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Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Боранқұл селосы 
Опорный орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 

Султанова Зада Шаубалақызы

Садықова Қарлыға Бейнеу гимназия мұғалімі
----------------------------------------------------------------------------

Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы
№54 негізгі мектебі
2-сынып оқушысы

Бөлекбаев Бексұлтан

Ыстық қой шіркін, ТУҒАН ЖЕР!

Менің  туған  жерім  Қарғалы
ауданы,  Қарабұтақ  ауылы.
Ауылымыздың  табиғаты  қандай
керемет еді. Сол жерде  дүниеге келіп,
1-сыныпты ауыл мектебінде оқыдым.
Менің  ауылда  достарым  көп  болды.

Мектебіміздің  аты  Қызыл-Флот.  Мектепбіміз   тоғыз  жылдық
болатын.  Сыныпта  3 оқушы оқыдық.  Өкінішке  орай мектебіміз
төрт жылдық болып қысқартылып біз көшіп кеттік. Себебі,  апам
мен  ағам  5-6  сыныптарға  көшті.  Олар  оқуларын  әрі  қарай
жалғастыру керек. Енді міне Садовый ауылында №54 мектептің 2-
сыныбында  оқып  жүрмін.  Мектеп  үлкен,  екі  қабатты,  қалаға
жақын, сыныпта бала көп, бірақ сонда да ауылымды, мектебімді,
сыныптастарымды сағынамын. 

Біздің ауылдың табиғаты қатал, боран жиі соғатын, кейде
тіпті  апталап аудан орталығына жол қатынасы болмай қалатын.
Бірақ сонда да біз сол ауылымызды қимаймыз, сағынамыз. Әкем
қой  бағатын,  біз  алдынан  шығып  атқа  мінетін  едік.  Үйде
отырғанда апам, ағам үшеуміз ауылымызды, достарымызды еске
алып  әңгіме  айтамыз.  Сыныптастарымыздың  туған  күнін
ұмытпай, телефон шалып құттықтап тұрамыз. Ауылда мектепте
оқушы аз болатын, бәріміз тату болатынбыз. Сабақтан соң тауға
барып шанамен, шаңғымен сырғанайтын едік. Біздің ауылымызды
«Кіші Швецария» деп атайды. Себебі, табиғаты керемет, ағаштар
орман тәрізді жайқалып өсіп тұр, бұлақтар сарқырап қысы-жазы
ағып  жатыр.  Ауылымызда  Хазірет  ата  салған  мешіт  бар.  Сол
мешітке ауылдың барлық жас - кәрісі жиналып ораза айында қадір
түнін күтетінбіз. Яғни, біздің ауыл киелі Хазірет ата ауылы. Қазір
ауылда  жиырма  шақты  үй  қалды.  Ауылдың  көбісі  жұмыс
болмаған  соң   және  мектеп  қысқарып  қалғасын  көшіп  кетіп
жатыр. 

Жазғы каникулды біз  ауылда  өткіземіз.  Ауылда  туған-
туысқандарымыз  қалды.  Ата-әжеміздің  бейітіне  барып  құран
оқытамыз. 

Менің  арманым  өскенде  ауылымды  көркейтіп,  жұмыс
орындарын  ашып  туған  жеріме  өз  үлесімді  қосу.  «Өзге  елде

сұлтан болғанша өз  еліңде ұлтан бол» дегендей өз  еліме,  туған
жеріме қызмет ету. 
Ыстық қой шіркін, туған жер!
   --------------------------------------------------------------------------------

Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы
№54 негізгі мектебі
5-сынып оқушысы
Бөлекбай Тоқжан

Менің отбасым

Сәлем  достар!  Мен  отбасымда  жолы
болған оқушымын.Менің отбасым  сондай
мәрт,әрі  сан  қырлы,әзілқой,тату.Бар
болғаны  төрт  перзент.Оларды  дүниеге

әкелген менің сүйкімді де сүйікті анам және оның мәңгілік жан-
жары әкем.
    Әкем!Кейбір әкелер балаларын қатаң тәрбиелесе,менің әкем
мені күн сайын еркелетеді..<<Әке асқар тау>> демекші әкем мені
қолдап-қолпаштайды.
Анам.Тарих пәнінің ұстазы,ардақты ана,аяулы жар,әкемнің құдай
қосқан  қосағы.  Барлық  аналар  дәл  менің  анамдай
болсын.Жұмақтың  кілті  анамыздың  табанының  астында  екенін
ұмытпайық достар!

Апам.Анам туған  тұңғыш  қыз.Негізі  апам  тігін  ісінің  болашақ
жас,  әрі  тәжірбиелі  майталманы.Аты  өзіне  сай  айдай  сұлу-
Аяжан.Мен  одан  үлгі  аламын.Осындай  апамнан  қалайша  үлгі
алмауға болады? Кейбір сырымды апама шағамын.
Ағам. Менің көпке ұялмай айтатындай ағам екені рас.Ол есеп,шет
тілі  пәнінен  көп-көп  көмектеседі.  Жалпы  айтатын  нәрсе  көп
ризашылығымды білдіремін.
  Інім.Әрбір  жанұяда  ең  ерке,ең  кенже,ең  бұзығы,шыжығы
болады.Ондай адам болмаса жанұяда қызық болмайды.Бізде сол
адам-Бексұлтан.Ол інім,серігім.Ол ерке. Ол пәк.
Ал  мен  Тоғжанмын.  Мен  бесінші  сыныпта  білімімді
шыңдаймын.Біздің  жанұямыздың  тағы  бір  мүшесі
-<<Атам>>.Атам  марқұм  10-шы  жылдың  16-шы  жұлдызында
өмірден озды.
Мен және менің отбасым  - Отанымыздың бір бөлшегі, мүшесі. 

* * * *
Мен Отанды сүйемін,
Отан үшін күйемін.
Отан үшін жауларды,
Өзім-ақ та жеңемін.

* * * *
Ана, ана, анажан,
Анасыз бала болмаған.
Мен үшін жаралған,
Сіз үшін мен өмірде,
Оттай лаулап жанамын.
     -----------------------------------------------------------------------------

Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы
№54 негізгі мектебі
5-сынып оқушысы
Омарова Альбина

Денис Тень
Елімнің көк туын көкке желбіреткен,
Ел үмітін сен ақтадың сенім-сертпен.
Айналайын халқымның қара баласы,
Биікке соз қанатыңды – Денис Тень.

Мәнерлеп сырғанаудан  жол салдың сен,

---1 --

27 наурыз 2017 ж | № 06 (177) 

ИНДЕКС: 64470



 ------------------------------------------------- «Республикалық 45minut.kz» газеті – 27 наурыз 2017 ж | №06 (177)   

Алтындарды күтеміз  келешектен.
Сенің салған ізгі жолың, дара жолың,
Жігіттікке мәңгі сені жетелейтін.

Жас қырандай – қанатыңды серпіші кең,
Елімнің мақтанышы – Денис Тень.
Елімнің ыстық қолдауына мәңгілік  сен,
Өйткені, бұл Қазақстан – егемен ел.

Ақтөбелік Димаш Құдайбергеннің жеңісін бөлісу

Бойына  дарындылық жастан біткен,
Биік шыңға құстай ұшып, еркін жеткен.
Халыққа қуаныш пен шаттық берген,
Жеңісті берме қолдан Димаш Құдайберген.

АСТАНА
Астанада ел мерейі  орналасқан,
ЭКСПО ел  таңдауы, беделі асқан.
ЭКСПО туындысы жетіп жатыр,
Әрі ақын, әрі ойшыл талай жастан.

Қазақстанның жан жүрегі Астана
Заманауи көрме өтуде жас қалада
Бар әлем көз тіккен күмәндікпен
Тең келетін жер бар ма екен Астанаға

ЭКСПО-да кең серпиді қанатын көкке
Мәңгілік Ел жалауы мәңгі көкте.
Ел жүзінен  жарқырасын нұр шашылып
Созылсын бұл қуаныш өте көпке.
     -------------------------------------------------------------------------------

Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы
№54 негізгі мектебі
5-сынып оқушысы
Бибетова Аружан

Атамекен

Атамекен!
Атамекен шуағың кең,
Жерің әсем,
Жасыл шөбің, жапырағың,
Көркем неткен!

Орман, тоғай,
Ағашың бүршік жарып,
Жаз келгенде шығады 
Гүлдеп әсем!

Сыбдырлап бұлақ ағар,
Сарқырап өзен ағар
Мөп-мөлдір суларыңның
Ішкенде шөлің қанар.

Ақын Абай
Абай атам ұлы тұлға,
Ақын болған.
Әлемге даңқы шыққан,
Көңілге шуақ шашқан.

Жүректі елжіретіп,
Өлеңді жақсы айтқан
Қара сөзін қызықтап
Бәрі оқыған,

Тәрбиелік, әдептілік мәнін айтқан
«Абай жолы»  романы бізге шыққан,
Барлық халық таниды сізді әрқашан.
    -----------------------------------------------------------------------------

Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы
№54 негізгі мектебі
5-сынып оқушысы
Ғалымжан Айсұлу

Ана, ана

   Әлемде  дүниеге  келгенде
айтылатын ең алғашқы  сөз - АНА.
Дүниеде  ананың  жүрегі  нәзік.  Ана
әлемдегі  ардақты,  әсерлі,  құдіретті
де қымбат  сөз. 
Қандай  жағдай  болмасын  Ана  біз
үшін бәріне дайын. Ана бір қолымен

әлемді, бір қолымен бесікті тербететін құдіретті күш иесі. 
  Алда көктеммен бірге Аналар меркесі келе жатыр. Бұл мен үшін
көктемнің әсем мерекесі. Анашым көктемнің гүліндей құлпырып,
әр күнің көңілді әрі сәтті болсын! 

     ------------------------------------------------------------------------------
Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы

№ 54 негізгі мектебі
6-сынып оқушысы
Мұсағалиева Әсем

Көктем
Көктем келді алақай,
Далаға шық, балақай.
Ойна, қане достарым,
Сырласа жүріп  құстармен.

Күндіз шығып далаға,
Ойнағаннан пайда жоқ.
Қырға шығып гүл теріп,
Одан болар пайда көп.

Анаңа да сыйлайсың,
Қуантасың, күлдіре.
Әпкеңе де сыйлайсың,
Қуаныш ойнар жүзіне.

Әке - ана
Құрметтейміз әке менен ананы,
Өмір сүрді бұл өмірде саналы.
Әке – деген асқар тау ғой, бәйтерек,
Ал, анамыз  шаңырақтың ұйтқысы,
Әрқашанда  киелі ғой, киелі.

Немере бар, шөбере бар артында,
Тамыр жайып шартарапқа тарады.
Әлдилеген,  өз ұрпағын мәпелеп,
Аяулы да Әке – Ана есімі,
Есімізде мәңгі, мәңгі қалады.
    -------------------------------------------------------------------------------

Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Боранқұл селосы
Опорный орта мектебі бастауыш сыныптың

 (ілгері деңгей) мұғалімі
C у л т а н о в а  З а д а  Ш а у б а л а қ ы з ы

   Мұғалім –мәртебелі мамандық
Ұстаз –жас ұрпақты ізгілікке баулып,жалпы адамды ізгілікке 
баулып,жақсылыққа тәрбиелейтін ,білім беретін оқытушы .Қазіргі
қоғамда оқу-тәрбие жұмысын жүргізуші маман педагог Ұстаз деп 
аталады.Дегенмен,ұстазұғымы арнаулы білім,қажетті құжатқа 
байланысты емес.Үлгілі,өнегелі,өмір тәжірибесі бар адам ғана 
ұстаз бола алады.
       Опорный орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Сапарова
Гаухар Бағытқызы алғашқы еңбек жолын осы мектептен 
бастады.Ұстаздық еңбегінің алғашқы жылдарынан бастап-ақ ол 
жас ұрпаққа сапалы білім,саналы тәрбие беруге бар күш –
жігерінарнап келеді.Жан-жақты дамыған ұрпақты тәрбиелеу-
ұстаздың басты борышы.Бүгінгі оқушы ертеңгі маман.Сондықтан 
да оларға сапалы блімберіп,тәрбиелеу мақсатында алған білімін 
күнделікті тәжірибесінде шыңдай отырып,ұстаз мерзімді 
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уақытында Облыстық білім беруұйымдары қызметкерлерінің 
біліктілігін арттыруинститутынан курстардан өтіп отырады.
   Гаухар Сапарованың рухани –адамгершілік құндылықты 
қалыптастыру атты ғылыми-практикалық конференцияда 
«Оқушының бойындағы рухани-құндылықтар»тақырыбындағы 
баяндамасы тыңдалып, мен «Сәлем-сөздің анасы»атты тренинг 
өткізіп 2015жылы «Сердце,отданное детям» жинағына енді.
     2008-2009 оқу жылында аудандық білім бөлімінің Құрмет 
грамотасымен,2014жылы облыстық алғыс хатпен марапатталды.
      Білім берудің жаңару жағдайында педагогикалық әрекетке 
инновациялық технологияны пайдалануда өз ісінің 
шебері,қоғамдық жұмыстарға да белсене араласады.Мектептегі 
жас мұғалімдердің бейімділігін жетілдіру мақсатында тәжірибелі 
маман ретінде үлгілі сабақтар беріп,тәлімрерлік жұмыс атқарады.
       Мұғалім-мектептің айнасы деген,ол өзінің алдында тұрған 
міндеттерді жауапкершілікпен қарап,өзі –оқу мен тәрбие 
процесінде талапқа сай жоғары дәрежеге жету жолында 
ізденіспен еңбек етуде.Сонымен қатар білім берудің жаңару 
жолында инновациялық технологияны пайдалануда мұғалімдер 
арасында ой бөлісіп, тәжірибе алмасып,желілік қоғамдастықта 
жұмыс жасайды.
          Бағдарламаның 7 модулін ықпалдастыра отырып 4 сыныпта 
өткізген сабақтарынан оқушы еркіндігін,әр тапсырманы 
орындауда қызығушылығын,белсенді 
әрекеттерін,дүниетанымының қалыптасқанын,өзіндік пікір 
қалыптасқанын көріп барша әріптестері арасында ортада 
сыйлы,адами-құндылығы жоғары,мәдениетті ортада беделі зор 
екендігін көрсете білді.
      Болашақта да жаңартылған бағдарлама бойынша өз білімімен 
көрініп жандандыратыны ,оқушылардың дамуына қолдау 
көрсетіп,шығармашылық қабілеттерін қалыптастыратыны сөзсіз. 
            Қорыта келгенде айтарым,қоғамымыздың дамуына үлес 
қосыатын,әлемдік талапқа сай келетін білімді,мәдениетті азамат 
дайындап,тәрбиелеп шығару жолында оқыту мен тәрбиелеудің 
сара жолында жаңашыл әріптестеріміз көп болсын.
     ------------------------------------------------------------------------------

Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Боранқұл селосы 
Опорный орта мектебінің бастауыш сынып

(1-ілгері деңгей)  мұғалімі
  Сапарова Гаухар Бағытқызы

      
Бүгінгі күні ерекше,келер күні керемт жан       

      Бүгінгі жас ұрпаққа жан-жақты білім беру,тәрбиелеу-әрбір 
ұстаздың басты міндеті.Ғылымның дамуы,техниканың жаңаруы 
оқушылардың сана- сезіміне өзінің әсерін тигізіп,мектептегі 
оқытуды  жаңарту қажет екенін ,тәуелсіз елімізге білімді,саналы –
парасаттыадамды тәрбиелеу үшін ұшқыр ойлы ,терең 
білімді,жоғары талғамды ұстаздар керек екенін дәлелдеп 
отыр.Демек 12жылдық білім беру жүйесіне көшу жаңаша жұмыс 
істеуді,батыл шығармашылық ізденісті талап етеді.Оқушыны жеке
тұлға ретінде дамыту тәжірибесіне жаңа оқыту технологиясын 
енгізуде  мұғалімнің алдында тұрған мақсаты мыналар:
1.Жаңа технология негізінде шығармашылық қызметінің 
тәжірибесін қалыптастыру.
2.Оқушының жеке тұлғасының психологияляқ-педагогикалық 
нұсқаудың негізін енгізу арқылы оқушының білім ,білік,дағдысын
қалыптастыру,дамыту.
3.Мұғалім жаңа ізденістерді іс-тәжірибесіне енгізу және 
шеберлігін арттырудағы жұмысты жүйелендіру ,оқушылардың 
шығармашылықпен жұмыс істеу қабілетін қалыптастыру,дамыту.

    Ұстаздардың әдістемелік шеберліктерін жетілдіру,сабақ 
барысындағы сол әдістерді насихаттау ,жинақтау,жаңа технология
жетістіктерін ,мұғалім өзінің жұмысын шығармашылықпен 
ізденуде қазіргі жүргізіліп жатқан «Жаңартылған бағдарлама 
бойынша қазақ тілінде оқытатын бастауыш сынып пәндері 
бойынша педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курсының 
» маңызы зор.
       Атақты педагог В.Сухомлинский «Мұғалімдік-күрделі де 
қызықты ,шым-шытырығы молмамандық.Ол оқушының жан-
дүниесіне үңіле білуі керек.Педагогикалық шеберлік пен  
педагогикалық өнер-ол даналықты жүрекпен ұға білу болып 
табылады»деп,ұстаздық өнерге ерекше баға берген.
      Осындай керемет сөздер Бейнеу ауданындағы Бейнеу 
гимназия мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Садықова 
Қарлығаға арнап айтылғандай.Ол инновациялық технологияларды
пайдалану бойынша арнайы курстан өтіп және бастауыш 
сыныптар бойынша жаңартылған бағдарлама курсын 
меңгеріп,мұғалімдермен оқыту үдерісінде үнемі пайдаланып 
келеді.Өз тәжірибесінен үлгі көрсете отырып,курсқа 
қатысушыларға арнап өткізген тәжірибе алмасу бағытындағы іс-
тәжірибесімен бөлісуі тамаша көрініс тапты. «Критериалды 
бағалау бағытында қалыптастырушы бағалау мен жиынтық 
бағалаудың тиімділігі »ойталқы сабағы көптің көңілінен шығып 
жатты.
           Қарлыға қашанда курсқа қатысушы мұғалімдерге 
әдістемелік көмек ұйымдастырып, «білгенге маржан» деп өз 
ойымен бөлісіп отырды.Өз еңбек жолын бастаған Бейнеу 
гимназиясы мектебінде өз біліктілігі төңірегінде іс-тәжірибесін 
«Брейнсторминг»түрінде ұйымдастырып,мектептегі бақылау-
басшылық жұмыстарын жүргізу түрлерін көрсетті.
             Қарлыға «Білім негізі бастауышта»деген қағидатқа сүйене 
отырып,ең алдымен ,бастауыш білім берудің жағдайын 
жақсартуға ,мұғалімдердің өмір талабынан қалмай 
шығармашылықпен жұмыс істеуіне ықпал етіп,жұмыстастарына 
бағыт-бағдар ұсынып,үнемі-өзін-өзі дамытып,шығармашылық 
шыңдалу үстінде болады.
      Сонымен қатар ,мұғалімдердің іс-тәжірибесін таратуға да 
ұйтқы болып келеді.Ол білікті маман ,іскер сынып жетекші деген 
атқа да лайықты десем артық болмас.Жаңартылған бағдарлама 
курсында мен осы жаны жайсаң,білімі мықты,талабы зор 
Садықова Қарлығамен бірге танысып,қауышқанымды мақтан 
етемін.Жаныма жақын жалау болып желілік қоғамдастықта өз 
пікірлерімен бөлісіп,ұнамды ойын,игі тілегін ұстаз атына 
лайықты үйретуші маман ретінде тәжірибесін ортаға салғаны өзге
үйренушілердің  де жұмысына  түрткі болды.
     Қарлыға Садықова –өз бақытын педагогикалық қызметінен 
тауып,оны отбасының ынтымағымен ұштастыра білген маман 
иесі екенін үлгі тұтамын.
     Ол оқушыларға азаматтық-патриоттық 
сезімді,талантты,қабілетті тұлға  қалыптасуына үлкен үлес қосып 
жүрген ұстаздың өміріне тағы да  бүгінгі күніне берекелі,ертеңгі 
күні ерекше,келер күні керемет болсын деп тілеймін.

    -------------------------------------------------------------------------------
  ШҚО,Аягөз  ауданы , Мыңбұлақ ауылы
«Мыңбұлақ  жалпы білім беретін орта мектеп» КММ –де 
«Наурыз-жыл басы»атты ертеңгілік болып  өтті.Атаулы  іс- 
шараға  барлық   оқушылар  ата-аналарымен қатысты. 
Мерекенің шымылдығы «Қара жорға» биімен ашылды.
Ертеңгілікте ұлттық ойындар,салт-дәстүрлерден көріністер 
көрсетілді.
Сондай-ақ оқушылар мен ата-аналар би билеп,ән салып 
көпшіліктің көңілін көтерді.Әсіресе 2-сынып  әжелерінен 
құрылған «Әжелер» ансамблінің «Қазақы дастарханым»,  жас 
аналардың   орындауындағы «Келіншек »
биі , Н.Алимғазиннің   орындауындағы «Қазағымның   дәстүрлері-
ай»  әні ерекше ықыласқа ие болды. Чайзатов Ақниеттің 
«Әжелер»,Мұхамедсейт Диас пен Қасенжар Елнұрдың  
орындауындағы  «Наурыз  келді» ,Жұмашева Ақниеттің 
«Дастарқан» әндері, қыздардың   «Татар биі»,ұлдар тобының  
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«Батырлар »биі де көрерменге жақсы әсер қалдырды.Ертеңгілік 
соңында  үлкендер наурыз   көжеден  дәм  татып,Қыдыр ата 
батасын   берді.Мерекеге жиналған жұртшылық  ризашылықпен 
тарасты.

Калиева Назгул Акимбековна бастауыш сынып мұғалімі
    ------------------------------------------------------------------------------

«Академик С.А.Джиенкулов атындағы 
Байқоңыр колледжінің» президенті,

Республикалық «Қара өлеңнің құлагері» атты жас ақындар
мүшәйрасының 1 орын иегері 

Тұрсынбай Назерке Нақыпбекқызы.

Мұқағалиға арнау.

Оқи жүріп, аға сенің жырыңды,
Мұздап қалған жан- дүнием жылынды.
Кейбіреулер жүрегімен сезінсе, 
Ал өзгелер  ұғынбай жүр мұныңды.

Еске аламын өткен шақты  сағына,
Туған жан ең бар алаштың бағына.
Бозбала ең музамен сырласқан,
Гүл бітірген поэзияның бағына.

Жырларымды жүрегіммен арнадым,
Бұл өмірде мәңгі бақыт тапқан кім?
Ұмытылмас ұлы тұлға туған күн,
Тоғызыншы  жұлдызы ғой  ақпанның.

Тартуымды бүгін, аға, сыйлайын,
Бір өзіңе ән-жырымды арнайын.
Жырға қосып, аға, сенің атыңды,
Қалықтайын,жыр көгінде ұштайын.

Мықтылықтың  жаралған ба көзінен,

Даналықта төгіледі сөзінен. 
Жырларменен махаббатты жырлайтын,
Үлгі аламын жыр дүлділінің өзінен.

Тартуымды бүгін саған сыйлайын,
Шабытыммен күнді барын құштайын.
Мақтанышы алашымның ардағы,

Мұқағали мәңгілікке жасасын.

Ақиық ақын ағаға.

Қарасазда туылған арыстансыз,
Болмысынан тума  талант, дара жансыз.
Халықтың қайғы-мұңын жырлағанда,
Жұртпен бірге қосылып жылағансыз.

Қазақтың маңдайына біткен жұлдыз,
Алаштың арысы боп танылдыңыз.
Қамшының сабындай мына өмірде,
Мәнгілік мақтанышқа айналдыңыз.

Мұқан ата-алып бейне, тарланым,
Алатауым айбыны зор ардағым.
Поэзия құдіретін танытып,
Ақ бозымен көк аспанға самғаған.

Мұқағали, мөлдір таза бұлағым,
Ашып берген поэзия әлемін.
Мейірімнің нұрын шашқан жүрекке,
Көкке  өрлеп қанат қаққан сұңқарым.

Ақын атам ізгіліктің төрінде,
Үлгі тұтып жүрем әр кез көңілде .
Өлеңдерін зейін  қоя оқимын.

Ақыл-кеңес, ұлағат бар сөзінде. 
   --------------------------------------------------------------------------------

Гүлсая Жаримбетова,
Академик С.А. Джиенкулов 

атындағы Байқоңыр колледжінің 
«Туризм» мамандығының оқытушысы

КОЛЛЕДЖ СТУДЕНТТЕРІ БАЙҚОҢЫР ҒАРЫШ
АЙЛАҒЫНЫҢ ТАРИХИ МҰРАЖАЙЫНА БАРДЫ

12 сәуір – Халықаралық Космонавтика күні «Академик
С.А.  Джиенкулов  атындағы  Байқоңыр  колледжі»  білім
мекемесінің  студенттері  «Нұр  Отан»  партиясы  Байқоңыр
филиалының  ұйымдастыруымен  қаламызда  өткізіліп  жатқан
«Мейірімділік  апталығы»  қамқорлық  іс-шарасының  аясында
қалалық  «Байқоңыр  ғарыш  айлағының  тарихи  мұражайын»
тамашалап қайтқан болатын.

1967  жылы  7  қараша  күні  Байқоңырдағы  «Қалалық
мәдениет үйінің» (ГДК) ғимаратында Байқоңыр ғарыш айлағының
әскери құрылысшыларының әскери және еңбек даңқтары туралы
экспозиция  ашылған  болатын.  Нәтижесінде  көрме  одан  әрі
кеңейтіліп,  «Байқоңыр  ғарыш  айлағының  тарихи  мұражайына»
айналды.

Байқоңыр  ғарыш  айлағының  тарихи  мұражайында
космодром  мен  қала  тарихы  жөнінде  мол  мағлұматтар  алуға
болады.  Мұражайдағы  экспонаттардың  көпшілігін  кезінде  қала
тұрғындары  әкеліп  берген.  Мұражай  жәдігерлерін  (құжаттар,
суреттер,  ғарышкерлердің  жеке  заттары,  т.б.)  ғарыш айлағының
құрылысшылары  мен  алғашқы  қала  тұрғындарының  балалары
мен немелері жинаған.

Мұражайды  тамашалауға  келген  студенттер
мұражайдың  алғашқы  залында  Байқоңыр  ғарыш  кешенінің
құрылу тарихындағы алғашқы құрылыстар  мен  ғимараттардың,
үйлер мен көшелердің суреттерін тамашалады.

1955  жылы  5  мамырда  қаланың  ғимараты  –  әскери
құрылысшылар тұрған штаб салынған. Қала құрылысы (ол кезде
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«Заря»  посёлкесі)  қазіргі  Қалалық  мәдениет  үйінің  жанынан
басталды.  Қаланың  ең  алғашқы  көшелері  –  Пионерская,
Набережная,  Школьная,  Песчаная,  Речная.  Ең бірінші  салынған
мектеп  –  №30  мектеп  (қазіргі  Г.М.  Шубников  атындағы  №1
мектеп).

Студенттер  осы  залдың  ішінде  Байқоңырдың  негізін
салушы  С.П.  Королев,  М.И.  Неделин,  Н.С.  Хрущев,  Г.М.
Шубников сынды ірі  тұлғалардың ғарыш кешенінің  құрылуына
және космонавтика дәуірінің басталуына сіңірген ерен еңбектері
жөнінде мәліметтер тыңдады. 

Байқоңырдың негізін қалауға атсалысқан әрбір ғалым,
құрылысшының адамзаттың ғарышты игеруде космонавтика үшін
қосқан зор үлестерінің артында өлшеусіз еңбек пен үлкен жүрек
және ғарышкерлердің ерліктері бар.

Мұражайдың екінші залында космонавтика тарихында
жасалған  алғашқы  қадамдар  жөнінде  мағлұмат  алдық.  Мұнда
Жердің  тұңғыш  жасанды  серігінің  түпнұсқасынан  айнытпай
жасалған көшірмесін көрдік.

1957 жылы 4 қазан күні кешкі сағат 22:30 шамасында
С.П.  Королевтың  әйгілі  «Жетінші»  ғарыш  кемесі  (Р-7
құрлықаралық баллистикалық зымыраны)  Жердің 1-ші жасанды
серігін  Жер  орбитасына  жеткізеді.  Тарихта  тұңғыш  рет  адам
баласының  қолымен  жасалынған,  құрылысы  күрделі  емес,
алюминийленген, салмағы 83 кг-ды құрайтын шар тәріздес аспан
денесі Жердің тартылыс күштерінің заңдарын бұзып, ашық ғарыш
кеңістігіне  шықты.  Бұл  ғылым  мен  техниканың  ұлы  жеңісі
ғарышқа  алғаш жол  салды.  1  айдан  соң  Жердің  2-ші  жасанды
серігі  ұшырылды.  Оның салмағы алдыңғысына қарағанда 6 есе
ауыр  болатын.  Бұл  ұшырылымнан  кейін  маңызды  факт
дәлелденді: тірі ағза ғарышта өмір сүре алады. Осылайша, Лайка
есімді  адамның досы ғарышқа ұшқан ең алғашқы тіршілік иесі
ретінде  бүкіл  әлемге  танылды.  КСРО  ғылымының  триумфын
бүкіл әлем мойындады. Кеңес Одағының ғалымдары бұдан кейін
де жаңа эксперименттермен айналысуға кірісіп кетті.

Сонымен  қатар,  мұражайда  түрлі  ғарыш кемелерінің
(«Восток»,  «Восход»,  «Союз»,  «Прогресс»,  т.б.)  макеттері  мен
нағыз ғарыш кемелерінің бөлшектерін көруге де мүмкіндік алды.
Олар туралы маңызды деректер тыңдадық.

Мұражайдың келесі залында тұңғыш ғарышкер Ю.А.
Гагарин, қазақ ғарышкерлері Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев,
Айдын Айымбетовтер жөнінде қызықты деректер тыңдадық.

1961 жылдың 12 сәуірінде мәскеулік  уақыт бойынша
сағат  09:07-де  әйгілі  Гагариндік  «Кеттік!»  («Поехали!»)
сөздерінен кейін адамзат тарихында тұңғыш рет «Восток» ғарыш
кемесімен Юрий Алексеевич Гагарин Байқоңыр ғарыш айлағынан
ғарышқа ұшты.  Ғарышқа ұшқан алғашқы адамның есімін бүкіл
Жер шары ұрандатты. Әлем Кеңестік Социалистік Республикалар
Одағының  азаматына  бас  иді.  Жұмыр  Жердегі  барша  адамзат
тебіреніп, бір қас-қағым сәтте тұңғыш ғарышкерді бауыр тартып,
жақын көрген ғажайып сәт. Ақынның тілімен айтсақ, «балықтың
судан құрлыққа шығуына» барабар ұлы қадам, адамның ғарышқа
ұшуы  өркениет  тарихындағы  тағы  бір  ренессанстық  параққа
айналды, сананың көкжиегі ашылып кеткендей еді. Жюль Верннің
қиял-ғажайып  романдары  шындыққа  айналғандай  болды. Ю.А.
Гагарин «ХХ ғасырдың Колумбы» атанды. Адам баласы ғарышты
бағындырған  дәл  осы  күн,  яғни  12  сәуір  «Халықаралық
Космонавтика күні» болып жарияланды.

Мұражайдың  келесі  залында  мұражайдағы  бірегей
экспонаттардың бірі «Союз» ғарыш кемесіне арналған «Сокол-К»
құтқарушы скафандры.  Ол  герметикалық  кабинада  ұшу кезінде
қажет. Кеменің амортизациялық қалыбы ескеріліп, скафандр әрбір
ғарышкер  үшін  арнайы  жасалынады.  Оны  ұшудың  ең  қауіпті
жерлерінде киеді.

Мұражайда  студенттер  Халықаралық  Ғарыш
станциясындағы (ХҒС/МКС)  ғарышкерлердің өмірі туралы видео
тамашалаған болатынбыз. Мұжайдың осы залында Халықаралық
Ғарыш станциясының  моделі  екі  энергетикалық  модульді  қоса,
толық  конфигурациясымен  мұражайдың  үстіңгі  қабырғасында
орнатылған.  Бүгінгі  күні  ХҒС-ның  экипаж  мүшелері  дәстүр
бойынша Байқоңыр ғарыш айлағының тарихи мұражайына келуді

дәстүрге айналдырған. 
Байқоңыр  ғарыш  айлағының  тарихи  мұражайында

арнайы  қазақтың  ұлттық  мәдениетіне  арналған  зал  бар.  Онда
қазақтың киіз үйі, киіз үй жабдықтары, сандық, бесік,  қазақтың
ою-өрнектерімен  безендірілген  кілемдер,  ұлттық  музыкалық
аспаптары  және  тағы  да  басқа  құнды  тарихи  жәдігерлеріміз
экспозицияланған.  Ғарышкерлер осы мұражайға келген уақытта
міндетті  түрде киіз  үйде суретке түседі.  Киелі  қазақ даласынан
ұшатын  ғарышкерлер  ұлтымыздың  салт-дәстүрлеріне  ерекше
ықылас танытып, қазақ халқы туралы көбірек білуге, тіпті қазақ
тілінде  сөйлеуге  талпынады.  Сонымен  қатар,  мұнда  қазақ
ғарышкерлері  Тоқтар  Әубәкіров,  Талғат  Мұсабаев,  Айдын
Айымбетовтерге арналған арнайы бұрыш бар.

1991  жылы 2  сәуірде қазақ  ұлтының  мақтанышы  –
Тоқтар  Оңғарбайұлы  Әубәкіров Кеңес  Одағы  Ғарышкерлер
даярлау  орталығында  ғарышқа  ұшу  дайындығына  кірісіп,  сол
жылы 2 қазанда Байқоңырдан «Союз ТМ-13» кемесімен ғарышқа
ұшты.  Ғарыш  кемесі  жер  төңірегіндегі  «Мир»  орбиталық
кешенімен  түйісті.  Онда  ол  өзге  ғарышкерлермен  бірге
биотехнология,  металлургия,  медицина салалары  және  Арал
аймағы бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізді. Зерттеу
нәтижесінде Арал үстіндегі тұзды шаң борамасының пайда болу
процесі,  сол  зиянды  аэрозолдардың  Қазақстан мен  Ресей
аймақтарына таралуының ғарыштық суреттері  алынды. Сондай-
ақ, Қазақстан аумағындағы атмосфераны және жер бетін зерттеу,
жұлдызды аспан  астрофизика бақылау жұмыстары да ойдағыдай
өтті.

1991  жылы  10  қазанда Тоқтар  Әубәкіров  Жерге
оралды.  Ғарыштан  оралған  соң  Қазақстандағы  ғарыштық
даярлықты  зерттеулердің  негізін  қалауға,  отандық  Қарулы
Күштердің  әскери  даярлығын  жетілдіруге,  әскери-патриоттық
тәрбие жұмыстарын жолға қоюға белсене араласты.

Халқымыздың  тағы  бір  мақтанышы  –  Талғат
Амангелдіұлы Мұсабаев.  Ол қазақтың 2-ші,  ал әлемнің 309-шы
ғарышкері,  техника  ғылымдарының  докторы  (2008),  авиация
генерал-лейтенанты  (2007).  ҚР  Инвестициялар  және  даму
министрлігінің  Аэроғарыш  комитетінің  төрағасы.  1994 жылы
ғарышқа 1-ші рет ұшқан кезінде (Союз ТМ-19) 126 күн ғарышта
өткізген.

1998 жылы  ғарышқа 2-ші рет ұшқанда (Союз ТМ-27)
208 күн ғарышта өткізген. Гиннестің үздік табыстар кітабында бір
айдың ішінде 5 рет не бары 30 сағат 8 минут ұзақтығымен ашық
ғарышқа шыққанны жазылып алынған.

Қазақстанның  Тәуелсіздік кезеңіндегі алғашқы
ғарышкер Айдын Ақанұлы Айымбетовтың ғарышқа ұшуы Қазақ
хандығының 550 жылдығына арналған қайталанбас тарту болды.

Айдын Айымбетов  –  ғарышқа  ұшқан  қазақтың  3-ші,
әлемнің  545-і  ғарышкері.  Қазақстан  Халық  батыры,  Қазақстан
ӘӘК (ВВС) полковнигі.

Қазақстанның  үшінші  ғарышкері  Айдын  Айымбетов
ғарышқа  «Союз-ТМА-16М» кемесімен  2015  жылы  2  қыркүйек
күні  аттанып,  4  қыркүйек  күні  «Союз»  Халықаралық  ғарыш
станциясына автоматты режимде сәтті түйісті. 

Бұған дейін  Премьер-министрдің  орынбасары Айдын
Айымбетовке Қазақстанның Мемлекеттік туын, Қазақстан халқы
Ассамблеясы мен  «ЭКСПО-2017» жалауын  тапсырып,  ғарышқа
аттанатын  экипаж  мүшелеріне  сәттілік  тілеген  еді.  Сонымен
қатар, ғарышкер Қазақ хандығының 550 жылдығына дайындалған
символикалық белгіні алып ұшты.

Айдын  Айымбетовпен  бірге  Халықаралық  ғарыш
стансциясына  аттанған  негізгі  экипаж  құрамында  ресейлік
ғарышкер Сергей Волков (командир), Еуропа ғарыш агенттігінің
астронавты Андреас Могенсен болды. ХҒС-да оларды ресейліктер
Геннадий  Падалка,  Михаил  Корниенко  мен  Олег  Кононенко,
америкалық  астронавтар  Скотт  Келли  мен  Челл  Линдгрен,
сондай-ақ  жапон  астронавты  Кимия  Юи  қарсы  алды. Кеме
командирі  Сергей  Волков  орбитада  188  тәулігін  өткізсе,
отандасымыз бен даниялық ғарышкер ғарышта 10 күн болды.

Космонавтика  эрасының  басталу  тарихы  Байқоңыр
ғарыш  кешенінің  құрылу  тарихымен  тығыз  байланысты.
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Байқоңырдың  географиялық  кеңдігі,  жазық  ландшафт  және
экваторға жақын орналасуы – адамның «ғарышқа сапар шексем»
деген  ең  ғажайып  арманының  орындалуына  қолайлы  болып
шықты. 

Міне,  осылайша дәл осы өңірдің тағдырына «ерекше
географиялық орын» болу бұйырыпты. Аңызға сүйенетін болсақ,
түркі  халықтарына  ортақ  ойшыл  қорқыт  Ата  дүниенің  төрт
бұрышын  аралап,  сонан  соң  өз  топырағына,  яғни  Сыр  өңіріне
қайта оралып, бұл мекен – «Жердің кіндігі» деп атаған. Қазақстың
осы қасиетті өлкесін «Жер кіндігі» деп атаған бабамыз дәл осы
мекеннен  адамның  ғарышты  бағындыратынын  болжап  кеткен
болса керек. Қорқыт Ата тас алып, аспанға лақтырса, ол тастың
кері түсуі  өзге жерлерге қарағанда баяу болған көрінеді.  Әйгілі
ғалымдардың зерттеуі бойынша да Жердің тартылыс күші аздау,
траекториясы ғарыш кемесін ұшыруға ең қолайлы әрі тиімді орын
– Байқоңыр.

Қазіргі  таңда  Байқоңыр  Дүниежүзілік
Космонавтиканың  астанасына  айналып  үлгерді.  Бүгінгі  күні
Байқоңыр  әлемдегі  ең  қарқынды  жұмыс  істеп  тұрған  ғарыш
айлағы. Әлемдегі әрбір 3-ші ғарыш кемесі, яғни дүние жүзіндегі
жалпы  ұшырылымдардың  70  %-ы  Байқоңыр  ғарыш  айлағынан
ұшырылады.

Байқоңыр – адамзат баласы үшін космонавтика дәуірін
ашып,  ғарышқа  жол салған Жер шарының 1-ші  ғарыш айлағы.
Байқоңыр  тек  ғылыми,  технологиялық,  әскери,  саяси,
экономикалық маңызға ғана ие емес.   Ең алдымен, Байқоңыр –
ұлттық мақтаныш нышаны. Себебі дәл осы киелі қазақ даласынан
тарихта тұңғыш рет адам баласы ғарышты бағындырды.

Мұражай бойынша жүргізілген экскурсияның соңында
колледж  студенттері  мұражайдағы  тарихымыздан  сыр  шерткен
жәдігерлерге көзайым болып, олардың бойына туған жерлері үшін
мақтаныш сезімі ұялады.

Бүгінгі жас ұрпақ өткен тарихты, адамзат баласының
ғарышты  игеру  жолында  жасаған  еңбектерін  ешқашан  ұмыт
қалдырмаулары тиіс. Себебі тарих – біздің келер ұрпақ өкілдеріне
мақтанышпен  аманат  етіп  қалдырар  жеткен  жетістіктеріміз  бен
бағындырған биіктерімізді растайтын асыл қазынамыз.

---------------------------------------------------------------------
Әл Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті

Философия және саясаттану факультеті
Педагогика және білім беру менеджменті

Педагогика және психология манадығының 2-курс
магистранты

Хужабаева Елизавета Эсанбаевна 
Ғылыми жетекшісі: п.ғ.к., аға оқытушы: Е.С.Оналбеков 

                                      Менің университетім-менің 
мақтанышым!
                   Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті –
адамгершіліктің мың жылдық дәні егілген, жастық шақтың
мәңгілік мекені, білімге сусындаған бақытты  кезеңіміздің  самал
лебі есіп тұрған университетім. 
              Кез-келген мамандықтың өзіндік  ерекшеліктері  бар. Ізгі
мамандықтардың бірі – мұғалімдік дер едім. Ұстаз баланы 
оқытып-тәрбиелеп, елін көркейтер азамат етсе,ал ұстаз өзінің 
тоқығанын,алған білімін ,  келешек ұрпаққа жеткізетін 
өмірін,уақытын сарп ететін ұлағатты ұстазды айтар едім. әл-
Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің Философия 
және саясаттану кафедрасының Білім беру менеджменті  кафедра 
басшысы Булатбаева А.А, профессор педагогикалық наук  
Таубаева Ш.Т,,Шағырбаева М.Д. Құдайбергенова А.М 
ұстаздарымыздың еткен еңбегі оразан зор. 
                Біздің оқу ошағымызда лекция,семинар,практика  
жұмыстарынан басқа тәрбие үдерісі де қатар жүреді. Төрт жоба 
арқылы  іс-шаралар кеңінен жүріп отырады. Атап өтетін болсақ  
«Денсаулық-өмір негізі » мен «100 кітап» жобалары аясында әл-
Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің Философия 
және саясаттану кафедрасының Білім беру менеджменті  
кафедрасының Педагогика және Психология  мамандығының 2-
курс студенттерімен бірге ғылыми жетекшім,ұстазым Оналбеков 

Ернар Сейткеримовичпен іс-шаралар жүріздім.

«Мұқағали Мақатаев-поэзия тұлпары», «Тәуелсіздік-елдігімнің 
негізі» атты іс-шаралардың бір көрінісі. Ұстазымның берген 
тәлім-тәрбиесі,білім берген еңбегі орасан.

 Білімнің негізі мектептен басталады демекші,ұстазым Ернар 
Сейткеримовичпен бірге «Айналаңды нұрландыр» жобасы 
аясында Алматы қаласы Алатау ауданы №182 жалпы білім беретін
мектептің түлектерімен бірге «Мамандықтың барлығы жақсы» 
атты іс-шара өткіздік. Адамзат табиғатпен тығыз байланысты. 
Қазақ Ұлттық Университетінің №9 жатақханасына «Green 
compus» жобасы аясында  “Гүлдер әлемі» атты тренинг өткізілді.
    Оқуды аяқтауға да таяп келеді. Менің университетім, мәңгі 
менің жүрегімдесің. Философия және саясаттану кафедрасының 
Білім беру менеджменті  кафедра ұжымына алғысым шексіз.

Ермекбай Қанағат Әлімжанұлы. Магистрант 2-гокурса

Мой Университет и моя Кафедра.

История  Казахского  национального  университета  им.
аль-Фараби  богата  разнообразными  событиями  научно-
образовательной  и  общественной  жизни,  она  пропитана
энтузиазмом  молодых  и  мудростью  наставников,  мощной
энергетикой знаний и силой научной мысли. Творческий поиск и
кропотливый  каждодневный  труд  многих  поколений  студентов,
преподавателей и ученых по крупицам слагали славную судьбу
Первого университета страны.

15  января  1934  г.вошло  в  историю,  как  день
официального основания университета. 

Первым  ректором  сталФ.Т.Оликов(1934-1940),
занимавший пост  заместителя наркома просвещения КазССР.  В
первом  составе  преподавательского  коллектива  КазГУ  было  18
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преподавателей,  многие  из  которых  прошли  подготовку  за
пределами республики. 2 декабря 1934 г. университету присвоено
имя С.М. Кирова. 

Важной вехой в развитии КазГУ стало открытие в 1938
году  аспирантуры  и  создание  Ученого  Совета,  что  открывало
новые  возможности  для  подготовки  отечественных  научно-
педагогических кадров высшей квалификации.

Послевоенное  восстановление  и  дальнейшее
хозяйственное  строительство  страны  обеспечили  укрепление
материально-технической и интеллектуальной базы университета.
Начинают  формироваться  авторитетные  научные  школы,  у
истоков  которых  стояли  ученые  с  мировыми  именами:
М.А.Ауэзов,  К.И.  Сатпаев,  Е.Б.  Бекмаханов,  Д.В.Сокольский,
К.П.Персидский, А.Б.Бектуров, Т.Т. Тажибаев и многие другие.

Были  открыты  новые  факультеты:  исторический  и
геолого-географический (1948). В 1949г. на базе существовавшего
с  1947  г.  отделения  логики  и  психологии  филологического
факультета  по  инициативе  видного  ученого,  дипломата,
общественного  деятеля,  ректора  КазГУ  им.
С.М.КироваТ.Т.Тажибаева  (1947-1953)  были  сформированы
философский и экономический факультеты, а также вечернего и
заочного обучения. Это был важный период в становлении нашего
факультета- факультета философии и политологии.

История  факультета  философии  и  политологии  ведет
свой  отсчет  с  1947  года,  когда  былаорганизована  кафедра
психологии и логики, затем в 1949 году в КазГУ им. С.М.Кирова
были  созданы  философский  и  экономический  факультеты.
Организатором  философского  факультета  был  выпускник
института  Красной  профессуры  при  ЦК  ВКП  (б)  доцент
Н.П.Дардыкин.

В 1951году философский и экономический факультеты
были  объединены  в  философско-экономический  факультет,
руководителем  был  назначен  кандидат  экономических  наук,
доцент Ф.А. Жеребятьев.

Золотыми буквами в историю факультета вписаны имена
Т.Т.  Тажибаева,  А.Х.  Касымжанова,  Т.К.  Мустафина,
основоположников казахстанской психологической, философской
и политологической науки. 
На факультете три аудитории названы имена этих замечательных
ученых-педагогов. Большой вклад в развитие факультета внесли
профессора  АитовНариманАбдрахманович,  Рахматуллин
КасымХалиуллинович,  ОрынбековМуханмадиярСерикбекович,
КудайбергеновБилимКайнелович и др.

Кафедра  педагогики  Казахского  Национального
университета им. аль-Фараби была основана 12 января 1940 года.
Сегодня,  переименованная  в  кафедру  педагогики  и
образовательного  менеджмента  факультета  философии  и
политологии,  она  является  одной  из  старейших  кафедр,
осуществляющих выпуск специалистов педагогического профиля.
Ее  формирование  и  развитие  охватывает  длительный период:  с
появления  кафедры  в  составе  историко-филологического
факультета  и  массового  обеспечения  педагогических
специальностей  университета,  до  открытия  специальностей
«Педагогика  и  психология»,  «Социальная  педагогика  и
самопознание» и расширения поля образовательной деятельности
в  многоуровневой  системе  «бакалавриат  –  магистратура  –
докторантура PhD».

Массовость  педагогических  специальностей,  качество
преподавания и устойчивая образовательная политика обусловили
успешность и сохранение традиций кафедры.

Становление  кафедры  шло  вместе  с  развитием
университета,  казахстанской  психолого-педагогической  мысли,
педагогической культуры, и образования в целом. В разные годы
кафедру возглавляли лидеры педагогической науки, выдающиеся
общественные  деятели  –  ШакирКокымбаевичКокымбаев,
ТулегенТажибаевичТажибаев,  АбдыхамитИбнеевичСембаев,
КартбайБекеновичБержанов,  ХасенКуандыковичАргынов,  Борис
Жаркенович  Садыков,  ГульназКенжетаевна  Ахметова,
ЗаурешАбдразаковна Исаева.

На  кафедре  работали  доктора  педагогических  наук,
профессора К.Б. Жарикбаев, Ж.Р. Баширова, А.Т. Табылдиев, Н.А.
Асанов и др.

На кафедру педагогики и образовательного менеджмента
на  протяжении  ее  истории  приглашались  преподавать
выдающиеся  педагоги,  видные  ученые  Н.Д.  Хмель,
К.Ж.Кожахметова,  А.К.Кусаинов,  Ш.Т.Таубаева,  И.Р.Халитова,
К.Ж.Аганина и др.

За все время своего существования кафедра подготовила
специалистов  высокого  профессионального  уровня  для
образования  и  других  сфер  общественной  жизни.  Наши
выпускники  работают  во  многих  уголках  страны  и  за  ее
пределами. Коллектив обладает достаточно высоким творческим
потенциалом, ответственностью, преданностью своей профессии
и своему университету.

Мое  первое  знакомство  с  КазНУ  имени  аль-Фараби,
факультетом философии и политологии и кафедрой педагогики и
образовательного  менеджмента  началось  в  2011  году,  когда  я
поступил  сюда  на  бакалавриат  по  специальности  «Социальная
педагогика  и  самопознание».  С  первых  дней  моего  посещения
занятий, я был поражен высоким уровнем организации учебной
деятельности  и  качеством  получаемых  знаний.  Все  занятия
проходятся  на  высоком  уровне  при  участии  высококлассных
преподавателей.  На  сегодняшний  день  я  продолжаю  свое
обучение  в  магистратуре  по  специальности  «Педагогика  и
психология».  Могу  сказать  что  я  очень  рад  тому  что  мне
посчастливилось обучаться здесь, в университете с очень богатой
историей  и  выдающимся  профессорско-преподавательским
составом.

      ---------------------------------------------------------------------------
Свет Олег Григорьевич

Ақтөбе қаласы, 
№9 орта мектеп-гимназиясының

қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ  САБАҒЫНДАҒЫ ДИАЛОГТІК
ОҚЫТУ

Оқытудың негізгі формасы -  оқыту, білім беру үрдісінің
негізгі мақсаты – оқушының білім, дағды, сын тұрғысынан ойлау
қабілетін,  оларды  оқыта  отырып  дамыту,  шығармашылық
іскерлігін  қалыптастыру,  өзін-өзі  реттей  білуге  үйрету,
оқушылардың  таланты  мен  қабілетін  ашу  болып  отыр.  Кез
келген теориялық білімнің  тәжірибесі  де  сабақта  талқыланып,
түсіндіріліп,  пысықталып,  балаға  берілетін  білім  негіздері
қалыптастырылады.  Соның нәтижесінде,   қалай оқу керектігін
үйреніп, еркін, өзіндік дәлел-уәждерін нанымды жеткізе білетін,
ынталы,  сенімді,  сыни  пікір-көзқарастары  жүйелі  дамыған,
сандық технологияға құзырлылық танытатын оқушы қалыптасуы
керек.  Оқу  бала  өмірінің  бір  бөлігі,  оның  өмір  сүріп  жатқан
ортасы.

Мұғалім  оқушының  жан  дүниесіне  кіре  отырып  сабақ
өткізуі  тиіс.  Сонда  ғана,  сындарлы  оқытудың  негізінде
оқушының  пәнді  терең  түсіну  қабілетін  дамыту,   алған
білімдерін  өмірде,  кез-келген  жағдайда  тиімді  пайдалану,
адамгершілік  қасиеті,  қызығушылығы,  танымдылық  деңгейі
қалыптасады.  Заман  талабы  -  сабақта  мұғалім  мен  оқушы
арасында,  оқушы  мен  оқушы  арасында  бір-біріне  деген
сенімділік,  сыйластық,  достық  қарым-қатынас  қалыптастыру.
Сонымен  қатар,  оқушылардың  ойлауын  дамыту  олардың
бұрынғы  алған  білімдері  мен  жаңа  немесе  сыныптағы  түрлі
дерек көздерінен, мұғалімнен, оқулықтан және достарынан алған
білімдерімен  астастырыла  жүзеге  асуы  деп  тұжырым  жасауға
болады. Ол үшін оқытудың жаңа технологияларын жете меңгеріп
қана қоймай, оқушы білімін бағалауда да тиімді әдіс-тәсілдерді
пайдаланған жөн. 

Оқытуда жаңа  әдіс-тәсілдерді,  сыни тұрғыдан ойлауды,
бағалау  түрлерін  пайдалана  отырып  оқыту  қажет.  Сабақтың
басында оқушылардың сабақ алдындағы көңіл-күйлерін анықтап
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алып,  тренингтер  арқылы  көңілдерін  көтерулеріне  мүмкіндік
жасау – сабаққа дайындық кезеңі. Оқушылар бір-біріне күлімдеп
қарай  отырып,  күлкі  арқылы  өзінің  де,  өзгенің  де  көңілін
көтеруге болатынын байқайды. 

Ынтымақтастық  қағидаты оқушылардың мұғалім берген
білімге сенім арту орнына жауапкершілік сезімін, өзара қолдау
көрсету  сынды  қасиеттерді  дамытуға  арналған  өз
қызығушылықтарына  сай  әр  түрлі  шараларды  өздері  таңдай
алуына негізделген.

Әңгімелесудің  түрлері бойынша тапсырмаларды орындау
арқылы  сөздік  қоры  молаяды,  әсіресе,  өз  ойын  дәлелдеуге
дағдыланып,  қазақша  сөйлеу  тілі  дамиды.  Топ  өзара
«жақтаушылар»,  «даттаушылар»  деп  екіге  бөліне  отырып
жұмыстану  кезінде  әр  жағдайдың  жағымды  –  жағымсыз
жақтарының  болатынын  байқап,  мәселені  тереңнен  шешуге
талпынады. Олардың ой-пікірлерінде үлкен алшақтық болады 

Суреттер  арқылы  топтастырып,   салыстыра  отырып,
талдауды үйренеді. Кумулятивтік әңгімеде оқушылар бір-бірінің
ойларын әрі қарай жалғастырады, қайталанған жауаптар болады.
Топтағы  оқушылардың  барлығы  да  өз  әлінше  араласып,  өз
ойларын айтып қалып отырады. 

Зерттеушілік  әңгіме  барысында  оқушылар  өз
сыныптастарымен шағын топтарда жұмыс істейді. Оларда ортақ
проблема  болады,  бұл  мәселе  бойынша  бірлескен  түсінік
қалыптастырады;  идеялармен  пікір  алмасып,  бір-бірінің
идеяларын  талқылайды,  баға  береді;  ұжымдық  білім  мен
түсінікті  қалыптастырады.  Басқаша  айтқанда,  оқушылар  бірге
ойланады.  Зерттеушілік әңгімеге тартылғанда талқылау кезінде
бір-бірін тыңдап, өз жауаптарын талдап, бір-біріне сұрақ қояды
және  айтқандарын  дәлелдеу  арқылы  тақырыптың  маңызын
анықтайды. 

Осы  стратегияны  қолданғанда  байқағаным:  бір
тақырыпты  мағынасын  ескере  отырып,   бірнеше  бөліктерге
бөліп, әр топта талдату арқылы уақытты үнемдеуге болады. Әр
топтың міндеті әр түрлі болғандықтан тапсырма оқушылардың
қызығушылығын  тудырады.  Басым  көпшілігі  белсенді  болып,
өздерінің пікірлерін ұсынып, сұрақтарға жауап беруге тырысады.

Жұптық жұмыс -  өзіне  сенімі  аздау балаларға  жұмысқа
қатысуға  септігін  тигізеді.  Бұл  стратегия  балаларға  әр  түрлі
жағдайда  пікірталас  кезінде,   әңгімеде  өздерінің  пікірлерін
жеткізуге  көмектесті.  Әр  топқа  бөлініп  берілген  проблемалар,
оларды  шешу  үдерісі  оқушылардың  белсенділігін  тудырумен
қатар,  уақытпен  есептесу  қажеттігін  ұғындырып,  өзін-өзі
реттеуге әсер етті. Әдеттегі  жұптық  талқылаусыз  бақылаумен
салыстырғанда,  жауаптардың  түрлерінде,  деңгейлерінде  үлкен
айырмашылық  болады.  Бір-бірінің  пікірін,  ойын  толықтыру
арқылы оқушыларға бір-бірін оқытуға мүмкіндік туады. Соның
негізінде  балаларға  басқа  оқушылардың  жауаптарын  тыңдау
өздерінің ойларын қалыптастыруына көмектеседі. 

Қойылған  міндеттерді  орындау,  қорларды қолдану және
күтілетін нәтижені болжауды мұғалім атқаратын оқыту түрімен
салыстырғанда,  ынтымақтастық  қағидатына  негізделген  оқыту
түрі педагогикалық үдерістің әр қатысушысы ортақ іске өз үлесін
қосу есебінен оқушылардың жұмыс түрінің сан алуан түріне қол
жеткізетінін  білдіреді.  Үнемі  сабаққа  селқос  қарайтын
оқушының  өзі  тобына  жаны  ашып,  жұмысты  тез  аяқтауға  ат
салысып,  қиын  сөздерді  сөздік  арқылы  тауып  беріп  отырды.
Тапсырма біткеннен кейін топ белсенділері бағалау парағындағы
критерийлерін толтырды. Осындай түрлі жұмыстардың негізінде
оқушылардың өз-өзіне деген сенімділігі артты.

Барлық  шешімдердің  барлығын  оқушылар  бірлесіп
қабылдайды,  мұғалім  тек  қажетті  ақпарат  беріп  отырады.
Аталған  қағидатты  жүзеге  асыруда  диалог  аса  маңызды  рөл
атқарады.  Өзара  диалог,  мұғалімдермен  және  басқа  да
адамдармен диалог орнату арқылы оқушылар сөйлеу және ойлау
қабілетін дамыта алады.

Сынақтан  өткізуге  арналған  сұрақтар  оқушыларға
анағұрлым толық жауап беруге,  өз ойларын анық білдіруге,  өз
идеяларын  дамытуға  көмектесетіндей  етіп  құрылуы  қажет,

сондай-ақ «Сіз мысал келтіре аласыз ба?» деген сияқты сұрақтар
тапсырманы орындау барысында оқушыға бағдар беріп отырады.

Өзінің  оқуында   балалар  құрдастарының
тапсырмаларынан  өзгеше  тапсырмаларды  қажет  етеді.  Бұл
«ынталандыратын»  немесе  «күрделі»  тапсырмалардың  болуын
көздейді.  Сол  мақсатта  мен  қысқа  мерзімдік  жоспарға  түрлі
сипаттағы жұмыстарды енгіздім. 

Оқушылар өз жұмыстарының (топтық таныстырылымдар:
ассосация, тірек сызба т.б.) нәтижелерін көргенде, сондай-ақ өз
жауаптары  әрі  қарай  процесте  қолданылғанда,  жұмыстарының
басқалар  үшін  маңызды  екенін  түсінгенде,  критерийлерге
жауаптары  сәйкес  болғанда,  мадақтау  кезінде  және  сергіту
сәтінде өздерін ерекше көңілді сезінеді. Осы  орайда,  сабақ
негізінде оқушылардың бір-біріне деген көзқарастары өзгереді.
Сабаққа белсенді оқушылардың бойынан көшбасшылық қасиет
ерекше  көрінеді.   Бұрынырақ  сабаққа  енжар  қатысатын
оқушылардың сабақ барысында жұмыс істеуге  деген талпынысы
көңіл  қуантарлықтай.  Осы  іс  тәжірибе  кезінде  оқушылардың
пәнге  деген қызығушылығының артқанын байқалды.  Сонымен
қоса  оқушыларда  бір-біріне  көмек  беру,  білмегенін  үйрету,
шыншылдық, достық қарым-қатынас секілді ізгі қасиеттер пайда
бола бастады.  Сабақ барысында оқушылардың қиын да болса
қазақ тілінде сөйлеуге тырысатындығы көңілге қонымды еді.

Сабақ  барысында   оқушыларға  топта  жұмыс  істеу
қызық  болды.  Оқушылар  бір-бірін  бағалауда,  сурет  бойынша
әңгімелеуде  белсенділік  көрсетті.  Жаңа  үлгідегі  сабақ
оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырды.

 Сыни  тұрғыдан  ойлау  бақылау  мен  тыңдау  арқылы
дәлелдер  жинастыру және  шешім  қабылдау  үшін  талапқа  сай
өлшемдерді  қолдану  сияқты  дағдыларды  дамытуды
қарастырады.  Сыни  тұрғыдан  ойлаудың  бұл  дағдылары
төмендегідей сипатталады:

 бақылау;
 талдау;
 қорытынды;
 интерпретация.  
Мерсердің  зерттеуіне  сәйкес,әңгімелесу  оқушылардың

оқуының ажырамас бөлшегі болып табылады және әңгімелесудің
3  түрі  бар:әңгіме-дебат,топтық  әңгіме,зерттеушілік  әңгіме
(Мұғалімге арналған нұсқаулық, 40-бет).

- пікірталастық  әңгіме,  оқушылар  бәсекеге  қабілетті,
басқа адамдардың көзқарасын қабылдауды қаламайды;

- кумулятивтік әңгіме, мұнда оқушылар бір-бірінің үлесін
сынамайды және сындарлылыққа негізделеді;

зерттеушілік әңгіме, ұсыныстар жайында күмән туып,  дау
айтылып,  негізделген дәлел мен сыни тұрғыдан ойлау арқылы
жалғасады (Мерсер,2000).

Оқушыларды сабақ тақырыбы мен мақсатын анықтауға
жұмылдыру  үшін  «Абай  кім?»  деген  сұрақ  бойынша  күн
шұғыласын  толтыру  арқылы  ассоциация  жасады.  Берілген
сөйлемдердегі сөздердің неліктен қарамен жазылғанын анықтау
мақсатында  «Сен  қалай  ойлайсың?»  деп  өткен  тақырыпты
естеріне түсіруге тырыстым. 
 «Абай және оның 17 қарасөзі» тақырыбындағы сабақта
3 топқа әңгімелесудің аталған түрлері бойынша тапсырмаларды
бөліп бердім, мақсатын түсіндірдім. 1-топ «Ақын бұл шығарма
арқылы не айтқысы келген? » деген сұрақтың төңірегінде әңгіме-
дебатқа,  2-топ «17 қарасөз  не туралы?   тақырыбында топтық
әңгімеге,  3-топ  «Қарасөздегі  негізгі  кейіпкерлер  кімдер?  »
сұрағына  жауап  табу  үшін  зерттеушілік  әңгімеге  азат  жолдар
бойынша дайындалды.

1-топ  өзара  «жақтаушылар»,  «даттаушылар»  деп  екіге
бөлінген  болатын.Олардың  ой-пікірлерінде  үлкен  алшақтық
болды. Жақтаушылар «Бәрін ақыл мен қайратқа жеңгізу керек»
десе,  «даттаушылар» тобы  «Жоқ тек  жүректің  әмірімен жүру
керек» деген жауаптары арқылы қабілеттіліктерін көрсете алды.

  2-топ мүшелері берілген   суреттер арқылы топтастырып,
салыстыра  отырып,  талдады.  Кумулятивтік  әңгімеде  оқушылар
бір-бірінің  ойларын  әрі  қарай  жалғастырды,  қайталанған
жауаптар болды. 
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Зерттеушілік  әңгіме  барысында  оқушылар  өз
сыныптастарымен шағын топтарда жұмыс істейді. Оларда ортақ
проблема  болады,  бұл  мәселе  бойынша  бірлескен  түсінік
қалыптастырады;  идеялармен  пікір  алмасып,бір-бірінің
идеяларын  талқылайды,  баға  береді;  ұжымдық  білім  мен
түсінікті  қалыптастырады.  Басқаша айтқанда,   оқушылар бірге
ойланады (Мұғалімге арналған нұсқаулық,40-бет).

3-топ  мүшелері  зерттеушілік  әңгімеге  тартылғанда
талқылау кезінде бір-бірін тыңдап, өз жауаптарын талдады, бір-
біріне  сұрақ  қойды  және  айтқандарын  дәлелдеу  арқылы
өнімдерінің  маңызын  анықтады.  Яғни,  олар  ақын
шығармасындағы  кейіпкерлерді  жан-жақты  зерттеуге  кірісті.
Тіпті, сөздікті пайдалана отырып, мінездеме де бере кетті.

Осы  стратегияны  қолданғанда  байқағаным:  бір
тақырыпты  мағынасын  ескере  отырып,азат  жолдар  бойынша
бірнеше  бөліктерге  бөліп,  әр  топта  талдату  арқылы  уақытты
үнемдеуге  болады.  Әр  топтың  міндеті  әр  түрлі  болғандықтан
тапсырма  оқушылардың  қызығушылығын  тудырды.  Басым
көпшілігі  белсенді  болып,  өздерінің  пікірлерін
ұсынып,сұрақтарға жауап беруге қатысты.

«Шығарманың идеясын ашу» кезеңінде топқа ортақ сұрақ
бердім: «Адамға негізгі керегі не? Ақыл ма? Жүрек пе? Қайрат
па?».  Топтағы өз жұбында пікірлермен бөлісіп,  қойған сұраққа
жауап берулерін сұрадым. Бірінші жұптасып талқылаудан кейінгі
жауаптардың деңгейі әр түрлі болды: толық, жеткілікті деңгейде,
толық емес және  бір жұп қана маңызын толық қамтыған. Барлық
жауаптар  тыңдалды  және  балаларға  басқа  оқушылардың
жауаптарын  қарастыруды  ұсындым.  Олардың  не  қосқылары
келетіндерін  шешу  үшін  тағы  да  жұп  болып  талқылауды
ұсындым.  Екінші  жұптасып  талқылаудан  кейінгі  жауаптардың
деңгейі,  әрине,  алғашқысымен  салыстырғанда  жоғары  болды.
Оқушылар тізімге барлық қосымша жауаптарды қосқан. Құрбы-
құрдастарының  да  уәждерін  ескере  отырып,  өз  жауаптарын
толықтырды. Сондай-ақ, балалар сыни тұрғыда ойлайтындарын
көрсетті:  «адам  баласы  ақылды,  қайратты  болуымен  қатар,
сезімтал  да  болуы  тиіс»десе,  екіншілері,  «мейірімділік,
адамгершілік ақылды, қайратты адамның белгісі» деген жауаптар
болды. Өздерінің жауаптарына негіздеме бере алды. 

Жұптық  жұмыс  өзіне  сенімі  аздау  балаларға  жұмысқа
қатысуға септігін тигізді.

Бұл  стратегия  балаларға  әр  түрлі  жағдайда  пікірталас
кезінде,  топтық  әңгімеде  өздерінің  пікірлерін  жеткізуге
көмектесті.  Кейбір  оқушылардың  айтқандары  мені
таңғалдырады. Әр топқа бөлініп берілген проблемалар,  оларды
шешу  үдерісі  оқушылардың  белсенділігін  тудырумен  қатар,
уақытпен есептесу қажеттігін ұғындырып, өзін-өзі реттеуге әсер
етті.  Жекелеген оқушылар қазақ тілінде жеткізе алмаған жерін
орысша  айтып қалып,  өз  ойын жеткізуге тырысты. Олар сөз
арасында  шығарманың  өміршеңдігі  туралы  да  сөз  қозғады.
Жекелеген оқушылар шығарма авторының идеясымен толықтай
келісетінін де жеткізіп жатты

Әдеттегі  жұптық  талқылаусыз  бақылаумен
салыстырғанда,  жауаптардың  түрлерінде,  деңгейлерінде  үлкен
айырмашылық  болды.  Бір-бірінің  пікірін,  ойын  толықтыру
арқылы оқушыларға бір-бірін оқытуға мүмкіндік берілді. Соның
негізінде  балаларға  басқа  оқушылардың  жауаптарын  тыңдау
өздерінің  ойларын қалыптастыруына көмектесті.        Топтық
жұмыс  кезінде  әр  топ  берілген  тапсырма  бойынша  сұрақтар
құрастырды.  «Атыспақ»  әдісімен  оқушылар  бір-біріне  сұрақ
қойып, жауап алды.

 Сынақтан  өткізуге  арналған  сұрақтар  оқушыларға
анағұрлым  толық  жауап  беруге,өз  ойларын  анық  білдіруге,  өз
идеяларын  дамытуға  көмектесетіндей  етіп  құрылуы  қажет,
сондай-ақ «Сіз мысал келтіре аласыз ба?» деген сияқты сұрақтар
тапсырманы  орындау  барысында  оқушыға  бағдар  беріп
отырады(1,41-бет)

 «Мақта қыз бен мысық» ертегісін өткенде алдымен видео
ролик  көрсетіп,  «Бұл  не?»  деп  сұрадым.  Оқушылар  ертегіні
білетіндіктерін көрсетіп, мазмұнын қазақша жеткізуге талпынды.
Оқушылар  өз  постерлерін  қорғаған  кезде  «Ол  қандай  әрекет

етті?» немесе  «Содан кейін  не  болды?» деп жетекші  сұрақтар
арқылы оқушыларға ой салып отырдым. 

Сабақта  оқушыларға  «Бұл  шығарма  не  туралы?»,
«Шығарма бізге қандай тәрбие береді?» секілді жетекші сұрақтар
бере  отырып,  күн  шұғыласы  арқылы  ассоциация  жасауға  ой
түрткі  жасадым.  Сабақты  қорыту  мақсатында  осы  тақырыпта
«Иә»,  «жоқ»  деп  жауап  берілетін  блиц-сұрақтар  дайындадым.
Егер оқушы дұрыс жауап бере алмаған жағдайда «Шын мәнінде
де солай ма?»деп ой түрткі  жасап отырдым. Сабақ барысында
«Басқаша қалай аталады?» деп ойына ой салуға тырыстым

Кейде  тақырыптың  маңызын   анықтауда  мағынаны
күшейту үшін және оны басқалардың да естуі үшін кей жауапты
сөзбе-сөз қайталап, оқушылардың назарын аударуға тырыстым..

Балалардың  ойлауын  жоғарырақ  деңгейде  дамыту
мақсатында сұрақ қоюға қатысты менің көзқарасым: алдын ала
белгілі  жауапты табуға  арналған сұрақтардан гөрі  сабақта  көп
жағдайда  оқушылардың  барынша  ойластырылған  әрі  терең
жауап беретіндей сұрақтарға басты назар аудару керек.  Әрине,
кей жағдайда есте сақтауға арналған тест сұрақтарын қайталауда
жабық сұрақтар орынды.  Дегенмен оқушылардың бар назарын
осындай төмен дәрежелі сұрақтардың жауабын табуға аударсақ,
біз оқушылардың ақпаратты игеру үдерісін бақылаудан шығарып
аламыз.

Оқытуды  диалогтік  тәсілмен  дамытудағы  сұрақтардың
маңызын қарастыратын болсақ,сұрақ қою арқылы мұғалім:

5. Оқушыларды  тақырып  бойынша  және  сындарлы
сөйлеуге ынталандырады;

6. Оқушылардың шынайы қызығушылығы мен сезімдерін
анықтайды;

7. Білімге  құштарлықты  дамытады  және  зерттеуге
ынталандырады;

8. Оқушыларға  білімін  қалыптастыруға  және
вербалдандыруға көмектеседі;

9. Оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауына ықпал етеді;
10. Оқушылардың  бір-бірінен  үйренуіне,басқа

оқушылардың идеяларын құрметтеуіне және бағалауына ықпал
етеді;

11. Әңгімелесу және ой елегінен өткізу көмегімен
ойын жинақтауға  көмек  береді,іс-әрекеттерін  тереңдетеді  және
шоғырландырады;

12. Оқытудағы  қиындықтар  мен  түсінбестіктерді
анықтайды (1, 41-42 бет).

Мағынаны тануда оқушыларға «Қалай ойлайсың?», «Өзің
қалай  істер  едің?»,   деген  сұрақтар  білу  және  түсіну  үшін
қойылды.  Бұл  сұрақтарға  жауап  бергенде  оқушылар  сыни
тұрғыдан  ойлана  алатындықтарын  көрсетті.  Олар  оқылған
мәтіннің,  әңгіменің  негізгі  ойы  мен  идеясын  ажырата  алады.
Негізгі  мағынаны ашу олар үшін мен ойлағаннан да жеңілірек
екенін байқадым.  Оқушыны жауабының негізінде оны бағалай
алдым, себебі айтылған, талданған ақпаратты меңгермей, жауап
беру мүмкін емес. 

Мұғалімдер  бастапқыда  қоятын  сұрақтар  ғана  емес,
оқушылардың  жауаптарымен  мұқият  танысқаннан  кейін
туындайтын  сұрақтардың  да  маңызы  зор.  Диалогтік  әңгімеде
мұғалім сұрақтары мен оларға берілген жауаптар, сонымен қатар
оқушылардың  да  сұрақтары  маңызды.  Мәселен,  тақырыпты
талдаған  кезде  оқушыларда  өзіндік  ой-пікір  қалыптасады.
Ойларының тереңдігі мен ұшқырлығына тәнті боласың. 

Мен  оқушыны  өзім  қойған  сұрақтарға  берген
жауаптарының негізінде бағалаймын.   Оқушылар жауап ретінде
тірек сызба құрып, соның негізінде анықталған сабақ тақырыбын
дәптерге  жазып,  сабақтың  мақсат-міндеттерін  атай  алады.
Мәтінмен  жұмыс  жасау  кезінде  «Қандай  жаңа  ұғымдар
кездесті?»  сұрағы  арқылы  оқушылардың  маңызды  мәселеге
назар  аударуына  бағыт  беріп,  оқушылар  анықтаған  жаңа
ұғымдармен сөздік жұмыс жүргізу тиімді.

Оқушылардың  жауабын  олардың  білім  деңгейлерін
тексеру  үшін  ғана  емес,  оларға  өз  ойларын  анық  жеткізуге,
дамытуға  және  кеңейтуге  мүмкіндік  беру  үшін  де  пайдалану
керек.  Мысалы,  сабақта  кері  байланыс  парағынан  «Нені
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түсінбедім?» бағаны бойынша оқушылар тарапынан да жауаптар
түседі.  Келесі  сабақта  бұл  сұраққа  сынып  оқушылары  бірге
жауап береді. 

Оқушылардың  тақырыпты  түсінуіне  қол  жеткізу  үшін
төмен  дәрежелі  және  жоғары  дәрежелі  сұрақтарды  да
қолдандым.  Неғұрлым  жоғары  дәрежелі  сұрақтар  қойылғанда,
оқушылар  ақпаратты  белгілі  бір  жолдармен  қолдануға,  қайта
құруға, кеңейтуге, бағалауға және талдауға ұмтылады.

Оқушылардың түсіну дәрежесін бағалау, білетіндігін және
білмейтіндігін  анықтау  үшін  жақсы  дамыған  коммуникативтік
дағдылар және түсіністікпен қарау талап етіледі.

Оқушылардың білім нәтижесін қорытынды талдау –  үшін
уақыттың  шектелуі  әрбір  оқушыны  басқаға  алаңдамай,  тек  өз
тапсырмаларын орындауға міндеттейді, уақытты өз мүддесі үшін
қолдануға  үйретеді.  Тапсырмаға  алдын-ала  дайындалу  кезінде
аз-аздап, бөлшектеп дайындалу керек екенін түсінеді. Шектеулі
уақыт оқушыны үздіксіз жұмыс істеуге итермелейді. 

Әр  оқушының  қабілетіне  сәйкес  білім  бере  отырып,
олардың танымы мен сенімін арттыру менің негізгі міндетім деп
білемін.   Осы  іс-тәжірибе  нәтижесінде  білім  мақсатын
айқындайтын  жеті  модуль  әдіс-тәсілдерін  сабаққа  енгізуде
оқушылардың  пәнге,  сабаққа  деген  қызығушылығының  арта
түскенін  байқадым.  Олар  сабақ  мақсатын  айқындаумен  қатар
жаңа  тақырыпты  мұғалім  көмегінсіз  түсініп,  бір-біріне  көмек
бере отырып, түсіндіре де біледі. Оларға еркіндік берілген сайын
оқу да  қызықты әрі  оңай болып көрінеді.  Әйтсе  де  оқушылар
үшін  оқу  қиындық  тумайтындай  етіп  сабақ  жоспарын  құру –
мұғалімнің міндеті. 

Қолданылған әдебиеттер:
1. Мұғалімге арналған нұсқаулық – 2014 ж.
2. «Сын тұрғысынан ойлау білім  үрдісінде» - 

З.У.Имжарова, Ақтөбе ,2012ж.
3. Әдебиет теориясы
4. Мектепте әдебиет теориясы ұғымдарымен 

таныстыру:Мұғалiмдерге арналған.-Алматы:Рауан,1992. 
5. Көшімбаев А. Қазақ әдебиетін оқыту методикасы. 

Алматы, 1969.
6. Тұрсынғалиева  С.  Қазақ  әдебиеті  5  класс

Арман, ПВ — 2009

Ақтөбе   облысы,  Ақтөбе  қаласы, Сазды ауылы 
Сазды  орта мектептің  орыс сыныптарындағы 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
Тулеубаева Самал Жолмырзаевна

Сабақтың тақырыбы: Менің қалам
Класс: 5Б
Сабақтың мақсаты:
1.Білімділік : Оқушылармен сұхбаттасу арқылы Қазақстан 
Республикасының бас қаласы – Астана қаласы туралы пікірлесу. 
Грамматикалық тапсырмалар арқылы тақырыпты меңгерту. 
Кешенді фонетикалық талдауды меңгерту.
2.Дамытушылығы: Оқушылардың өз ойларын анық жеткізу, еркін
ойлау, сөйлеу, сауатты жаза білу қабілеттерін дамыту.
3. Тәрбиелік: Оқушыларды адамгершілікке, отансүйгіштікке, 
туған ел мен жерді, елордамызды қадірлеуге тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: жаңа сабақ
Әдіс-тәсілдер: сұрақ - жауап, ойландыру, оқыту, сұхбаттасу, 
«Бұрыш стратегиясы»т.б.
Пәнаралық байланыс: орыс тілі
Сабақтың барысы: 
Ұйымдастыру кезеңі.
Оқушылармен сәлемдесу, оқушыларды түгендеу.
Сынып тазалығын қадағалау. 
Үй тапсырмасын тексеру.
Негізгі кезең. Оқушылардың ойын жинақтатып, сөйлеу дағдысын 
қалыптастыру мақсатымен сұрақ-жауап әдісі арқылы 
оқушылардың жалпы сөйлеу дағдысын қалыптастыру.
Қазір қай сабақ?

Қазақ тілінің ерекшелігі неде?
Жаңа сабақ. 
Сұхбаттасу сұрақтары:
1. Біз қандай мемлекетте тұрамыз?
2. Қазақстан қандай ел?
3. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздерін атаңдар?
4. Мемлекеттік тудың, елтаңбаның, әнұранның авторларын 
атаңдар?
5. Мемлекеттік тіл қандай тіл?
6. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті кім?
7. Тұңғыш президент күні қай күн болып тағайындалды?
8. Қазақстанның алғашқы астаналары туралы не білесіңдер?
9. Астана қаласы қай жылдан бері елорда болып тағайындалды?
10. Астанада қандай ғимараттар бар?
Суретпен жұмыс.
А) Астананың әдеби, мәдени, экономикалық, ойын сауық 
орталықтары туралы сурет арқылы таныстыру. Оқушылардың осы
суреттер бойынша ойларын еркін таратып айтуларына мүмкіндік 
жасау.
Ә) «Бұрышстратегиясы» арқылы «Астана – арманқалама?» 
дегенсұрақаясындапікірлесу.
Б) 
Кешендіфонетикалықталдаудыүлгілергеқарапталдатуарқылымеңг
ерту. «Орталық», «мәдени» сөздерінеталдаужасау.
Сабақтықорытындылау. Бүгінгітақырыптанненіүйрендік? 
сұрағынажауап ала отырып, сабақтықорытындылау.
Бағалау.Оқушылардыңсабаққақатысумүмкіндіктерінеорайбағалау
.
Үйгетапсырма: «Астана – арманқала» 
дегентақырыпташағыншығармажазу.
     ---------------------------------------------------------------------------

Ақтөбе   облысы,  Ақтөбе  қаласы, Сазды ауылы 
Сазды  орта мектептің  орыс сыныптарындағы 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
Тулеубаева Самал Жолмырзаевна

Қазақ әдебиеті 
Сабақтың тақырыбы: Қадыр Мырза Әли "Шетел қонақтарға 
қазақтарды таныстыру"
Мақсаты: жазушы туралы білімдерін толықтыру, ауызекі 
сөйлеуді дағдыландыру, сыни тұрғыдан ойлауды дамыту, өлеңнің 
мазмұны арқылы қазақ халқына деген құрметке,сүйіспеншілікке 
тәрбиелеу
Сабақ барысы: 
1-Ұйымдастыру кезеңі . Мен саған ... тілеймін.
2-. Сабаққа мақсат қою: Аудио диалогты тыңдау: Сәлеметсіз бе, 
сізбен танысуға бола ма? Әрине Сіздің атыңыз кім? Менің атым 
Анар, Ал сіз ше? Мен- Арманмын , өте қуаныштымын . 
Не туралы диалогты тыңдап шықтыңдар? Танысу. Дұрыс біз бүгін
«Қазақтарды шетел қонақтармен таныстыру» өлеңді оқып, 
халқының тән қасиеттерін атап өтеміз
3- Жаңа сабаққа көшу: Қадыр Мырза Әлі- оқулықтан мәтінді 
оқып , Блум түймедағы бойынша сұрақтар құру (жұппен жұмыс), 
бірін-біріне жауап беру.
4. Оқулықтан өлеңнің мазмұнын бейнетаспадан тыңдап шығу: 
қалай таныстырар едіңіз: қазақ халқы-қандай халық? 
5. Топтарға бөлініп, құзыреттілік тапсырмаларды орындау: 
Оқылым:
Төменде берілген сұрақтарға жауап беріңіз.
1.Өлеңнің негізгі ойын анықтаңыз.
А) Өнер алды-тіл.
В) Қазақ халқына тән қасиеттері туралы.
С) Қазақ халқы той-думанды жақсы көреді
2. Өлеңге нақтырақ тақырып табыңыз. 
А) Таныстыру
В) Сәлемдесу
С) Қоштасу
D)Құттықтау
3. Өлеңнің мазмұнын нақтылайтын қорытындыны таңдаңыз. 
А) Қазақ халқының жақсы қасиеттері көп . 
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В) Нағыз қазақты көрдік.
С) Дос болайық бәріміз. 
4. Өлеңдегі маңызды емес ақпаратты табыңыз. 
А) Батыр халық,ақын халық-дәл аты
В) Сәйгүліктің құйрық-жалы таралған сүйетұғын қазақ 
осы,қараңдар!
С) Ашық,жарқын қабағы, қонақ келсе,шабылып бір қалады.
5. Өлеңнің бірінші азатжолына дәлірек тақырыпша таңдаңыз.
А) Нағыз қазақ 
В) Жайлаудағы жігіт
С) Достың келуі
Жазылым:
1-Берілген сөздерді оқыңыз,өлеңде кездескен сөздерді жазып 
алыңдар, 2-3 сөйлем құрастырыңдар 
өнегелі өмірі қонақ келсе 
жарқын қабағы ән салып 
қазақ әйелдері қазақ сөздері 
қазақтың қызы дос келді деп 
қыз қуу қазақтың анасы 
ақын халық қарасың ба,ақсың ба 
ұл-қыздары туған-туыстар 
2- Антоним жұптарды табыңыз 
қуану - ақ
батыр- соңғы
жомарт- беру
алу– ренжу
қара- қорқақ
тұнғыш – сараң
дос – дұшпан
жақын-алыс
3- Аударыңыз: Мой близкий друг- хороший человек. Он очень рад
гостям. У скупого человека не бывает друзей. Казахи- щедрый 
народ
Айтылым:
4- суреттергеқарап, «қазақхалқы» - кластер құрастырыңдар.

5-Үй жұмысы: 147-148 б, өлеңніңүзіндісінжаттау, 
дәптергебасқахалықтардыңтәнқасиеттерінжазыпкелу (2-3 мысал).

----------------------------------------------------------------------
Ақтөбе  облысы,  Ақтөбе  қаласы, Сазды ауылы 
Сазды  орта мектептің  орыс сыныптарындағы 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
Тулеубаева Самал Жолмырзаевна

Баяндама: "Қазақ тілі сабағында ойын элементтерін қолдану
арқылы оқушылардың танымдық белсенділіктерін арттыру" 

Ойын – оқу үрдісіндегі оқытудың әрі формасы, әрі әдісі
ретінде дербес дидактикалық категория. Сонымен бірге ойынды
мұғалім  мен  оқушылардың  бірлескен  оқу  әрекетінің  өзара
байланысты технологиясы ретінде  қолдануға  болады,  қазақ  тілі
сабағында  ойын  формаларын  енгізу  барысында  интерактивті
тақтаны  да  қолданудың  маңызы  өте  зор.  Бастауыш  сынып
оқушыларының мектепке келгенге дейінгі негізгі әрекеті -  ойын
болса, оқу - тәрбие үрдісінде олар біртіндеп ойын әрекетінен оқу
әрекетін  орындауға  бейімделуі  тиіс.  Ол  сабақ  барысында
пайдаланылатын  дидактикалық  ойындар  арқылы  жүзеге
асады.Ойынның  мақсаты  -  бағдарламада  алған  білімдерін
қалыптастыру,  тиянақтау,пысықтау.
Міндеті-баланың  қызығушылығын  ояту,белсенділігін  арттыру.
Дидактикалық  ойындар  -  балалардың  білімдерін  арттырудың
құралы.  Сабақта  ойындарды  қолданудың  түрлі  жолдары  бар.
Дидактикалық  ойындар  арнайы  мақсатты  көздейді  және  нақты
міндетті шешеді. Ойын сабақтың басында – өткен сабақты еске
түсіреді.
Сабақтың  ортасында  –  көңіл  -  күйін  сергітеді,  ерік  -  жігерін
дамытады,  сабаққа  ынтасын  арттырады.  Сабақтың  соңында  –
тақырыпты  бекіту,  сабақта  алған  білімді  жинақтау  мақсатын
көздейді.Ойын – оқушылардың оқуға деген ынтасын арттыратын
құрал. Сондықтан бастауыш, дайындық сыныптарында оқушылар
сабақ үстінде ойынды көп қажет етеді.  Оларға пайдаланылатын

ойындар  оқушылардың  жас  ерекшеліктеріне  қарай  күрделеніп
отырады. Мысалы, дайындық сыныбында қарапайым ғана ойын
түрлерін  ойнатсақ,  сыныбы  үлкейген  сайын  баланың  жас
ерекшелігіне сай болып күрделенгені дұрыс. Олай болса, ойынды
пайдаланудың  маңызы  зор.  Мұндай  ойынның  көптеген  түрлері
бар.  Сондықтан  ойын  балалардың  жас  ерекшеліктеріне  және
өтілетін сабақтың тақырыптарына мазмұнына сай етіліп таңдалып
алынғаны  дұрыс.  Бала  ойын  іс  -  әрекеті  үстінде  білімді  қалай
игеріп жатқанын, ал оқу үрдісінің қалай ойынға ұласып кеткенін
аңғармай қалуы тиіс. 
«Қалалар» ойыны.
Мақсаты: Қазақстан  Республикасының  қала  атауларын
қаншалықты есте сақтағандарын тексеру.  Қала атауларын дұрыс
жазуға дағдыландыру.
    Ойын  шарты: Тор  көздің  ішіндегі  шашыраңқы  әріптердің
басын қоса отырып, тор көздердің ішінен қала атауларын тапқызу.

С З Ы Л А Е У А Т
Қ Ы П А Р Д А Н А
А Р А В А Қ Т А Р
О Р Ғ Л О Д С Т А
Л А А П Д Ы А Р З

«Жалғасын тап» ойыны
Мақсаты: Мақал-мәтелдерді есте сақтау қабілеттерін арттыру.
Ойын шарты: Мақал екі қатарға жазылады. Бірінші қатарда басы,
екінші  қатарда  соңы  жазылады.Мақал  басы  мен  соңының
орындары  ауыстырылып  жазылады.  Оқушының  міндеті  тілдік
сызықшамен қосу арқылы әр мақалдың толық мағынасын шығару.
А) Ердің сыншысы                                      бітеді          
Ә) Жақсы болсаң,                                        жүректе
Б) Ерлік білекте емес,                                 ашу-дұшпан
В) Жері байдың                                           ел
Г) Ақыл дос,                                                ардақты ат,
Ғ) Кім еңбек етсе                                         жақын көп
Д) Мал баққанға                                          сол тоқ
Е) Адам деген-                                             елі бай
«Бәйге» ойыны.
Мақсаты: Шапшаң ойлауға, жинақылыққа үйрету, тез, әрі дұрыс
жауап бере білуге дағдыландыру.
Ойын  шарты: Бұл  ойынның  әр  қатардан  бір-бірден  шабандоз
шығады.Ойын  белгілі  бір  тақырыпты  өткеннен  кейін  бекіту
мақсатында  жургізуге  болады.  Мұғалім  тақырыпқа  сай
сұрақтарды  айтады,  шабандозшылар  тез  әрі  дұрыс  жауап  беру
қажет. Әрбір дұрыс жауап- бір қадам алға жылжу.
Мысалы: «Сөз құрамы» тақырыбынан кейін мынандай сауалдар
қоюға болады.
1. Сөз дегеніміз не?
2. Сөз құрамына не жатады?
3. Түбір дегеніміз не?
4. Қосымша дегеніміз не?
5. Жұрнақ дегеніміз не?
6. Жалғау дегеніміз не?
7. Түбірлес сөз дегеніміз не?
8. Туынды сөз дегеніміз не?
9. Көптік жалғаулары?

    «Тапқыш» ойыны.
Мақсаты: Сөз таптары туралы алған білімдерін тексеру.
Ойын  шарты: Әр  топқа  берілген  кестеден  әр  сөз  таптарына
қажетті сөздерді теріп жазу.

Қ Ы Б Е С О Қ Ы
А Й Д Ы І Ш К Д
Л С Ы Н Д Ы Ө Ы
А А Р Ы П П К С
Ж А З Б И І К Н
Қ Т А Й С Е Г І
О Қ Р Ә П К Е З
Н А А Т Ы Р Н А

Зат есім : қонақ, ...
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Етістік: оқыды, ...
Сан есім: он,...
Сын есім: көк,....
«Кім тез?» ойыны.
Интерактивті  тақтадан  суреттер  көрсету.  Әр  қатардан  4  оқушы
сурет  бойынша  сөйлем  ойлап  айтады.  Интерактивті  тақтадағы
суреттерді (қозы, аңшы, бор, нан, алма, бота, күн, қыз, сүргі, ай,
тышқан) қатыстырып тез сөйлем ойлайды. Қозы, аңшы, бор, нан
т.б. сөздерден дыбыс құрып, буын санын айтады. 

«Қатесін тап» ойыны.
А) Материалды түсіндіру барысында мұғалім әдейі қате жібереді.
Оқушылар  сол  арада  мұғалімнің  қателескенін  шартты  белгі
арқылы ескертеді. 
Б)  Оқушыға  әдейі  жіберілген  қателері  бар  мәтін  беріліп,  өзін
мұғалім ретінде сезінуге мүмкіндік беріледі. 

«Әңгімені аяқта» ойыны.
Берілген сөйлеммен аяқталатындай етіп, әңгіме құрау.
«...  Осы  оқиғадан  кейін  біз  бір-бірімізге  өтірік  айтпауға  уәде
бердік».
 «... Арада қанша жыл өтсе де, Қожа сол оқиғаны ойынан шығара
алмады».

«Сөз тапқанға қолқа жоқ» ойыны.
Қойылған сұрақтарға берілген әріптерден басталатын сөздермен
жауап беру. (Е,Б,Ә)
Сен бүгін нешеде тұрдың?
Сен қандай үйірмеге барасың?
Демалыста қайда барасың?
Сабақ нешеде басталады?

«Ойлан, тап» ойыны.
Берілген сөз тіркестерінің мағынасын ашу
Шай қайнатым уақыт
Аяқ астынан
Кірпік қаққанша

«Кім тапқыр» ойыны.
Суреттерді  жасырып,  соның  белгілерін  айту  арқылы  не
жасырылғанын табу

«Бұл қай есімдіктер» логикалық ойыны.
Етікші аспабының бірімен ұқсас есімдіктің түрі (біз)
Басқасының бәрін  өзі  сұрайды,  өзінен  ешкім сұрамайды (сұрау
есімдігі)

«Сөз жарысы» ойыны.
Берілген сөздердің орысша, ағылшынша аудармасын табу

«Тізбек» ойыны.
Берілген  сөздің   соңғы  дыбысынан   басталатын  жаңа  бір   сөз
тауып айту 

“Орныңды тап “ойыны.
Ойынның мақсаты: Сөздерге дұрыс сұрақтар қоя білу.
Ойынның шарты: Тақтаға кім? не? қандай? деген сұрақтарды 
жазып қою. Бұл сұрақтарға жауап беретін сөздерді қатты қағазға 
жазып, оқушыларға тарату. әр оқушы тақтаға шығып, сөзіне 
қойылатын сұрақтың қасына барып тұрады. Бұл ойынды ұпай 
беріп ойнауға болады.

“ Жалғасын тап” ойыны.
Ойынның мақсаты: сөйлемдерді дұрыс құратуға үйрету.
Ойынның шарты: оқушыларды екі топқа бөлу. Қатты 
қағазғамақалдарды бөліп жазу. Оқушыларға карточкаларды 
таратып беру.Оқушылар тақтаға шығып мақалдың басын оқиды. 
Мақалдың жалғасы бар оқушы қасына барып, жалғасын оқиды.

«Сөйлем қуаласпақ» ойыны.

Интерактивті тақтадан мазмұнды суреттер көрсетіледі. Топта 
сөйлемдер арқылы мәтін түрлері немесе хат, эссе, ой-толғау, 
хабарландыру, жарнама құрастырылады (ауызша).
Қазақ тілі сабағында ойын түрлерінің қолдану тиімділігі:
жаңа тақырыпты ойын арқылы меңгертуде не бір жақсы нәтижеге 
жетуге болады;
сабақты жандандырып, оқушыларды ынталандырады;
шығармашылық, ізденушілік қабілеттерін арттырады;
өзіне деген сенімділік пайда болады;
логикалық ойлау қабілеті дамиды.

---------------------------------------------------------------------
ШЫҒАРМАШЫЛ, ТӘЖІРИБЕЛІ
ҰСТАЗДЫҒЫ ҮШІН ТӨСБЕЛГІСІ

Резюме: Білім бөлімдері, білім мекемелері және ұстаз әріптестері 
тарапынан редакцияға ұсыныс жасау арқылы марапаттауға 
ұсынылған ұстаздар марапатталады.
Шарты: Білім бөлімдері, білім мекемелері және ұстаз әріптестері 
тарапынан редакцияға ұсыныс жасау арқылы талапкерлер тізімі 
жасақталады. Талапкерлер тізімі нақтыланып, марапаттау тізіміне 
енгізіледі.
Құжаттар тізімі:
•Фото 5*9
•Талапкерді марапаттау туралы ұсыныс
•Талапкер туралы мінездеме
•Талапкердің жылдық есеп жұмысы презентация слайд.
Төсбелгі әзірлену ақысы: 15 000 (Жиырма мың) теңге

--------------------------------------------------------------------

Батыс Қазақстан облыстары бойынша редакция: 
Ақтөбе қаласы. Завод көшесі 21 үй. 2-этаж. 13-кабинет 

------------------------------------------------------------------------------
МББ аты: «Республикалық 45minut.kz» газеті 

МББ тілі: қазақша, орысша, ағылшынша 
Шығу жиілігі: аптасына 1 рет     

Тарату аумағы: Қазақстан Республикасы
Меншік иесі: «Нагиева Ш. Б» ЖК (Ақтөбе облысы)

Бас редакторы: Нагиев С.И
Негізгі тақырыптық бағыты: 

білім беретін, ғылыми, танымдық, жарнамалық
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

«Республикалық 45minut.kz» газетіне жарияланған 
ақпараттардың авторлық құқы ақпарат авторына тиесілі, 

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

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

Тапсырыс: 562 Таралымы: 3000 дана.

Газет ЖК “Канеев Е.К” баспаханасында басылды.
Алматы қаласы. Бурундай көшесі - 107. 
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