературы.
Материал статьи обязательно должна быть в электронном варианте. Рукописи большего
объема принимаются по специальному решению Редколлегии. Гарнитура для текстов –
KZ Times New Roman, размер шрифта – 12, интервал – одинарный, поля с каждой стороны
– 2 см. Статья оформляется только в текстовом редакторе Microsoft Office Word 2003 или
2007.
Статья должна сопровождаться следующими документами:
- Материалы, направляемые в редакцию, должны иметь внешнюю (стороннюю)
рецензию кандидата или доктора наук (с указанием полных сведений о рецензенте),
подписанную и заверенную печатью организации (отделом кадров). Рецензент несет
ответственность за содержание статьи, достоверность представленных материалов.
Рецензия доктора или кандидата наук для авторов, не имеющих ученую степень. Наличие
положительной внешней рецензии не является достаточным основанием для публикации
статьи. Окончательное решение о целесообразности публикации принимается
редколлегией журнала.
- Аннотация для текстов на казахском, русском и английском языках должна.
- резюме автора: Ф.И.О., должность, место работы, домашний и служебный
телефоны, по возможности – факс и e- mail.
Статьи должны быть оформлены в строгом соответствии со следующими правилами:
- На первой странице вверху по левому краю – индекс УДК, на второй строке –
прописными буквами – название статьи, на третьей указываются инициалы и фамилия
автора(ов), после которого через двойной интервал печатается текст статьи.
- Список литературы дается в конце статьи. Список литературы для оригинальной
статьи – не более 10 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке
– сначала отечественные, затем зарубежные авторы. Если ссылку приводят на конкретный
фрагмент текста документа, в отсылке указываются порядковый номер и страницы.
Сведения разделяются запятой. Например: В тексте: [10, с. 81], В за текстовой ссылке
(Список литературы): 10. Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. 175 с.
- После списка литературы представляется резюме на казахском, русском и
иностранном языках.
Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы) должны быть выполнены на компьютере
или в виде четких чертежей (тушью) на отдельном листе формата А4. Математические
формулы должны быть набраны как объект Microsoft Equation.. Количество графического
материала должно быть минимальным (не более 5 рисунков).
Статьи, оформленные с нарушением требований, к публикации не принимаются.
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