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Руководитель  

управления образования 

Карагандинской области 

Кожахметова Г.Ш. 

 

Қҧрметті конференция қатысушылары! 

 

Президент атап ӛткендей, жаһандану және жаңа технологиялардың қарқынды дамуы дәуірінде 

адами капиталға қойылатын талаптар ӛзгерді. Бҥгінгі сапалы білім – табысқа апарар жол және 

экономиканы дамытудың басты қҧралы. 

Академик Ӛмірхан Байқоңыров қазақстандық зиялы қауым кӛш басшыларының бірегейі, 

Қазақстанның техникалық элитасының қалыптасуы мен дамуына, оның кәсіби ӛсуіне баға жетпес 

ҥлес қосты. 

Ҥш жыл қатарынан Жезқазған қаласында Ӛ.А. Байқоңыров атындағы ғылыми-практикалық 

конференция ӛткізілді. Конференцияның нәтижесінде–алдымызға айқын мақсат қойып, берілген 

ҧсыныстарды жҥзеге асыру ҥшін педагогтер ҧжымы зерттеушілік, ізденушілік, жобалық бағытта 

еңбек етті. Бҥгінгі конференцияда қарастырылатын мәселелер ӛзекті және болашақта да бҧл 

тақырыптардың аясында зерттеу жҧмыстары жҥргізіледі. Ӛйткені білім беру алдында тҧрған кҥрделі 

міндеттер әрқашан шҧғыл шешуді қажет етеді.  

Биылғы жылы конференция алғаш рет қашықтықтан ӛткізіліп отыр, бҧл біздің жҧмысымызға 

ерекше із қалдырады, сонымен қатар қатысушылар ҥшін жаңа мҥмкіндіктер ашады. 

Биылғы ғылыми-практикалық конференцияға республикамыздың тҥкпір-тҥкпірінен 500-ден 

астам баяндама келіп тҥсті. Бҧл әрине конференцияға деген сҧраныстың жоғары екендігін кӛрсетіп 

отыр. 

Конференцияның барлық қатысушыларына шығармашылық нәтижелі пікірталас, белсенділік, 

оптимизм тілеймін! 

 

 

Уважаемые участники конференции! 

 

Как подчеркнул Президент, в эпоху глобализации и интенсивного развития новых технологий 

изменились требования к человеческому капиталу. Качественное образование сегодня – путь к 

успеху и главный инструмент развития экономики.  

Академик Омирхан Байконуров, являясь одним из лидеров казахстанской интеллигенции, внес 

неоценимый вклад в становление и развитие технической элиты Казахстана, еѐ профессиональный 

рост.  

Возможно, именно поэтому ежегодно в городе Жезказган проводится научно-практическая 

конференция имени О.Байконурова «Образование в эпоху четвертой промышленной революции». 

Здесь можно почувствовать важную связь уровня развития экономики и качественного образования. 

Конференция - это особый шаг на пути открытия новых и перспективных горизонтов, который 

возлагает на нас новые обязанности, ставит новые задачи, выполнение которых требует 

ответственных усилий на прочной базе сотрудничества педагогов-практиков и научного сообщества. 

Вопросы, которые предстоит рассмотреть на конференции, неоднократно возникали в той или 

иной плоскости и будут обсуждаться в будущем, так как сложные задачи, стоящие перед 

образованием, всегда требуют своего неотложного решения.  

В этом году конференция впервые проводится в дистанционном формате, что накладывает 

особый отпечаток на нашу работу, но и открывает новые возможности для участников. Рекордное 

количество участников научно-практической конференции - -более 500 человек – показывает это 

наглядно. 

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, творческой результативной 

дискуссии, активности, оптимизма 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В  РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЭКОCHALLENGE:KIDS» 
 

Абишева Б.К., Буркевич И.В. 
КГУ «Специальная школа-интернат №8» 

управления образования Карагандинской области 

 

Формирование у обучающихся с особыми образовательными потребностями навыков 

социальной ответственности, успешной социализации  предусматривает модернизацию подходов к 

образовательному процессу в специальной школе.  

В КГУ «Специальная школа-интернат  №8» управления образования Карагандинской области 

обучаются 121 ребенок с нарушением интеллекта, из них 67 детей с лѐгкой умственной отсталостью, 

54 - с умеренной умственной отсталостью.  Всего в школе 11 классов. Цель обучения – компенсация 

отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферах, развитие средствами 

образования и трудовой подготовки, социально-психологическая реабилитация для последующей 

интеграции выпускников в общество.  Но как показывает многолетний опыт работы школы-

интерната, выпускники специальных школ  испытывают затруднения при устройстве на работу, так 

как им сложно быть конкурентоспособными на рынке труда.  

Согласно результатам мониторинга трудоустройства выпускников школы-интерната в период с 

2014 по 2018 годы, трудоустроено  только от  18% до 23% обучающихся, что позволяет говорить о 

недостаточном  уровне сформированности  самостоятельности выпускников с нарушением 

интеллекта в применении трудовых умений и навыков в соответствие с современными социально-

экономическими требованиями.  

В связи с этим с апреля 2019 года в школе-интернате №8 реализуется  проект 

«ЭкоChallenge:Kids» (далее Проект), который позволяет формировать адаптивную компетентность 

для вариативного вхождения в социальные роли по трѐм направлениям: швейное дело, 

войлоковаляние, декупаж.  

Идея Проекта заключается в организации совместной работы по производству и 

распространению подарков и сувенирной продукции из экологически чистых материалов с 

социальным партнером Ресайклинг ТК. экологических конференций международного и 

республиканского уровней.  

В период с мая 2019 года по  май 2020 года в рамках реализации Проекта было организовано 

экспериментальное исследование, которое  проводилось по 2-м направлениям: 

1.Изучение развития социально-профессиональных навыков обучающихся. 

2.Психолого-педагогическое исследование по методике «Оценка психической активности, 

интереса, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности», разработанной психологами 

Л.А.Курганским, Т.А.Немченым. 

Изучением было охвачено 30 обучающихся 7-9 классов – участников  Проекта. 

По первому направлению для проведения исследования  использовались индивидуальные 

карты изучения  развития обучающегося в процессе учебно-трудовой деятельности, направленные на 

выявление проблем (западающих зон)  каждого обучающегося и класса в целом, для 

целенаправленной работы по реализации индивидуальных возможностей обучающихся. Форма 

проведения изучения преимущественно представляет собой включенное наблюдение за учебно – 

трудовой деятельностью обучающихся во время занятий и  анализ продуктов практической 

деятельности, а также  специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

За основу были взяты следующие критерии: планирование трудовой деятельности; 

ориентировка в задании; освоение технико-технологических знаний; применение специальных 

приѐмов работы (ручная, машинная); соблюдение  правил техники безопасности; владение навыками 

самоконтроля; уровень развития самостоятельности. Оценивание каждого критерия осуществлялось 

по  4 – х бальной шкале, суммирование балов позволило  выявить  уровни развития социально-

профессиональных навыков обучающихся, на основе данных:  

7 - 14 – низкий уровень; 

15 -  20 – достаточный уровень;     

21 - 28 - оптимальный уровень   
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На диаграмме 1 представлены  сравнительные результаты развития социально-

профессиональных навыков обучающихся, которые  показывают положительную динамику. Так, на 

начальном этапе исследования,  доля обучающихся с достаточным уровнем развития  составляла  

35%, а в конце эксперимента  увеличилась до 50%, оптимального уровня достигли  17% участников 

Проекта.  

Диаграмма 1. Сравнительные результаты развития социально-профессиональных навыков 

обучающихся 

   
Проведенное экспериментальное исследование позволило не только подтвердить 

эффективность мер, реализуемых в рамках Проекта  и их воздействие  на развитие социально-

профессиональных навыков обучающихся, но и скорректировать образовательный процесс: 

проанализировать и совершенствовать отношения «учитель – ученик»; проследить за развитием 

межличностных отношений в классе и группе; осуществить поиск наиболее адекватных методов 

обучения (именно наблюдения за личностным развитием обучающихся привело к необходимости 

сделать акцент на совместной проектной деятельности с родителями и  другими социальными 

партнѐрами, педагогами).   

Также был разработан методический  инструментарий: 11 инструкционных карт на 

изготовление проектных изделий, 3 дидактических комплекса «Лото» (с целью повторения ранее 

изученного материала); «Нейротаблички» (для неговорящих детей по формированию экологической 

культуры и понятий на основе объяснения учителя,  пиктограммы и схемы-конструкции); «Кейс» 

(построение технологической карты и рефлексия деятельности). 

По второму направлению исследования было установлено, что участие в Проекте вызывает у 

обучающихся положительные эмоции к учебно-трудовой деятельности, повышает интерес и 

творческую активность. Сравнение результатов исследования по методике оценки психической 

активности, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности, разработанной 

психологами Л.А.Курганским, Т.А.Немченым свидетельствует о повышении общего эмоционального 

состояния у участников Проекта. Так, у 33% обучающихся повысилась активность и увлечѐнность 

учебно-трудовой деятельностью, 58%  обучающихся отметили хорошие самочувствие и настроение; 

снижение напряженности прослеживается у 33% обучающихся. Результаты  второго направления 

исследования представлены  на диаграмме 2. 
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Диаграмма 2. Мониторинг психической активности, интереса, эмоционального тонуса, 

напряжения и комфортности, % 

Проведенное исследование показало эффективность выбранных подходов в достижении 

оптимального уровня развития социально-профессиональных навыков у участников Проекта и 

позволило наметить пути дальнейшей реализации Проекта, где следует уделить внимание 

привлечению большего числа родителей к совместной проектной деятельности и достигнуть 

договоренностей с социальными партнерами в трудоустройстве воспитанников. 

Проект «ЭкоChallenge:Kids» позволил стать площадкой для формирования нового поколения 

выпускников, эффективным фактором личностного и социального самоопределения школьников с 

особыми образовательными потребностями.  

Осознание  обучающимися с особыми образовательными потребностями роли  труда в жизни 

человека, применения своих знаний в социуме, роли и активности человека в преобразовании 

окружающего мира, причин экологических проблем и способов выхода из них - результат 

реализации основных направлений проекта «ЭкоChallenge:Kids». 
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3. Есенова Х.А. Традиционные ценности как основа развития художественного образования 

Республики Казахстан //Педагогика -  г.Алматы, 2014. 

 

 

МАМАНДЫҒЫМ – МАҚТАНЫШЫМ 
 

Агытаева К.Ж. 
«Толағай» бӛбекжайы КМҚК 

Қарағанды қаласы 

 

Мен бақыт дегенді ӛз сҥйген мамандығыңды меңгеру деп білемін. Содан болар, бала кезімнен – 

ҧстаз болуды армандадым.  Бҧл  менің ӛзім алдын кӛрген ҧстаздарымның ешкімге ҧқсамайтын 

ізгілікке тҧнған жоғарғы адамгершілік бейнесіне деген сый-қҧрметімнен, сол бір аяулы ҧстаздарыма 

деген сартап сағынышымнан бастау  алса керек.  Мен ҧстаздық мамандықты ең алдымен, еліміздің 

болашағын айқындайтын жас ӛскелең ҧрпаққа сапалы білім, саналы тәрбие беретін тҧлға ғана емес, 

сонымен бірге, олардың ашық кҥнде адаспай, ӛмірден ӛз жолын таба білуді ҥйретуші тәлімгер деп те 

білемін. Сол себепті халқымыздың «Мҧғалім бол» деген батасында ҥлкен мағына жатқандай.   

Мен бҥгінгі кҥні ҧстаздық мамандықты меңгеріп, жас бҥлдіршіндердің ортасында ӛзімнің 

кәсіби білім-біліктілігімді сарапқа салып, оларға жан-жақты тәрбие беріп жҥрген кҥнге жеткенімді – 
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арманымның орындалғаны деп санаймын.  Мен қазіргі уақытта «Толағай» балабақшасында тәрбиеші 

болып қызмет етіп  келемін. Ӛзім де балаларды жанымдай жақсы кӛргендіктен болар, ӛмір есігін 

жаңа ашқан бҥлдіршіндерді әр нәрсеге қызықтырып, еліткізіп, оларды тек қуантуды мақсат етіп 

келемін.  Мен ҥшін әрбір бала ӛзінше бір әдемі әлем, сол себепті олардың жан-дҥниесіне кір 

жҧқтырмай, мәпелеп тәрбие беруді басты міндетім деп тҥсінемін. Сол себепті мен балабақшада 

қанша жыл еңбек етсем де, бҧл еңбектен ешбір жалыққан сәтім болған емес, және оны еш уақытта 

қиынсынған да емеспін. Ӛйткені менің жас бҥлдіршіндермен бірге ӛткізген әрбір сағатымды 

ӛмірімнің бір аса қуанышты, мағыналы сәттері деп айта аламын. Сол ҥшін әрбір оқу іс-әрекетіме 

асқан жауапкершілікпен қарау, әр сабағыма жан-жақты дайындалу - бірінші мақсатым. Менің 

тәрбиеші ретіндегі әрбір іс-қимылым, мінез-қҧлқым жас бҥлдіршіндер ҥшін ҥйлесімді болса, оларды 

ӛзіме баурай алған болсам,  олардың балабақшадағы әр кҥнін бір-біріне ҧқсамайтындай қызықты ете 

алсам деген ойдың жетегінде жҥремін. 

Сонымен бірге, бҥгінгі кҥні елімізде балабақша ӛміріне қоғам назарын аудара отырып, 

тәрбиешілердің біліктілігін арттыру, бҥлдіршіндерді мектепке дайындау, оларды психологиялық 

және физиологиялық тҧрғыда барынша дамыту мәселесі кҥн тәртібінен тҥспек емес. Ӛйткені бҥгінгі 

балдырғандарға еліміздің ертеңгі даму жолын айқындайтын саналы азаматтарымыз деп қарауымыз 

керек. Ол ҥшін мен ӛзімнің білім-біліктілігімді ҥнемі жетілдіріп отыруды осы еңбек жолымдағы бір 

міндетім деп білемін. Және менің негізгі мақсатым – бҥлдіршіндерді ертеңгі кҥні бәсекеге 

қабілеттілігі тҧрғысында заман талабына сай тәрбиелеп шығару болып табылады. Ол ҥшін әрине,  

балаларды тәрбиелеу мен оқыту саласына ғылыми жаңалықтар мен озық инновациялық 

технологияларды барынша енгізе отырып, оларды әрбір ӛткізген сабағымда орынды қолданып 

отыруды да бір естен шығармақ емеспін.   

Бҧл мақсатты орындауда тәрбиешіге ерекше қабілет пен асқан біліктілік, балаға деген 

сҥйіспеншілік аса қажет деп ойлаймын. Балабақшада еңбек еткен уақытымда әрбір іске асырған 

тәрбиелік бағыттағы шараларымның қызықты, тартымды болып шығуы менің баланың кӛңіл-кҥйін 

ӛзімнің дайындап келген оқу-тәрбие жҧмысыма аудара білуіме байланысты екеніне кӛзім жетті. Ол 

ҥшін жылдық, тоқсандық жоспарларды балабақша әдіскерімен ақылдаса отырып, ата-аналардың 

пікір-ҧсыныстарын ескере отырып, озық әдістемелік қҧралдарға, нҧсқаулықтарға, еліміздің алдыңғы 

қатарлы ҥздік педагогтарының тәжірибелеріне сҥйене отырып жасап, оны іске асыруда 

шығармашылықпен жҧмыс істеу қажет.  

Бҥлдіршіндерге ҧлттық тәрбие беру, ӛзге ҧлт ӛкілдеріне, олардың салт-дәстҥрі мен әдет-

ғҧрыптарына қҧрметпен қарау, бойларына ҥлкенге қҧрмет, кішігі ізет ету сезімдерін сіңіру – менің 

бала тәрбиелеу ісімдегі басты міндеттерімнің біріне айналған. Мен халқымыздың аңыз-ертегілерімен 

бірге, әлем халықтарының ертегілерін де балалар назарына ҧсынып отыруды жӛн санаймын. Ертегі 

кейіпкерлерін балалардың ӛздері сахналық қойылым жасап сомдам шыққанда бҧл бағыттағы 

еңбегімнің жемісін кӛргендей боламын.  Балалар ҥшін аса қызықты да, мазмҧнды, тәрбиелік мәні зор 

«Алдар кӛсе», «Мақта қыз бен мысық», «Шалқан», «Қасқыр мен жеті лақ», «Бауырсақ» ертегілерінің 

кейіпкерлеріне балалардың қызығушылығының артқаны сондай, олардың дыбыстарын, мінездерін 

айнытпай салған ӛнерлеріне талай тәнті болдым.  Бҧл - балаларды таңғажайып ертегілер әлемнің 

тылсымына ендіру деп аталады.  

Сонымен бірге, балалар ӛмірінің ең бір қызықты сәттері  ойын ойнау екені бҧлжымайтын 

аксиомаға айналған.  Заманымыздың заңғар жазушысы М.Әуезов: «Ойын» кӛңіл кӛтеру, жҧрттың 

кӛзін қуанту, кӛңіл шаттандыру ғана емес, ол қазақ халқының ешкімге ҧқсамайтын ҧлттық 

ойындарының, әдет-ғҧрыптары, салт-дәстҥрлерінің озық ҥлгілері»,- дейді. Ал ҧлы педагог 

В.А.Сухомлинский: «Ойынсыз ақыл-ойдың қалыпты дамуы да жоқ және болуы да мҥмкін емес», - 

деп қорытады. Сол себепті мен балаларға халқымыздың ҧлттық ойындарына деген қызығушылығын 

оята отырып, оларды туған ӛлкесін қҧрметтеу, отансҥйгіштікке тәрбиелеу міндетін де ҧмытпаймын. 

Сонымен бірге, балабақшада ойын технологиясына баса назар аудару қажет деп білемін. Ӛйткені 

балалар әрбір ойын ҥстінде ӛздеріне таныс емес қҧбылыстарды кӛру, байқау арқылы, олармен тікелей 

араласып, ӛз бетімен әрекет ете алатындай болады. Сондықтан біз, балабақша тәрбиешілері ойынға 

тек балаларды алдандыру әдісі деп қарамай, олардың мына жарық дҥниеге деген  ҧстанымдарын, ой-

пікірлерін қалыптастыру қҧралы деп қарауымыз керек. Мен  балалардың жас ерекшеліктеріне қарай 

қызықты ойын тҥрлерін іріктеп алып, ӛзімнің жҧмыс жоспарыма енгізіп отырамын. 

Сонымен қатар, балабақша педагогының балалармен жҥргізетін оқу-тәрбие жҧмысының 

ҧмытуға болмайтын қыр-сырының бірі – ол балалардың ата-аналарымен тіл табыса білу болып 

табылады. Ата-аналармен тығыз байланыста болу, олармен бала тәрбиесі жӛнінде жиі пікір алмасып 
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отыру аса қажет. Бҧл бала тәрбиесінде пайда болып отыратын небір тҥйткілді мәселелерді шешудің 

бірегей жолы. Бҧл жҧмыс ата-аналар мен тәрбиешінің бірін- бірі толықтыру, бір–бірімен тҥсінісу 

бағытында ӛріс алуы тиіс. Балабақша тәрбиешісінің кҥнделікті міндеті - ата-аналармен тығыз 

байланыста жҧмыс істеу, оларды бала тәрбиесінен тыс қалдырмай, балабақшада ӛтетін тҥрлі іс-

шараларға белсенді қатысып отыруын қадағалау, соған қол жеткізу болып табылады. Тәрбиешілер 

«Ҧяда не кӛрсең, ҧшқанда соны ілесің» деген халқымыздың даналық тәмсілін ата-аналардың терең 

ҧғыну ҥрдісінен кӛз жазбауы керек. Сол себепті, мен ата-аналармен жиі кездесіп, олардың бала 

тәрбиесінде алатын орны, балаға дҧрыс тәрбие беру жолдары туралы ой-пікіріммен бӛлісіп, ата-

аналар жиналыстарында осы тақырыпта баяндамалар жасап,  ата-аналардың баласымен жҥргізетін 

тәрбие жҧмыстары туралы ойларын, ҧсыныстарын ескеріп отырамын. 

Жалпы, тәрбиеші болу ол – ӛскелең ҧрпаққа заманауи тәрбие беру, ӛмірдегі дҧрыс жолын 

кӛрсету деген сӛз. Біз оларға балабақшада дҧрыс тәлім - тәрбие бере алсақ қана, елін, жерін сҥйген 

азамат болып, біздің де, ата-анасының да ҥмітін ақтап шығатыны еш кҥмән туғызбайды.  Біз, ӛйткені, 

қазақ елінің тҥкпір-тҥкпірінде кҥні ертең жемісті еңбек ететін әртҥрлі мамандық иелерін балабақша 

қабырғасынан бастап тәрбиелеп жатырмыз.  Ол ҥшін, ең бастысы – бҥлдіршіндер бойына 

жауапкершілік, ептілік, алғырлық сезімдерін сіңіру қажет. Ал осы қасиеттермен бірге, ең алдымен 

тәрбиешінің бойында жалпы адамгершілік қасиеттердің барлығы да болуы шарт.  Балабақша 

тәрбиешісінің бір міндеті, сонымен бірге – баланың қоршаған ортаға деген кӛзқарасын 

қалыптастыру, әлеуметтік және психологиялық мәдениетке бейімдеу болып табылады. Сондықтан 

болса керек,баланың ой - ӛрісін дамытып, оларды қанаттандырып, сӛздік қорының молаюына, 

табиғатты, ӛмірді, сҥйе білулеріне, қҧрбы-қҧрдастарын сыйлай білу қасиеттерінің қалыптасуына 

біздер, тәрбиешілер жауаптымыз. 

Менің ӛміріме шуақ беріп отырған тәрбиеші мамандығын таңдауым, оны бҥгінгі кҥні 

мақтаныш ететінім – еліміздің ертеңін қалыптастыратын ҧрпақ тәрбиелеп жатырмын деген мәртебелі 

ойдан туындаса керек. Сол себепті мен осынау сҥйікті мамандығымның иесі болғанымды – ӛзімнің 

ӛмірде қол жеткізген жетістігім, табысым, бақытым деп білемін.  

 

Әдебиеттер: 

1. 2017-2018  оқу жылында Қазақстан Республикасының мектепке дейінгі ҧйымдарында 

білім беру ҥдерісін ҧйымдастыру туралы. Әдістемелік-нҧсқаулық хат– Астана: 2017. – 18  б. 

2. Назарбаев Зияткерлік мектептерінің тәжірибесі негізінде орта білім беру мазмҧнын 

жаңарту. Әдістемелік қҧрал. – Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ҧлттық білім беру академиясы, 

2014. – 43 б. 

3. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың типтік оқу бағдарламасына әдістемелік нҧсқаулық. 

– Астана, 2016 ж. – 185  б. 

4. Мектепке дейінгі тәрбие мен білім берудің типтік оқу бағдарламасы. ҚР БҒМ 2016  
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МҦРАЖАЙ – БАҒА ЖЕТПЕС ТАРИХИ ҚАЗЫНА 
 

Адамьянова Ш.С., Куанбекова Р. 
№3 мектеп 

Сәтбаев қаласы 

 

Рухани жаңғыру – Қазақстандықтардың салт-санасы мен дҥниетанымын ӛзгертетін қозғаушы 

кҥш.Елбасы Нҧрcҧлтан Назарбаевтың мақаласын оқып шығып, осындай ой тҥйдік. Оның айтуынша, 

бҧл ҧлттық қҧндылықтарымызды ҧмытпай, жаһандық жаңашылдыққа жетелейтін жол. Қазіргі қоғам 

кӛзқарасы қалыптасқан зерделі де, зерек тҧлға тәрбиелеуі тиіс. Ол ҥшін ілім-білімге ҧмтылып, жан-

жақты жетілген тәрбиелі болған жӛн.Халықтың рухани дамуының бірден-бір мҥмкіндігі ӛмір 

болмысын халық тағдырын бейнелейтін мәдени ошақтардың басты саласының  бірі – мҧражай саласы 

екені белгілі. Халықтың рухани қоры негізінен мҧражайларда  шоғырланған. Сол себепті рухани 

жаңғыру ісінің ең негізгі арсеналы –  мҧражайлар  деп айтуға болады. Сондықтан рухани жаңғыру 

ісінде  мҧражайдың  алатын орны ерекше. Ғасырлар бойы тҧнығы лайланбай, ҧрпақтан-ҧрпаққа 

сабақтасқан ҧлттық қҧндылықтарымыздың озық ҥлгілерін келер буынға аманаттау – бҥгінгі қоғам 

еншісінде. 
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Мҧражай – ел тарихы, ҧлттың кӛне менталитеті, дҥние жҥзі мәдениетінің қайнар кӛзі 

тоғысатын жер. Себебі, мҧражай қойылымдарына орналасқан әрбір мҧраның астарында сол жеке 

мҧра тарихы ғана емес, осыған байланысты болатын кез келген халықтың жҥріп ӛткен ізі, тарихы 

жатыр. Демек, аталмыш тақырып қай тҧсынан алып қарасақта бҥгінгі кҥн талабына сай зерттеуді 

қажет ететін ӛзекті, кӛкейтесті мәселе болып табылады      

Қазақстан мҧражай ісінің қалыптасуы мен дамуы жайында қҧнды мәліметтер   

қалдырған      М.Е. Массон,  А.С. Махонин, Л.Ф. Семенов, А.А. Адрианов, А.М. Жиреншин 

еңбектері, республикадағы мәдени қҧрылыс және мемлекеттік саясат мәселелері тӛңірегінде жарыққа 

шыққан Н. Жангелдин, А.Ж. Жӛкібаев,  К. Канапин, Р.Б. Сҥлейменов, Х.И. Бисенов, Е.С. Исмаилов, 

Г.С. Сапарғалиев туындылары, тәуелсіздік алғаннан кейін мәдениет тарихын жаңа методологиялық 

ҧстанымдар негізінде қарастырған Х.М. Әбжанов, Қ.Ә. Ахметов, Н. Әлімбай, А.Т. Капаева,С.З. 

Баймағамбетов т.б. ғалымдардың еңбектерін атауға болады .  

Мҧражай – жәдігерлер мекені. Тарихи қҧндылық пен рухани қазынаның ортасы. Ҧлттың 

ӛткенімен мен бҥгінін, болашағын сабақтастырады. Мҧражайлардың қҧрылымдық мәні мен мазмҧны, 

атқаратын жҧмысының негізгі бағыты бойынша тарихи-революциялық, тарихи-ӛлкетану, 

археологиялық, жаратылыстану, мемориалдық болып бірнеше тҥрге бӛлінді. 

Ҧрпақ рухани байлық пен ҧлттық жәдігерлерді танып білу арқылы ӛзіне сабақ алады, ӛмірлік 

бағыт – бағдар ҧстанып, елінің жарқын игіліктерін таниды. Ал осындай қазыналарды жинап, ҧқсатып  

тарихқа тіл бітіріп, елдік мҥддеге айналдыруды жҥзеге асыратын мҧражай қызметі қай кезде де ӛте 

маңызды. Ӛткенді жаңғырту,  ҧлттық қҧндылықтарды насихаттау - әрбір азаматтың міндеті. 

Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашаққа бағдар:рухани жаңғыру»  мақаласы аясында 

ҧлттық қҧндылықтарды насихаттау, жаңғырту мақсатында   Сәтбаев қаласы №3 жалпы орта білім 

беретін мектебімізде «Ҧлттық қҧндылықтар» атты мҧражай ашылды. Мҧражайды ашудағы  

мақсатымыз: ҧлттық қҧндылықтарымызды  сақтауға, зерттеуге, кеңінен насихаттауға, жас ҧрпақты 

патриоттық рухта тәрбиелеуге ықпал ету.  

Осыған орай, мектеп директоры Ш.С.Адамьянова, мектеп ҧжымы,  ата-аналары, мектеп 

тҥлектері бірлесе отырып, ата-бабамыздан қалған кӛне заттарды жинақтап, қҧрметтеп 

ҧйымдастырушылары қазақ тілі мен әдебиеті пәні мҧғалімдері А.Д.Алпысова мен Р.Н.Куанбековаға 

тапсырды. Олар ӛз тарапынан мҧражайдағы әрбір заттың ӛзіндік қҧндылығын аша отырып, 

мҧражайға келушілерге таныстырды. Мҧражай экспонаттары: батырдың бес қаруы,  ер-тҧрмандар, 

қамшы, торсық, ер, адамның ҧлттық киімдері қойылды. Сондай-ақ ертеде аналарымыздың таққан 

әшекей бҧйымдары, қазақ әйелдерінің кҥміс әшекейлері, басқа да заттар коллекциясы, жҥзік, сырға, 

бас киім мен шашбау әшекейлері, ат әбзелдері, ҧстанған заттары: диірмен, кебеже, сандық, кҥбі, 

сырмақ, қоржын, аяққап сияқты заттар қойылып, олардың қҧндылықтары туралы мҧражайға 

келушілерге насихатталды. 
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Мҧражай экспонаттарымен таныстыру барысында оқушылырды кӛнені қастерлеп, қҧрметтеу 

арқылы салт-дәстҥрімізді, әдет-ғҧрыптарымызды сақтауға баулыдық. Мҧражай  ҧйымдастыру 

жҧмыстарының  қарастырылуы, ҧлттық тарихымызға, оның қайталанбас туындыларына, жер бетінде 

қалған ӛрнек-іздеріне деген шынайы бетбҧрыстың биігін аңғартады. Мҧражай қоғам мҥшелеріне, жас 

ҧрпаққа тәлім-тәрбие беретін ғылыми-мәдени және рухани мекеме болғандықтан, бҥгінгі тәуелсіз 

еліміздің жас ҧрпақтарының ҧлттық сана-сезімінің ӛршіл болып 

қалыптасуына және оларды отаншылдық рухта тәрбиелеу  ӛзекті 

мәселелердің бірі. 

Қорытындылай келе,  шығыс данышпандары ең терең 

қҧдықта кеуіп қалатынын, ең қатты таста ҥгітіліп қҧм мен шаңға 

айналатынын айтып кеткен. Жер бетінде мәңгілік ештеңе жоқ. 

Тек тарих мәңгілік болуы керек! 

Керісінше «тарихи естелігі жоқ адамдар ғана, ештеңе 

жоғалтпайды»,- дейді қазіргі классиктер. Ал біз ӛзіміздегі барды 

жоғалтқымыз келмейді. Сондықтанда ҧлттық қҧндылықтарымызды қастерлейік. Ӛйткені, тарихи 

мҧра – баға жетпес қазына! 
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«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ – РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕНІҢ НЕГІЗІ   
 

Азанбай А.Р. 
ҚМҚК «Бәйтерек» бӛбекжайы 

Қарағанды қаласы  

 

Елбасы Нҧрсҧлтан Әбішҧлы Назарбаевтың Қазақстан Халқына арналған Жолдауында  жария 

еткендей   «Мәңгілік Қазақстан» жобасы, ел тарихындағы біз аяқ басатын жаңа дәуірдің кемел 

келбеті. Страрегияны мҥлтіксіз орындау, емтиханнан мҥдірмей ӛту – ортақ парыз, абыройлы 

міндет!,- деп атап ӛтті. 

«Тәуелсіздікке қол жеткізгеннен гӛрі, оны сақтап  тҧру әлдеқайда қиын. Бҧл -  талай халықтың 

басынан ӛткен тарихи шындық. Қиындыққа  тӛтеп бере алмай,  жер бетінен ҧлт ретінде жойылып 

кеткен елдер қаншама. Біз ӛзгенің қателігінен, ӛткеннің тағылымынан сабақ ала білуге тиіспіз. Ол 

сабақтың тҥйіні біреу ғана – Мәңгілік Ел біздің ӛз қолымызда, Ол ҥшін ӛзімізді ҥнемі қамшылап, 

ҧдайы алға ҧмтылуымыз қажет[1]. Байлығымыз да, бақытымыз да болған Мәңгілік Тәуелсіздігімізді 

кӛздің қарашығындай сақтай білу басты міндетіміз. 

Тәуелсіздік жолында  тар жол, тайғақ кешулерден еңсемізді тҥсірмей, кӛк туымызды биікке 

кӛтерген, жеріміздің кеңдігіндей кӛңілі кең дархан «қазақ» деген халықпыз. Мемлекетіміздің 

іргетасын берік  қалаған, тәуелсіздігімізді алған, тҥтіні тҥзу ҧшқан, ҧрпағының  ертеңіне  мол 

сеніммен қарай білетін, дербес тәуелсіз ҧлтпыз. Бҥгінгі  кҥні біздің мәңгілік ел екенімізді бҥкіл әлем 

мойындады. Міне, «қой ҥстіне бозторғай жҧмыртқалаған» заман қазақтың басына енді туды. Ол - 

«Тәуелсіздік». Бабаларымыздың  аңсаған  армандары ақиқатқа айналды. Тәуелсіздікпен бірге 

халқымыз мәңгілік мҧраттарына қол жеткізді. 
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Ендігі жас ҧрпақ  – Мәңгілік елдің  болашағы.   Еліміздің болашағы – ертеңгі тәртіпті де 

тәрбиелі ҧрпақ екені даусыз.Сол тәртіпті, тәрбиелі ҧрпақ ӛсіру баршаға ортақ іс әрі міңдет. Бҥгінгі 

жас ҧрпақты тҧлға етіп қалыптастырудың алғашқы баспалдағы – балабақша. Қай халық болмасын 

ҥмітін ең алдымен ҧрпағымен байланыстырады. «Ана ҥйдің берекесі, бала ҥйдің берекесі» , «Бала 

болсаң болғандай бол, айналаңа қорғандай бол» деген қағиданы берік ҧстанған ата-бабаларымыз ӛз 

ҧрпағын азамат деген атқа лайық етіп ӛсіруді мақсат еткен[2]. Бала тәрбиесінде ата-ананың ӛнегесі 

ҥлкен рӛл  атқарады. Отбасы – бҧл баланың ӛмір сҥру ортасы, қамқорлықтың тҧрақты кӛзі, тәрбиелеу 

мен қарапайым біліммен қаруландыру және шешім қабылдай білуге ҥйрететін ең жақын адамдардың 

мейірім шуағын сезінетін орны. Еліміздің ертеңі мен кӛрікті келешегі жас ҧрпақтың еншісінде. Осы 

еншілікті аманат етіп тапсыру әр ата- ананың, отбасының ҧстаздың, ортаның қоғамның міндеті. 

Бала тәрбиесі ана сҥтінен басталып, ӛмір бойы қалыптасатын кҥрделі қҧбылыс. Тәрбиенің ең 

алғашқы негізі отбасында қаланып, балабақшамен байланыс арқылы одан әрі жалғасады.  Отбасы – 

тәрбие бастауы,  баланың жан –жақты дамуының негізі. Бҥгінгі таңда ата-ана мен тәрбиешілердің 

бала тәрбиесіндегі жауапкершілігі арта тҥсуде[3]. Бала тҧлғасы, оның дамуы тәрбиеші мен 

отбасының арасындағы байланыс болып табылады. Сондықтан да, балабақшамен отбасы ажырамас 

орта деп ойлаймын. Бҧл ортаның бала тәрбиесінде атқаратын орны ерекше. Отбасының балаға тәрбие 

берудегі мақсаты – баланың жасын, психологиялық дамудағы ерекшелігін ескере отыра, жан- жақты 

ҧрпақ тәрбиелеу.  

«Жҧмыла кӛтерген, жҥк жеңіл» - демекші ата-аналардың балабақшамен тығыз байланысын 

дҧрыс жолға қою мақсатында, баланың психологиялық даму ортасын анықтау мақсатында  біздің 

балабақшамызда бір қатар тәрбиелік жҧмыстар жҥргізілді[4]. Осындай бағытта ҧйымдастырылған 

жҧмыстың бірнеше  тҥріне тоқталсақ, балабақшада ӛткен «Балабақшадағы рухани адамгершілік 

тәрбие» атты тренингін, айтуға болады. 

«Бәйтерек» балабақшасы «Ӛзін-ӛзі тану» бағдарламасы бойынша қанаттық жобада 

болғандықтан рухани адамгершілік қҧндылықтарды назарға ала отырып , ата – аналармен бірлесіп, 

бала тәрбиесідегі рухани адамгершілік тәрбие жайында ой қозғалып пікір талас жҥргізілді. Жалпы  

адамзаттық  қҧндылықтар  мен  олардың қасиеттерін кҥнделікті оқу қызметінде бала бойына 

дарытамыз. Бекітілген жылдық жоспар бойынша әр жыл мезгіліне байланысты  ата-аналдардың 

қатысуымен тақырыптық кӛрмелер ӛткізіліп, атап айтсақ: «Табиғат және қиял»,   «Елбасы кҥніне 

сыйлық», «Қыс қызықтары» , «Жаңа жылдық сыйлықтар», «Жақсылық сыйлайық» , «Анама сый» , 

«Қош келдің, әз Наурыз!» , «Ешкімде ,ешқашанда ҧмытылмайды»  атты кӛрмелер ҧйымдастырылды. 

Сонымен қатар балабақша психологы Митренко Т.В. басшылығымен ата-аналарға, балаларға  

арналған «Балалар әлемі»  атты психологиялық апталық  ӛтті. Аптаның әр кҥні ата-аналармен 

балаларға арналған  қызықты да, кӛңілді тапсырмаларға толы  болды. 

Бірінші кҥні  «Кӛңіл-кҥй» ағашы деп аталды, ертеңгісін балабақшаға келген балалар кӛңіл 

кҥйлерін білдіретін смайликтер арқылы, ағашты безендірді. Бҧл кҥні «Ӛзіңді-ӛзің тани  біл» деген 

акция ҧйымдастырылды.  

Екінші кҥні: «Менің жолдасым» атты акция жҥргізіліп, балалар  альбомға ӛз достарының 

бейнесің бейнелеп, ата –аналарына арнап «менің ҥйім,менің қорғаным» атты ашық хат таратты. 

Ҥшінші кҥн: «Тілек дуалы» деп аталды.Ол дуалға ата-аналар балабақша ҧйымына ізгі тілек 

ниеттерін жазба бейнесінде тҥсірді. 

Тӛртінші кҥні: Ата-аналарға арналған  «Денсаулық қобдишасы». Бҧл қобдишада атақты 

психолог, ақын-жазушылардың жҥрекке жылу беретін, ӛмірлік мәні бар  нақыл сӛздері жазылған 

қағазды  қобдишадан алып, оқып ойларымен бӛлісті. 

Бесінші кҥн: «Достық кҥні» Бҧл кҥні балалар ӛз бейнелерін салып, бір-біріне сыйға тартса,    

ата–аналар «Мен бақыттымын......» , «Мен кӛңілсізбін...» деген сауалдарға ӛз ойларын қалдырды. 

Бҧл іс-шара балабақша мен ата-аналар,  балалардың арасындағы тығыз байланысты кӛрсете 

отырып, бала психологиясын тереңдете тҥсінуге ықпал етті. 

Нәтижесі тӛмендегідей болды: 

- Ата –аналардың бала тәрбиесіне деген жауапкершілігі артты. 

- Ата- ана белсенділігі, қызығушылығы байқалды. 

- Бала - ата-ана – педагог арасындағы байланыс нығайды. 

- Ӛздеріне деген жауапкершілікті сезінді, ынталанатын болды. 

- Балабақша ҧжымына деген сенімділік қҧрметтеу белгілері жоғарлады. 

Тәрбиелі жас ҧрпақтың білімді, білікті болуы отбасымен балабақшаның ҥздіксіз бірлескен 

еңбегінің нәтижесі. Біздің ең биік мақсатымыз әр отбасындағы ҧрпақтың дені сау,  рухани бай, 
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білімге, еңбекке қҧштар болып ӛсуі. Яғни «Мәңгілік еліміздің, мәңгілік ҧрпақтарын» білімді, саналы, 

белсенді, шыншыл, дҧрыс әрекет жасай алатын жеткіншектерді тәрбиелеп, ҧядан ҧшыру[5]. 

Қорытындылай келгенде  қазақ елі тамырын тереңге жайған ҥлкен бәйтерек  ағашы секілді. 

Тамыры тереңге жайылған бәйтеректің, жапырағы да кӛгеріп мәңгі кӛктеп гҥлденері шындық. 

Тамырын тереңге жайған, жапырағы жайқалған ағаш деп отырғаным қазақ елі, ал жапырағы  ӛсіп 

келе жатқан жас ҧрпақ. Бҧл ҧрпақтын  тәрбиесі біздің қолымызда. Алдыға қойған ҧлы мақсаттары 

бар, ертеңіне сеніммен қарайтын, жастары алғыр, жаңалыққа жаны қҧштар, рухы биік ел ғана 

Мәңгілік Ел болып ғасырлар бойы жасайды. Олай болса Елбасы салған сара жолдан таймайық, 

елдігіміз бен туған тіліміз мәңгілік жасай берсін! 

 

Әдебиеттер: 

1. ҚР  Елбасы- Нҧрсҧлтан Әбішҧлы Назарбаевтың Қазақстан Халқына арналған Жолдауы.  

2. Мақал-мәтелдер жинағы.  

3. Бала мен балабақша №1   2015ж 

4. Балабақша №1  2014ж 

5. Отбасы және балабақша  №5  2012 

 

 

ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ НАРОДНОЕ 

ИСКУССТВО 
 

Александровская Н.И. 
КГКП «ясли сад «Алтын сақа»,  

г. Караганда  

 

Сегодня мы снова поднимаем вопрос о нравственном воспитании детей, так как наблюдаем, что 

люди позабыли культурные ценности, меньше проявляется забота о старшем поколении. Поэтому 

необходимо с самого раннего осознанного возраста прививать основы воспитания патриотизма и 

нравственности. Необходимо поставить такие задачи не только перед педагогами, но и родителями 

дошкольников.  

Каким образом ребѐнок познаѐт культуру своего народа, духовное богатство не толькот своего 

народа, но и других народов, проживающих на территории Казахстана. Процесс познания и усвоения 

начинается с молоком матери. Ведь ребѐнок слышит голос и пение матери, когда она его качает, 

подрастая, он видит окружающую его обстановку, слышит звучащую в доме музыку, познаѐт язык, 

на котором говорят его близкие люди. Он впитывает культуру через речь, музыку, игры, предметы 

народного быта и декоративного искусства. Это оставляет в душе ребенка глубокий след, вызывает 

интерес к изучению истории своего народа, познанию творчества, желание знать авторов 

художественных произведений и прочее. Красота родного края, особенности быта, талант, 

трудолюбие и оптимизм людей предстают перед нами в художественных произведениях народных 

мастеров. 

Этническая педагогика изучает процесс социального взаимодействия, в ходе которого 

воспитывается и развивается личность, которая будет усваивать социальные нормы поведения, 

семейные ценности, жизненный опыт. Этнопедагогика собирает и систематизирует народные знания 

о воспитании и обучении детей, всю народную мудрость, отраженную сказках, сказаниях, былинах, 

притчах, загадках, пословицах, играх, игрушках, в семейном и общинном укладе жизни, быте, 

традициях. 

И мы, дошкольные работники, на первый план выдвигаем задачи гуманности процесса 

воспитания и обучения, охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, их 

полноценного развития во всех направлениях. Поэтому перед нами стоит задача по реализации 

Программы «Рухани – жаңғыру» реализация. Для этого необходимо, прежде всего, создать 

предметно-развивающую среду. То есть работа с дошколятами по формированию духовно-

нравственных ориентаций, основанных на национальных традициях и общечеловеческих ценностях, 

по повышению ответственности и активного включения родителей в воспитательный процесс. Так 

как именно семья влияет на воспитание детей, где сохраняются и передаются нравственные и 

духовные обычаи и ценности, созданные предками. 
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Народное искусство имеет много функций, и одна из них– воспитательная. Сформировать 

нравственную основу и помочь ребѐнку успешно войти в современный мир, занять достойное место в 

системе отношений с окружающими невозможно без воспитания любви к близким и своему 

Отечеству, уважения к традициям и ценностям своего народа, доброты и милосердия. 

Личность человека закладывается в самом раннем детстве. Для дошкольников характерны 

любознательность, желание узнать новое и податливость воспитанию. Обращение к наследию семьи 

и своего народа воспитывает уважение к земле, на которой живѐт ребѐнок, гордость за неѐ. Поэтому 

детей необходимо знакомить с укладом жизни, бытом, обрядами, историей своих предков, культурой 

жизни. Знание исторических данных своего народа и культуры поможет в дальнейшем с большим 

вниманием, уважением и интересом отнестись к истории и культуре других народов. 

Работа по нравственно-патриотическому воспитанию детей в ясли садах включает целый 

комплекс задач: 

 воспитание у ребѐнка любви и привязанности к семье, родному дому, детскому саду, родной 

улице, городу; 

 формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

 воспитание уважения к труду людей; 

 развитие интереса к национальным традициям и промыслам; 

 формирование элементарных знаний о правах человека; 

 расширение представлений о Казахстане, его столице; 

 знакомство детей с символами государства: гербом, флагом, гимном; 

 развитие чувства ответственности и гордости за достижения Родины; 

 формирование толерантности, чувства уважения и симпатии к другим людям, народам, их 

традициям. 

Эти задачи решаются во всех видах педагогической деятельности с дошкольниками в режиме 

дня: в ОУД, играх, труде, прогулке. Вся жизнь ребѐнка в ясли саду и дома, его взаимоотношения с 

взрослыми и сверстниками, воспитывают в нѐм нравственную основу мировоззрения, бережного 

отношения к природной среде, взаимовежливости с окружающим социумом, уважение к людям, 

проживающим рядом, патриотическое уважение к Родине. 

Гуманное отношение к людям разных национальностей воспитывается у ребѐнка в первую 

очередь под влиянием родителей и педагогов, т.е. взрослых, которые находятся постоянно рядом с 

ним. Это особенно актуально в наши дни, когда среди некоторой части взрослого населения 

возникает противостояние по данным проблемам. Поэтому особенно важно поддержать и направить 

интерес ребѐнка к людям других национальностей, рассказать, где территориально живѐт народ той 

или иной национальности, о своеобразии природы и климатических условий, от которых зависят его 

быт, одежда, характер труда, особенности культуры. 

Изучение культуры своего народа на начальном этапе становления личности – актуальная 

задача современного образования. Народная культура является хранительницей вековых традиций, 

опыта, самосознания наций, а также выражением философских, нравственных и эстетических 

взглядов и идеалов. 

А художественная литература, также как и декоративно-прикладное и изобразительное 

искусство служит могучим средством воспитания детей. Она оказывает большое влияние на развитие 

и обогащение речи ребѐнка. Национальная художественная литература включает информацию о 

родном крае, культуре народа, что побуждает детей наблюдать, размышлять и рассуждать. Ценность 

фольклора состоит в том, что с его помощью взрослый легко устанавливает с ребѐнком 

эмоциональный контакт. Услышанные детьми произведения фольклора вызывают реакцию детей, 

что оказывает значительное влияние на их понимание: ребѐнок быстрее и лучше усваивает и 

запоминает наиболее яркое, впечатляющее, какими и являются жанры фольклора. 

Одной из форм народного творчества является игра. Это одна из значительных сторон 

человеческой деятельности. Создаваемая столетиями, связанная с бытом, с родовыми и семейными 

отношениями, с праздниками и обрядами, с народной педагогикой и эстетическими взглядами, игра 

стоит в ряду лучших творений традиционного искусства. 

Участие детей в народных праздниках и обрядах, когда они включаются в различные виды 

игровой деятельности, способствуют воспитанию их в духе гуманистических идеалов, как носителей 

нравственно-эстетической культуры. 

Всѐ вышесказанное говорит о том, что знание о культуре других народов является основой 

воспитания интереса и доброжелательного отношения к другим национальностям. Знание традиций, 



19 

 

Тәрбиенің негізгі месседждері - XXI ғасырға лайықты қасиеттер: 

«Рухани жаңғыру» 

обычаев, понятий и идеалов, которые накопились за века, наравне с социальными условиями 

формирует у нас определѐнные убеждения. Возрождение национальной культуры способствует 

введению в повседневную жизнь детей элементов традиционной культуры: декоративно-прикладного 

искусства казахского, русского, татарского, белорусского, корейского, узбекского, немецкого и 

других народов, уместное использование фольклора, его пропаганда и распространение.  

Всѐ это поможет сформировать у дошкольников первые нравственно-патриотические чувства: 

гордость за свою Родину, любовь к родному краю, уважение традиций. Знания, полученные на 

тематических утренниках, ОУД и досуговых мероприятиях, позволят подвести ребѐнка к пониманию 

неповторимости культуры своего народа. 

Включение ребѐнка в различные виды художественной деятельности, основанные на материале 

народного творчества, – одно из главных условий полноценного эстетического воспитания ребѐнка и 

развития его художественно-творческих способностей. Народное декоративно-прикладное искусство 

также эффективно способствует развитию таких психических процессов, как восприятие, образное 

мышление, воображение, эмоционально-положительное отношение к объектам эстетического 

содержания.  

В каждой группе необходимо продумать рациональную и целесообразную расстановку мебели 

с выделением различных зон и уголков. Уделяя внимание этнопедагогике необходимо изготовить 

макет-пособие по ознакомлению с окружающим: макет достопримечательностей города, макеты к 

казахским народным сказкам. В пустом аквариуме можно создать бутафорские климатические и 

природные зоны: степь – казахи уделяют большое значение степи – это особое чувство народа, 

который живет в тесном контакте с природой. Светлое и чистое чувство любви к родной степи. В 

уголках изодеятельности: изделия прикладного искусства, альбомы, трафареты, шаблоны, раскраски. 

Во всех возрастных группах необходимо создать модели казахской юрты с необходимым 

оборудованием и атрибутами: куклы в национальных одеждах, корпе, блюда казахского народа 

(баурсаки, кант, восточные сладости, шай, курт и т.д.). Все это необходимо для обыгрывания 

сюжетно-ролевых игр. Все это побуждает детей взаимодействовать с различными элементами  среды, 

повышая тем самым функциональную активность. Открыть творческую мастерскую по народным 

промыслам. В каждой группе можно организовать музыкально-театральную зону, в которой будут 

подобраны соответствующие пособия с использованием фланелеграфа, масок сказочных персонажей, 

музыкально-дидактические игры, музыкальные инструменты. Это раскрепощает детей, помогает им 

обрести уверенность, преодолеть страх Уголки ряженья, где имеются костюмы казахского народа, 

которые дети могут использовать в процессе игр, драматизации. Действуя с различными предметами 

быта и общаясь друг с другом и со взрослыми, дети развивают речь, внедряя в нее слова казахского 

языка. Еще больше обогащают словарный запас детей и пополняют знания мероприятия, проводимые 

в «казахской юрте».  

Однако предоставить детям разнообразные материалы и создать интерьер не достаточно. 

Важно насколько эмоционально, комфортно будет чувствовать себя в этом предметном мире 

ребенок, чему и как его здесь научат. Отсюда и вытекает следующая задача. Предметная среда не 

должна быть самоцелью, не должна представлять собой «мертвую комбинацию» различного 

оборудования и материалов. Предметный мир должен обеспечивать реализацию потребности ребенка 

в активной и разноплановой деятельности.  

Важно, чтобы предметная среда имела характер открытой, не замкнутой системы, способной к 

изменению, корректировке, и самое главное к развитию. Сама среда должна быть не только 

развивающей, но и развивающейся, то есть материал необходимо пополнять постоянно. Практика 

подсказывает, полностью заменять предметную среду в группе сложно. Культуру Казахстана 

невозможно представить себе без народного искусства, которое раскрывает истоки духовной жизни 

казахского народа, наглядно демонстрирует его моральные, эстетические ценности, художественный 

вкус и является частью его истории. УНТ, народное декоративно-прикладное искусство должны 

найти большое отражение в содержании образования и воспитания подрастающего поколения сейчас, 

когда образцы массовой культуры других стран активно внедряются в жизнь, быт, мировоззрение 

детей. Но можно в группе делать перестановку, убирать или добавлять новые предметы. Следует 

давать детям возможность самим рассматривать картинки, книги, показывать небольшие сценки по 

сказкам. А также можно привлечь родителей к вечерним семейным чтениям народных сказок и 

просмотром мультфильмов или сказок по телевидению, а далее обсуждать с детьми прочитанное и 

увиденное, чтобы дети могли не только понять смысл, но и дать характеристику главным героям, 

мораль той, или иной сказки. А также вместе с детьми дома пробовать изготавливать небольшие 
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сувениры по мотивам народных умельцев, научить детей вышивать орнаментом, делать поделки 

народного творчества. 

Поэтому в нашем ясли саду совместно с родителями мы решили осуществлять воспитание 

детей через народную педагогику, создавая единую предметную развивающую среду, как в группах, 

так и дома. Вместе с родителями мы провели немало мероприятий: праздничное чаепитие по 

народным традициям, посещение народного театра, проведение викторин, выпуск газет с опытом 

сохранения семейных традиций, открытие творческой мастерской по народным промыслам силами 

родителей, ведѐм обсуждение с детьми, просмотренных в выходные передач, совместно с 

родителями.  

Каждый год воспитатели подводят итоги работы по нравственному воспитанию детей. 

Несколько групп у нас вели проекты по этнической культуре с дошколятами. Привлекали родителей 

для реализации поставленных задач. Они провели заключительный показ совместно с родителями 

для всех педагогов ясли сада. Защитили вместе с детьми проект через показ презентаций и своих 

изделий. Было две команды умельцев-родителей, которые пришли на мастер-класс, чтобы научить 

желающих изготавливать разные изделия. Сколько всего разного представили они на выставку, 

сделанного не только взрослыми, но и детьми. Показали нам плетение корзин из газетной бумаги, 

старых обоев. Как можно сделать цветы из ткани и ленточек, как вышивать на предметах 

(национальные корпешки, подушечки на диваны с вышитым орнаментом). Наши родители ведут 

летопись группы, имеется альбом фотоматериалов жизни группы. Вся совместная работа с 

родителями по нравственно-духовному воспитанию детей в плане изучения истории культуры и 

традиций своей семьи даѐт положительные результаты по воспитанию гуманизма, толерантности и 

гражданственности детей. Многие родители участвовали в праздниках, таких как «Осенние 

развлечения», «Наурыз», в интеллектуальных играх «КВН – знай свой край». 

Но все-таки при любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо 

пополнять и обновлять, давать новые знания, использовать современные методы повышения 

интереса детей. Только тогда среда будет способствовать формированию познавательной и 

двигательной активности. И если говорить о возможности выбора своих жизненных идеалов, 

эстетических ценностей, представлений подрастающим поколением, то надо говорить и о 

предоставлении детям возможности знать истоки национальной культуры и искусства. Потому что 

национальное воспитание даст самобытность личности, а народное творчество наделит духовностью.  

И, если родитель и педагоги, воспитывающие ребѐнка, будут уделять этому внимание 

постоянно, то каждый ребѐнок будет индивидуальностью и культурной личностью. 
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Алтаева З. 
Педагогика ғылымдарының магистрі,  

Қ. Мұхамеджанов атындағы №1  мектеп-гимназия 

Қызылорда қаласы 

 

Бҥгінгі тәрбиелі, отаншыл, ҧлтжанды, білімді де білікті, ӛз тарихын терең білетін  жас ҧрпақ - 

Қазақстанның жарқын келбеті әрі болашағы, жарқын азаматы.  Парасатты жастардың толқынын 

қалыптастыру ҥшін  бҥкіл қоғамдық  дамудың негізін  ҧрпақ тәрбиесіне бағыттаудың ерекше маңызы 

бар екенін атап ӛту қажет. Осы орайда Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»  

баяндамасына назар салайық: «...Кҥн санап ӛзгеріп жатқан дҥбірлі дҥниеде сана-сезіміміз бен 

дҥниетанымымызға әбден сіңіп қалған  таптаурын қағидалардан арылмасақ, кӛш басындағы елдермен 

тереземізді теңеп, иық тҥйістіру мҥмкін емес. Ӛзгеру ҥшін ӛзімізді мықтап қолға алып,  заман 
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ағымына икемделу  арқылы жаңа дәуірдің жағымды жақтарын бойға сіңіруіміз керек»[1]. Жаңа 

дәуірдің жағымды тҧстарын  ала отырып, ҧлттық кодты сақтау ӛркендеудің басты қағидасы екенін де 

атап ӛтті. Ӛткен мен бҥгінгінің кӛкжиегін ҥйлестіруде еліміздің ҧлттық- рухани тамырынан нәр алу  

ҧлттық кодын сақтау басты шарт болмақ.  

Ҧлттық кодты сақтау адам бойындағы ҧлттық мінездің ерекшеліктерімен тығыз байланысты. 

Ҧлттық  мінез дегеніміз не?  Ол туралы ақпарат кӛздері  не дейді?  

Зерттеуші Н. Жанділдиннің  берген анықтамасында ҧлттық мінез дегеніміз- «нақты бір 

экономикалық,  мәдени,  табиғи жағдайда дамитын белгілі бір  әлеуметтік-этникалық  қауымға  аз не 

кӛп мӛлшерде тән болатын психологиялық  мінез- қҧлықтар жиынтығы»[2].  

Әр халықтың  тҧрмыстық сана  деңгейіндегі  ҧлттық мінезі бар екені шҥбәсіз. Сол қауым  

адамдарының  кӛп тҧрғыдан  ӛзіңізден  ӛзгешеленетін, мәселен, ӛмір салты,  тҧрмысы, кейде кескін - 

келбеті, іс-әрекеті  сіздікінен мҥлде бӛлек екенін байқағаныңызда, тҧжырымыңыз беки тҥседі.  

Еріксіз бҧл  ерекшеліктер мен  айырмашылықтардың  туындауы кездейсоқтық па,  әлде олар  ортақ,  

терең бір негізде  бастау алып,  осы халықтың  айрықша болмысына,  ҧлттық мінезіне келіп  қҧйыла 

ма деген сҧраққа  жауап іздей бастаймыз. Бәлкім сол халықтың  мінезін тҥсіну  арқылы  бҥкіл 

ерекшелігін, болмысын ҧғатын  дәрежеге жетерміз.  Сондықтан  ҧлттық мінезді  сол халықтың  бҥкіл 

ӛмірін,  болмысын, тіпті  тарихын ашып беретін  кілт деуге болады» [3.178]. 

Кӛптеген қарама-қайшы пікірлерді жинақтай келе, белгілі бір халыққа  тән мінез–қҧлықты  

айқындайтын  дереккӛз ретінде  тӛмендегілерді  кӛрсетуге болады: 

1. Халықаралық анекдоттар.  

2. Ҧлттық классикалық  әдебиет  

3. Фольклор  немесе халық  ауыз әдебиеті  

4. Ҧлттық тіл жҥйесі 

Жоғарыда кӛрсетілген  дереккӛзге сҥйене отырып,  ҧлттық мінездің  тіл арқылы  қалыптасу 

кӛрінісіне тоқталмақпыз. Ҧлттық мінез-қҧлықты қалыптастыруда лексика мен грамматиканың рӛлі 

айрықша. Кез келген халықтың, ҧлттың дҥниеге деген кӛзқарасының негізінде әлемнің тілдік бейнесі 

қалыптасады.  Бҧл халық даналығы, халықтың мәдениеті кӛрнекі тҥрде бейнеленетін  тҧрақты сӛз 

тіркестері,  идиомалар,  фразеологизмдер,  мақал-мәтелдер арқылы кӛрініс табады. Қазақ тілінің 

идиоматикалық  жҥйесіне арнайы зерттеу жҥргізіліп,  қазақ тілді қоғам мен сол қоғамның  мәдениеті 

тарапынан жоғары бағаланатын  адами қҧндылықтар қаралған болатын.  

Адамгершілік қасиеттердің  жағымды және жағымсыз бағалауыштық  сипатты иеленетін  

идиомалар  жҥйесінің  сандық және сапалық кӛрсеткіштеріне қарай отырып, сол халықтың  

ҧстанатын  этикалық нормаларын,  қоғамдық тәртіп пен  әлеуметтік ӛмір салтын ҧстанудың 

ережелері, ӛз мәдениеті арқылы ӛзге мәдениетке  деген қарым-қатынасын, кӛзқарасын тануға болады.  

Мәселен,  адам бойындағы кемшіліктердің бірі  жауапсыздықты алайық.  Қазақ тілінде тӛмендегідей 

мысалдар келтіруге болады: «Қойшы кӛп болса, қой арам ӛледі», «Аш пәледен қаш пәле», «Ақылсыз 

бастан мақҧл сӛз шықпас»,керісінше, сақтық, қҧнттылық туралы идиомалар жҥйесіне тоқталайық 

(жағымды  бағалауыштық мағына): «Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде», «Қыста –арбаңды, 

жазда шанаңды сайла»,  «Дҧшпанға сырыңды берме,  сыр алдырып қырыңды берме», «Сақтықта  

қорлық жоқ» [4.8]. Ақпарат кӛздерінің нәтижесінде әлеуметтік қарым-қатынастар мен  жеке тҧлғаның  

қасиеттері анықталғанын тҧжырымдадық деп ойлаймыз. 

Фразеологизмдердің  білдіретін экспрессивті  мәніне қарай қазақ  қоғамына тән ортақ  

қҧндылықтар жҥйесі  ретінде мыналарды  кӛрсетуге болады: сыпайылық, сауаттылық, тәлім-тәрбие, 

батылдық, заң тәртібі,  қоғамды басқару жҥйесі, бейімділік. Қазақ тілінің фразеологиялық жҥйесі 

негізінде  мынадай ҧғым тҥсініктердің  белсенділік танытатынын байқауға болады: адалдық, 

еңбекқорлық, кәсібилік, жеке тҧлға еркіндігі, сӛйлеудегі ҧстамдылық, сақтық, жауапкершілік, 

оптимистік, ӛзімшілдік, ӛзі туралы ақпараттың сақталуы, тіл табысқыш, отансҥйгіштік, әділдік, 

ҧйымшылдық. Ҧлттық ерекшелік тҧрғысынан алғанда қазақ  халқына тән  негізгі қҧндылықтың бірі 

ретінде қонақжайлылықты кӛрсетуге болады.  

Жалпы алғанда, кез келген тілдің лексикалық жҥйесін тҥзуге  негіз болатын  сӛз, сӛз тіркесі, 

фразеологиялық бірліктер тіл мен мәдениеттің әрі жеке  тҧлғаны қалыптастырудың  қҧралы ретінде 

қызмет атқаратыны талас тудырмайды.  Ҧлттық мінез тілдің лексикалық және фразеологиялық 

жҥйесі арқылы ғана кӛрініс таппайды. Белгілі бір тіл ӛкілінің  жеке тҧлға ретінде  қалыптасуында 

тілдің барлық қҧралдары ықпал етеді. Жеке тілдік  тҧлғаны қалыптастыруда  грамматиканың  

ықпалын нақты мысалы  негізінде  дәйектеп кӛрейік.  
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Қазақ тілінде жіктеу есімдігінің  екінші жағы  жекеше және кӛпше  формада «сен» және «сіз»  

нҧсқалары қолданылады. Кӛрсетілген тілдік бірліктің  сыпайылық мәнді  иеленуі адамдар 

арасындағы қарым-қатынасқа, олардың мінез- қҧлқына  әсер етпей қоймайды.  

Сӛйлеу тілінде  «сен» қолданысы адамдар арасында тҥсініспеушілікке алып келеді. Әлеуметтік 

қҧбылыс ретінде  «кӛргенсіздіктің» белгілері ретінде  мыналарды кӛрсетуге болады: «Тек кӛргенсіз 

ғана ӛз тілінде дӛрекі мәнді қалжыңдарды айтады, анайы тҥрде  «сен»  нҧсқасын жиі қолданады»  

[3.180]. Қазақ тілінде «сен» және «сіз» тілдік  қолданыста   стилистикалық  реңктермен ерекшеленеді.  

«Сіз» деп сӛйлеу арқылы біз ӛзіміздің  адамдарға деген қҧрметімізді кӛрсетеміз. Дәстҥрлі тәрбие 

бойынша  біз ӛзімізден  ҥлкен кісілерге  «сіз»  деп қана сӛйлесек, осы тілдің кӛмегімен кішкентай 

балаларға  ҥлкен кісілерді сыйлап қҧрметтеуге ҥйретеміз. Біздің мәдениетте ӛзіңнен ҥлкен кісілердің 

барлығына «сіз» деп сӛйлеу қалыптасқан.  Біздің анамызға «сіз» деп сӛйлеуіміз ӛзге ҧлт ӛкілдерін 

қатты таңғалдырады. Қазақ тілінде  «сен» немесе «сіз» қолданысының қаншалықты маңызды екенін 

дәлелдей тҥседі.  «Сіз»  тілдік бірлікте  сол тіл ӛкілдерінің  бір –біріне ресми  қарым-қатынасын 

сақтауға негіз болады. Мҧғалім ӛз оқушысына, оқушы ӛз мҧғаліміне, генерал қатардағы жауынгерге, 

жауынгер ӛз  генералына, барлығы бір-бірімен сӛйлескенде, осы «сіз» лексемасын  кеңінен 

қолданады. Барлығы тепе-тең, барлығы әділетті, яғни сӛйлеу арқылы кӛрінетін демократия: сен, сен 

деп ешкімді қорлай алмайсыз. Осыдан қазақ тіліндегі сӛйлеушілердің сыпайылығын аңғаруға болады.  

Қазақ тілінің грамматикалық жҥйесінде  сӛз тҥрлендіруші  жҧрнақтар ӛзі жалғанған сӛзге  

кішірейту,  еркелету мәнін ҥстейді,  тілдегі мҧндай жҧрнақтар арқылы  адамның ішкі жан дҥниесінің  

небір нәзік қырларын сипаттауға мҥмкіндік береді.  

Грамматиканың тағы бір саласы морфологиядан мысалдар келтірейік. Қазақ тілінде  кішірейту,  

еркелету мәнді  жҧрнақтар кӛптеп кездеседі.  Олар: 

-й, -еке, -ке, -қа, -а, -е, -тай, -жан,- қан,  -кен, -қай, -кей, -ан, -ң, -шақ,-шек, шық, шік, -ша, ше, -

ш, иш, іш, -сымақ,- екеш  [3.145]. 

Қазақ халқының ҧғымында тӛрт тҥлікке деген ерекше кӛзқарас бар. Тӛрт тҥлік мал ӛзіндік 

ерекшеліктерімен айқындалады. Қазақ тӛрт тҥлікке деген ерекше ықыласын балаларын қҧлыншақ, 

ботақан, балапан, қошақан, бҧзауқан, ботам деп еркелеткенінен байқауға болады. Осы арқылы тіл 

нәзік жанды адамды ғана емес,  қоршаған ортаны жақсы кӛретін  жеке тҧлғаны қалыптастырады.  

Ӛйткені кішірейту және еркелету мәнді  жҧрнақтар  жанды  заттарға ғана емес, жансыз заттарға да 

бірдей қолданылады.   

Қазақ тіліндегі  адамдарға қатысты  Сәке , Жәке,   т.б. тҥрінде қолдана беруге болады. Мҧндай 

сӛз тҥрлендіруші  жҧрнақтардың кішірейту-еркелету мәнді  қолданысы қоршаған  ортаға деген  

жақсы қарым-қатынасты, қҧрметті, әдептілікті кӛрсетеді. 

Бҧл жҧрнақтар  балаларға қарата айтылған сӛйлеу тілінде  жиі қолданылады.  Еркелету мәнді 

реңк тудыратын  жҧрнақтар кез келген  сӛзге, тіпті  ӛзге тілден енген кірме сӛздерге де жалғануы 

мҥмкін.  

Словакиялық профессор Зденька Трестеров халықтың ӛз ана  тілдерінде мҧндай жҧрнақтың  

жиі қолдануын  ауыр тағдырдың  әсері болуы керек деген пікір білдіреді. Адамның әл-ауқаты, 

тҧрмыс –жағдайы нашар болған сайын  олар жақсы ӛмір сҥруге ҧмтылды. Әсіресе зиялы қауым  

ӛкілдерінің  барлық әдемі нәрселерге  деген қызығушылығын (киім,иіс су, жиһаз, т.б.) жатқызуға 

болады [3.189]. 

Тҧрмыстың жҧтаңдығы мен ӛмірдің тҧрпайылығы қазақ тілінде  әдепсіз, былапыт сӛздердің  

мол қорын қалыптастырса да, әдептілік пен қҧрмет кӛрсетудің  белгісі ретінде кішірейту- еркелету 

мәнді  жҧрнақтардың  белсенді қолданысы да сақталып қалған. Олар жай ғана кітап сатып алады да, 

кітапша оқиды. Әдебиетте  белгілі ҧғымдарды шектен тыс  ҧлғайту не кішірейту тәсілдері 

қолданылады.   

Кез келген тілде менталитетке тән  емес нәрсе тілдік жҥйеде бейнелене алмайды. Қазақ тілді 

ӛкілдердің  кӛтеріңкі эмоциялыққа бейімділігі, атап айтқанда  әсірелей бағалауда, ең алдымен  

пунктуациядан,  леп белгісінің  қолданысынан байқалады.  

Қазақ тілінде леп белгісі кӛбірек қолданысқа тҥседі. Ӛйткені  бҧл ҥдеріс қазақтардың  

эмоциялы халық екенін,  оларға кӛтеріңкі эмоция тән екенін,  ӛз эмоциясын  ашық кӛрсететінін 

білдіреді. Қазақ тілінде леп белгісі жазбаша формада  кез келген жанрда,  ресми стильде қаратпа 

сӛзден кейін қолданылады.  Қазақ балалары  ана тілін  меңгеру арқылы  леп белгісінің эмоционалды  

кҥшін де меңгереді. Оның шынайылығына кҥнделікті сабақ барысында хат жазу ҥлгісінде немесе 

ерекше ықылас таныта білсек, адам есімінен кейін ҥш леп белгісін қатар қойып жатамыз. Леп белгісі 

кейде  ҥгіт-насихат,  жарнама, саяси мәтіндерде де кездеседі. 
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Леп белгісі берілген ақпараттағы  маңызды ӛзгерістерге  назар аударту ҥшін де  қолданылды.  

Айта кететін жайт, қазақ тілінде екі леп белгісі қолданылмайды, бір немесе ҥш леп белгісі 

қолданылады.   

Шығыс халықтарына жоғары эмоционалдылық тән және осы ерекшелік  тілдік жҥйеде  кӛрініс 

тапқан. 

Қазақ тілінің синтаксистік жҥйесінде  сӛйлемдегі  сӛздердің орын тәртібінің  ӛзіндік 

ерекшеліктері бар. Қазақ тілінде салыстырмалы тҥрде сӛздердің орын тәртібі еркін  болып 

келгенімен, септік жалғаулары  негізінде кімнің кімді жақсы  кӛретінін байқайсың. Мысалы: Айнҧр 

Тӛлегенді жақсы кӛреді. Ағылшын тілінде сӛздердің орын тәртібінің қатаң сақталуы  сол тілде 

сӛйлеушілерді барынша шектей тҥседі, қатаң тәртіпті ҧстанатын халық деп тҥсініледі. Сӛздердің 

орын тәртібінің біршама еркін болуы, осы тілде  сӛйлеушілерді тәртіпке бағынбайтын, әдепсіз, бірақ 

шығармашыл, кӛпқырлы халық екенін танытпайды. Жоғарыда айтылғандардың бір шындығы 

болғанмен, әліге дейін ғылыми нақты дәлелденбеген. Кез келген тілдік жҥйедегі  тҧрақты тіркестер,  

фразалық тіркестердегі  сӛздердің орын тәртібі  сақталуының әлеуметтік-мәдени мәні  сол тіл 

ӛкілдерінің жеке тҧлға  ретінде қалыптасуына  ықпал еткені  дәлелденгені белгілі. Осылайша 

кішкентай бала  ӛз туған  ана тілі арқылы қоғамда кімнің  маңызды екенін,  кімнің рӛлі жоғары 

бағаланатынын меңгереді. Қазақ тілінде  сӛздердің орын тәртібі қатаң сақталмайды. Белгілі бір ойды 

жеткізудің  бірнеше нҧсқалары болу мҥмкін.  Тіпті грамматика  деңгейінің ӛзінде  қазақтың  ҧлттық 

мінезінің,  қазақ жанының  жоғары эмоциялылығы,  сезімталдығы  және  жҥрегінің нәзіктігі айқын 

кӛрінеді. Қазақ тіліндегі рең мәнін тудыратын жҧрнақтар қазақ тілді  адамның махаббат сезімі мен  

мейірімге толы  жҥрекжарды сӛзін жеткізудің  жоғары мҥмкіндігін айқындап қоймайды,  осы 

қасиеттердің қалыптасуына  сӛзсіз ықпал етеді. Леп белгісі де адамдар мен қоршаған  ортаға деген 

эмоциялы  қатынастың бояуын қалыңдата тҥседі. Тіл иелерінің  жеке тҧлғалық  қасиетін  

қалыптастыруға  тілдің барлық, соның ішінде грамматикалық қҧралдары да қатысады.  

Сонымен, тіл  сол тілде  сӛйлеушілерді  қалыптастырады.  Әрбір ҧлттық тіл сол ҧлттың  ҧлттық 

мінезін  бейнелеп қана қоймай,  оны қалыптастыруға атсалысады.  Тіл  ҧлт ӛкілін,  сол тілде 

сӛйлеушіні қалыптастырса,  онда оны тҧлға  ретінде  де қалыптастырады.  Сондықтан тілдің ҧлттық 

мінез  қалыптастыруда  конструктивті рӛл ойнайтыны сӛзсіз. 

Ҧлттық мінезді қалыптастыру ҥшін қазақ тілінің рӛлі мен орны айрықша. Бҧл пікірімізді  

Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»  баяндамасында айқындай тҥседі: 

«Жаңа тҧрпатты жаңғырудың ең басты шарты – сол ҧлттық кодыңды сақтай білу. Онсыз жаңғыру 

дегеніңіздің қҧр жаңғырыққа айналуы оп-оңай»,- дейді. Демек біз осы кезеңде қазақ тілінің ҧлттық 

мінезді қалыптастыратын қуатты қҧрал екенін  білуіміз қажет. 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ 
 

Амандыкова Э.Ж., Косыгина Е.Л. 
КГУ «Специальная школа-интернат №4» 

  управления образования Карагандинской области 

 

Обучение с применением дистанционных технологий стало современной реальностью. Оно 

вызвало необходимость использовать новые подходы не только в учебном процессе, но и в 

воспитательной работе. Как никогда стала актуальной, озвученная Н.А. Назарбаевым программа 

«Цифровой Казахстан», которая является частью подготовки нации (всех казахстанцев) к жизни в 

XXI веке  [1].  

В КГУ «Специальная школа-интернат  №4» управления образования Карагандинской области 

обучаются дети с задержкой психического развития, которые с трудом вовлекаются в процесс 

дистанционного обучения. В данных условиях оказалось очень сложным проводить воспитательную 

работу. Проблемы при организации образовательного процесса возникли не только с детьми, но и с 

их родителями. И перед педагогическим коллективом школы-интерната встал вопрос о мотивации 

обучающихся к активной самостоятельной познавательной и творческой деятельности в условиях 

дистанционного обучения. Педагогам, воспитанникам и родителям школы-интерната пришлось 

адаптироваться в новых условиях образовательного процесса. 

Период адаптации в пятом классе является одним из трудных периодов обучения. Адаптация 

обучающихся имеет определенные психологические и педагогические последствия, независимо от 

того, в каких условиях начинается учебный год. Кроме того, пятый класс относят к подростковому 

возрасту, когда   снижается интерес к учѐбе, мотивы, которые побуждали их к учению в младших 

классах уже удовлетворены, а новые, отвечающие возрастным особенностям, ещѐ не сложились. 

Особенно остро эти проблемы встают перед обучающимися с задержкой психического 

развития. Процесс социально – психологической адаптации обучающихся данной категории к 

условиям обучения в среднем звене осложняется своеобразием познавательной деятельности и 

психофизическими возможностями. У пятиклассников с задержкой психического развития 

повышается робость, возрастает тревожность, снижается работоспособность, проявляется 

неорганизованность и забывчивость, возникает чувство неуверенности, страха несоответствия 

ожиданиям родителей. А в условиях дистанционного обучения подростки испытывают дискомфорт 

не только от того, что им приходится самостоятельно обучаться, но и от того, что они остаются 

зачастую один на один со своими страхами и проблемами.  

С целью  мотивации обучающихся пятого класса с задержкой психического развития на 

принятие дистанционной формы обучения использовалась CINEMA – технология. Цель технологии – 

создание общности мировосприятия ребѐнка и взрослого, укрепление сотрудничества, в процессе 

которого происходит становление новых способов социального взаимодействия [3].  

Воспитательная работа с использованием CINEMA – технологии проходила в несколько 

этапов. 

На первом этапе  было проведено родительское собрание на платформе ZOOM, на котором  

совместно с родителями создана  фильмотека, распределѐнная по категориям: «любовь к Родине», 

«семейные ценности», «школа», «дружба», «отношение к животным».  Фильмы подбирались таким 

образом, чтобы главными героями выступали  подростки 11-14 лет, так как  для проведения любого 

воспитательного мероприятия особое значение имеют возрастные особенности обучающихся. 

На следующем этапе были отобраны небольшие, наиболее интересные, проблемные, яркие, 

запоминающиеся моменты, рассчитанные на 5-10 минут, к которым составлены от 3 до 5 вопросов, в 

зависимости от содержания видеозаписи. Вопросы составлялись с  учетом  возрастных и 

психофизиологических особенностей обучающихся, с соблюдением принципа перехода  от 

предметной информации к ее оценке и от общих оценок – к развернутым суждениям.  

На третьем этапе обучающимся предлагалось вечером или на выходных днях вместе с 

родителями посмотреть отрывок из фильма, отправленный через веб-сервис CLASSROOM, который 

потом обсуждался через интернет платформу ZOOM. Первая видеозапись,  которая была 

просмотрена -   это отрывок из фильма «Чудак из 5 «Б». Это фильм о настоящей дружбе и 

ответственности за порученное дело, о готовности помочь в трудный момент. Ребята сравнивали себя 
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с Борей Бандуто, отмечали поступки одноклассников мальчика, умение его общаться с 

первоклассниками. В результате фильм был посмотрен полностью.  

Совместно с библиотекарем школы-интерната к 75-летию Победы подготовлен ряд фильмов об 

участии подростков в Великой отечественной войне: «Сын полка» Василия Пронина, «Если это 

случиться с тобой» Игоря Николаева. Ребятам предлагалось ответить на вопросы: «Почему одни 

люди могут совершить подвиг, а другие нет?» «Способны ли мы на подвиг во имя Родины, если это 

потребуется?».  

Для развития интереса к чтению книг,  к подбору фильмов привлекались и  учителя – 

филологи, совместно с которыми был составлен каталог обзорных роликов по произведениям 

писателей и темам уроков.  Правильно заданные вопросы, отрывки из фильмов с недосказанностью – 

на самом интересном месте – побуждают обучающихся к поиску информации в интернете.  Чтобы 

найти ответ, надо найти нужный текст или фильм. А для этого надо прочитать, правильно составить 

вопрос. Осуществляя межпредметные связи с географией, литературой и другими предметами, 

внимание обучающихся обращалось на окружающую природу,  город, страну, в которых происходит 

действие фильма. И ребятам становится  интересно самостоятельно узнавать что-то новое, делиться 

этим с друзьями и одноклассниками. 

С переходом на дистанционное обучение возникли трудности по реализации основных 

направлений воспитательной работы в рамках проекта «Этноцентр «DOSTYQ.KZ», который успешно 

реализуется в школе – интернате в течение трѐх лет. Но использование CINEMA - технологии  

позволило решить данную проблему. Просмотр художественных и короткометражных фильмов, 

видеороликов или вырезок из художественных фильмов содействовало развитию общечеловеческих 

и национальных ценностей, уважению к родному и государственному языкам, культуре казахского 

народа, этносов и этнических групп Республики Казахстан.  Формированию у подростков идеалов, 

жизненных ориентиров, способности руководствоваться ими в практической деятельности 

способствуют следующие художественные фильмы: «Сестренка» Александра Галибина, «Небо моего 

детства» Рустама Абдрашева, «Меня зовут Кожа» Абдуллы Карсакбаева. Просматривая данные 

фильмы, у детей формируются духовно-нравственные и этические принципы личности, такие как 

милосердие, доброта, толерантность, гуманизм.  

Использование данной технологии позволяет передавать жизненный опыт между поколениями, 

формирует реальные представления подростков о взрослости посредством кинематографических 

произведений.  Благодаря Cinema - технологии можно спрогнозировать и предупредить типичные 

ошибки взросления, примерить на себя линию поведения героев и антигероев сюжета [3].         

Результатом воспитательной работы  с использованием  CINEMA – технологии является и, то,  

что обучающиеся научились выбирать для просмотра хорошие фильмы, у них повысился интерес к 

чтению,  сформировалось умение составлять и отвечать на проблемные вопросы, а самое главное, 

заключается в том, что подростки стали задумываться о человеческих ценностях и  своей жизненной 

позиции.  
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ӘЛЕУМЕТТІК БЕЛСЕНДІ ТҦЛҒАНЫ ТӘРБИЕЛЕУ 

 

Амирова Г.Т. 
КМҚК  «Алтынай» б/ж, 

Қарағанды қ. 

 

«Рухани Жаңғыру» бағдарламасы қазақстандықтардың рухани қҧндылықтарын жаңғыртуға 

бағытталған Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: Рухани Жаңғыру» мақаласының ережелері негізінде 

әзірленді. Ол қоғамдық сананы жаңғыртуға бағытталған, қоғамды біріктіруге, интеллигенцияны, 
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жастарды, халықтың барлық топтарының ӛкілдерін Мемлекет басшысы жариялаған идеялардың 

айналасына біріктіруге мҥмкіндік береді. Ӛмір сҥру ҥшін сіз мағыналы бейімделу қабілетіне ие 

болуыңыз керек. Кез-келген қоғам жеке адамдардан тҧрады. Жеке тҧлғаны тәрбиелеу кӛбінесе жеке 

тҧлға қоғамның, ҧжымның, команданың бӛлігі екенін ҧмытып кетеді. Ешқандай интроверт немесе 

тіпті ең ӛзін-ӛзі қамтамасыз ететін, дамыған, талантты адам командасыз, жалғыз ӛмір сҥре алмайды.  

Ҧжым (лат. Collectivus — ҧжымдық)-қандай да бір жалпы қызметпен, жҧмыспен, оқумен, 

белгілі бір қоғамдық міндеттерді шешумен біріккен адамдар тобы. Кең мағынада-ортақ идеялармен, 

қажеттіліктермен, мҥдделермен біріктірілген адамдар. Тағы бір сӛзбен айтқанда - команда. Жиі  

жҧмыс орындарында  командада жҧмыс істей білу талаптар кездеседі. [1] 

Ҧжымдастыру балаларға ҥлкендерге қарағанда  кем тҥспейді. Балабақшада бала алғашқы 

кҥндерінен бастап қҧрдастарының арасында болады. Балалар бір-біріне жақындай тҥседі, ойындарда, 

сабақтарда, қарым-қатынаста ортақ мҥдделерді ықыласпен орнатады. Балалар неғҧрлым есейген 

сайын, олар ҥшін қҧрдастарымен достық қарым-қатынас соғҧрлым маңызды болады, оны олар ҥшін 

ештеңе алмастыра алмайды. 

Ҧжым туралы ілімнің дамуына А. С. Макаренко жасаған теория ҥлкен әсер етеді. Мектепке 

дейінгі педагогика ҧжымда, ҧжым арқылы баланың жеке басын тәрбиелеу туралы, іс-әрекеттің рӛлі, 

балалар ӛміріндегі қуанышты перспективалар, ҧжым мҥшелерінің ӛзара жауапкершілігі туралы 

негізгі ережелерін басшылыққа алады. Тәрбие мақсаттары туралы айта отырып,      А.С. Макаренко 

баланың басқалармен қарым-қатынасын арнайы қҧру, белсенді іс-әрекетті ҧйымдастыру, оның ҧжым 

ӛміріне практикалық қатысуы қажет екенін баса айтады. «...Біздің алдымызда әрқашан қос объект — 

тҧлға және қоғам тҧр. Адамды ӛшіру, оны оқшаулау, оны қарым-қатынастан шығару мҥлдем мҥмкін 

емес...»!- деп атап ӛтті А.С. Макаренко.[2] 

Жеке тҧлғаның әлеуметтік қасиеттері, ҧжымдастырудың басталуы балалардың кҥнделікті 

ӛмірде, жҧмыста қарым-қатынас жасау процесінде қалыптасады; осыған байланысты балалардың 

қоғамдық ӛмірі барынша белсенді болатын ойынның рӛлі зор. Ойын белсенділігі дамудың алғашқы 

кезеңдеріндегі балаларға белгілі бір қарым-қатынас формаларын тәуелсіз тҥрде жасауға мҥмкіндік 

береді. 

Бірлескен ойындар балаларды қоғамдық пікірмен санасуға, оған бағынуға ҥйретеді. Ойын 

ережелерін бҧзу ойыншылардың наразылығын тудырады. Жолдастардың қарым-қатынасы балаларды 

ҧйымдастырады, тәртіпке келтіреді. 

Сонымен қатар, Н.К. Крупская ҧжымдастырудың дамуына кедергі келтіретін, жиналмайтын, 

бірақ балаларды ашуландыратын, қҧмарлық пен бекершілікті тудыратын ойындар бар екенін 

ескертеді. Крупская ойындарды «Барлығы бірі ҥшін және бәрі бір ҥшін» қағидаты бойынша дамыту, 

бірге әрекет ету, ортақ мҥдделер ҥшін қажеттілігін кӛрсетеді. Ҧжымдық тәжірибе балада бірқатар 

қуанышты эмоциялармен байланысты болуы керек".[3] 

Топтарда мінез-қҧлқы қанағаттандырмайтын, тәрбиешілер мен ата-аналарды алаңдататын 

балалар аз емес. Кейбір балалар топта достық қарым-қатынас, қҧрдастарына деген достық қарым-

қатынасты қалыптастыра қоймайды. Бҧл балалардың бірлескен іс-әрекеттері (ойындар, еңбек) аз, 

бірақ сонымен бірге олар атқарушы және ҧқыпты бола алады. Спорттық эстафеталар қарым-қатынас 

ҧжымына жақсы әсер етеді. Бала ӛз командасын жеңу ҥшін қанша кҥш жҧмсайды. 

Немқҧрайдылықтың, теріс мінез-қҧлықтың шығу тегі ересектердің балалармен қарым-қатынасында 

ізделуі керек, ӛйткені олар жеткілікті талап қоймайды, ӛте аз немесе тым кӛп кӛңіл бӛледі, олардың 

қабілеттерін асыра бағалайды және, бҧл кейбір жағдайларда бос әурешілікке әкеледі. Тәрбиедегі бҧл 

қателіктер тек ата-аналарға ғана тән емес: олар балалар мекемелерінің тәрбие жҧмысында да бар. 

Кӛбінесе тәрбиешілер баланың эгоисттік ҧмтылыстарын байқамайды және оларға қарсы болмайды, 

әсіресе топта ӛзін жақсы ҧстаған, режимді орындаған, мойынсҧнған, ҧйымдастырылған жағдайларда. 

Әр жас кезеңінде балалардың қабілеттерін дамытуға мҧқият қарау ӛзін — ӛзі бағалаудың, ізгіліктің, 

ӛзін-ӛзі талап етудің тәрбиесімен тығыз байланысты болуы керек-бҧл ҧжымдық қарым-қатынасты 

қалыптастыру ҥшін ӛте маңызды. 

Әрқашан тәрбиешілер мен ата-аналар баланың айналасындағы балалармен қарым-

қатынасындағы жағымсыз тенденцияларды бірден тани бермейді. Сондықтан балалардың бҧрыннан 

қалыптасқан теріс әдеттеріне қарсы тҧру жиі қажет. 

Айта кету керек, мектеп жасына дейінгі баланың жеке басының моральдық дамуында әлі 

тҧрақты білім жоқ, жағымды дағдылар, әдеттер, қалыптасқан қарым-қатынастар баланы тәрбиелеу 

жағдайлары ӛзгерген кезде оңай жоғалуы мҥмкін. Керісінше, осы жастағы балалардағы жағымсыз 
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кӛріністерді салыстырмалы тҥрде оңай жеңуге болады, егер тәрбиеші мен отбасының ойластырылған 

тәрбиелік әсері баланың сезімдері мен қатынастарының моральдық дамуына бағытталған болса. 

Балалардың қарым-қатынасын қалыптастыруда жағымсыз кӛріністерді ертерек жеңіп, олардың 

пайда болу себептеріне мҧқият еніп, баланың ата-анасын және басқа да отбасы мҥшелерін тәрбие 

жҧмысына тарту маңызды. Ӛйткені, отбасы-бҧл белгілі бір міндеттермен ӛзара байланысты ҧжым. 

Отбасы ҧжымының мҥшесі бола отырып, бала сонымен бірге әлеуметтік мінез-қҧлық негіздерін 

тҥсінетін қолданыстағы қатынастар жҥйесіне енеді. 

Тәрбиеші отбасымен бірлесе отырып, мақсатты педагогикалық әсер ету процесінде баланың 

басқа адамдармен қарым-қатынасының сипатын анықтайтын мінез-қҧлық дағдылары мен әдеттерін, 

жеке қасиеттерін қалыптастырады. Сондықтан балалардың қарым-қатынасына ізгілік рухын беру, 

ҥлкендерге де, кішілерге де кӛмектесу қабілеті мен ҧмтылысын дамыту, жаман әрекеттерге қарсы 

тҧру, алға қойылған мақсатқа жету ҥшін ортақ кҥш салу ӛте маңызды, бҧл тек бала ҥшін ғана емес,  

бҥкіл топ ҥшін де маңызды. Осылайша, балаға  қоғамда әлеуметтенуге кӛмектеседі. 

Біздің балабақшада «Адал бӛбек» әлеуметтік-педагогикалық жобасы жҥзеге асырылуда, оның 

міндеттерінің бірі: әлеуметтік-белсенді тҧлғаны, мектеп жасына дейінгі балалардың қҧқықтық 

ойлауы мен санасын, нормалар мен ережелерге сәйкес әрекет ету әдетін тәрбиелеу 

Әлеуметтену -  адамның әлеуметтік жҥйеге кірігу, оның әлеуметтік нормаларын, ережелері 

мен қҧндылықтарын, білімі мен дағдыларын игеру арқылы әлеуметтік ортаға ену, оған қоғамда сәтті 

жҧмыс істеуге мҥмкіндік беру процесі.[4] 

Қарым-қатынасқа деген әлеуметтік қажеттілік мектепке дейінгі жастан бастап тәрбие 

міндеттерін, атап айтқанда моральдық тәрбие міндеттерін және ҧжымдық қарым-қатынасты 

қалыптастыруға мҥмкіндік береді. 

Мектепте бастауыш сынып мҧғалімдері баланың бірінші сыныпқа қайдан келгенін дәл 

анықтайды: ҥйден немесе балабақшадан. Оқу ҥлгерімі мен дайындығы бойынша ғана емес. 

Балабақшадан ҧжымшылдық сезімі дамыған балалар келеді. Мҧғалімдер сонымен қатар: 

отбасындағы бір бала немесе одан да кӛп бала бар екендігін, балаларға қарап біледі. Әрине, бастауыш 

сынып мҧғалімдеріне ҧжымдық балалармен жҧмыс жасау оңайырақ. 

Ҧжымдық ӛмірді қызықты, белсенді және қуанышты ету, ондағы балалар ӛз жоспарлары мен 

мақсаттарының кӛрінісін табуы ҥшін балалар арасындағы жағымды қарым - қатынасты сәтті 

қалыптастырудың қажетті шарты болып табылады. 
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«МӘҢГІЛІК ЕЛ »-БОЛУ-МЕРЕЙЛІ МҦРАТ! 
 

Байбекова Г.С.  
КМҚК МЖД  «Жұлдыз» 

Балқаш қаласы 

 

Мен бҥгінгі сӛзімді мынадай сӛзбен бастағалы тҧрмын. Елбасы Н.Ә.Назарбаев ӛзінің «Тарих 

толқынында» атты кітабында: «Егер біз мемлекет болғымыз келсе, ӛзіміздің мемлекетімізді ҧзақ 

уақытқа меңзеп тҧрғымыз келсе, онда халық руханиятының бастауларын тҥсінгеніміз жӛн. Ал оған 

барар жол халық даналығының негізінде жатыр», деген болатын. Енді міне «Қазақстан жолы-2050: 

бір мақсат, бір мҥдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына Жолдауында ежелгі ата-бабаларымыз-

тҥркілердің Мәңгілік ел идеясын-Қазақ  елінің ҧлттық идеясы ретінде жарияланып отыр. 

Иә, ендігі кҥні біздің мәңгілік ел екенімізді бҥкіл әлем мойындады. Біз енді тар жол, тайғақ 

кешулерден ӛттік. Жеріміздің кеңдігіндей кӛңілі кең дархан «қазақ» деген халықпыз. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Коллектив
https://ru.wikipedia.org/wiki/Социализация
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Мемлекетіміздің берік іргетасын қалаған, тәуелсіздігімізді алған  тҧрмысы байқуатты, тҥтіні тҥзу 

ҧшқан, ҧрпағы ертеңіне сеніммен қарай білетін дербес те тәуелсіз ҧлтпыз. Алда да солай бола береді. 

Асанқайғының армандаған «қой ҥстіне бозторғай жҧмыртқалаған»заманы қазақтың басына енді 

туды. Ол- «Тәуелсіздік». Біз армандарды ақиқатқа айналдырдық. 

Ол арман –Мәңгілік ел. Тәуелсіздікпен бірге халқымыз Мәңгілік Мҧраттарына қол жеткізді. Біз 

еліміздің жҥрегі, тәуелсіздігіміздің тірегі болған Астана қаламызды тҧрғыздық. Ендігі ҧрпақ – 

Мәңгілік қазақтың Перзенті. Ендеше, Қазақ елінің Ҧлттық Идеясы – Мәңгілік ел! Кӛз 

қарашығымыздай сақтау мәңгі мҧратымыз!   

Мәңгілік ел идеясы ең алдымен болашақ ҧрпақ ҥшін екенін ескерсек, елімідің мәңгілік болуы 

жолында халқымыздың гҥлденуі басты орында. Оған ең алдымен ҧрпақтың қҧнды тәрбиесі мен 

сапалы білімі жол ашады. Сондықтан да танымдық шаралардың барлығы осыған бағытталуы қажет. 

Тӛл тарихымыздың ақтаңдақ тҧстарын балабақша тәрбиеленушілеріне жасына сай тҥсіндіріп, бойына 

сіңіріп отыру қажет. Бабалар ерлігін, даңқты істерін ҥнемі насихаттап отыру қажет. Тарихи тҧлғалар 

жайында айту, электронды қҧралдар арқылы кӛрсету, тарихи оқиғаға байланысты ойларын айтқызу, 

қиялын шарықтату отаншылдыққа баулудың мағыналы жолы. Тарихи тҧлғаларға еліктеуге, хакім 

Абай айтқандай «болмаса да ҧқсап бағуға» тырысуға бағыттау ӛзі нәтижесін береді. 

ХХІ ғасыр – білімділер ғасыры болғандықтан, бҥгінгі таңда заманымызға сай зерделі, ой-ӛрісі 

жоғары, жан-жақты дамыған ҧрпақ қалыптастыру – мемлекетіміздің алға қойған аса маңызды міндеті 

болып тҧр. Тәрбие мен білімнің алғашқы дәні мектепке дейінгі тәрбие ошағында беріледі. Мектепке 

дейінгі тәрбие мен ҥздіксіз білім беру жҥйесі алғашқы деңгей ретінде қазіргі тҧрақты ӛзгеріп тҧрған 

әлемге бәсекеге қабілетті бала тҧлғасының қалыптасуы мен дамуы ҥшін жағдайлар жасайды.  

Мектепке дейінгі білім беруде жас ҧрпақтың бойына сіңіретін тәрбие ең алдымен ҧлттық 

қҧндылықтарға негізделе жҥргізілген абзал. Оның ішінде балабақша қабырғасынан бастап, отан, ел, 

жер ҧғымының киелілігін білу, ҧлттық қҧндылықтардың оның ішіде салт-дәстҥр, тарихтың маңызын 

бойына сіңіріп ӛсіру ең басты қағидат болуы қажет. Елбасы айтқан ана тіліміз Мәңгілік елдің 

мәңгілік тіліне айналуы ҥшін бірқатар маңызды іс-шараларды жҥзеге асырып, соның нақты 

нәтижесінен қорытынды шығаруымыз қажет. Әсіресе балабақшадағы ӛткізілетін танымдық, 

тәрбиелік шаралар тек ана тілінде ӛткізіліп, ана тілінде жҥзеге асуы ҥшін айқын басымдықты 

мемлекеттік тілге беруіміз керек.Мектеп жасына дейінгі балаларды ана тілінде еркін сӛйлетуге 

бағытталған танымдық шараларға ойлау, кӛру кӛрнекілігін жиі қолданған дҧрыс. Әсіресе қазақ 

тіліндегі басты қасиеттер мен қҧндылықтарды сәбилердің ӛздеріне айтқызып, олардың сәби 

жҥрегінен шыққан пікірімен де санасып отыру қажет. Ал тәрбиеші оны дамытып баланы 

жігерлендіріп, алға жетелеу арқылы талпындыру қажет.  Ана тіліміз баршамыздың рухани тірегіміз 

екенін сәби кӛңілдеріне сіңіріп отыру, олардың тіл байлығын дамыту бағытындағы шараларда 

қателікке бой алдырмау қажет. Барынша ана тіліміздің тазалығын сақтаудың жолын бойларына сіңіре 

беру қажет. Сонымен қатар бірлікке тәрбиелеу, бір-бірінің ынтымақтастықта жҧмыс істету, берекелі 

орта қалыптастыру бағытындағы іс-шаралар Мәңгілік ел идеясындағы басты қҧндылық екенін 

ескеріп отыру қажет. Тәрбие мен білімді тәрбиеші ретінде тәжірибемен ҧштастырып отыру да ӛзі 

нәтижесін береді. Әр мағыналы іске балаларды ҥнемі қатыстырып, кӛшбасшылыққа ҧмтылудың 

іргетасын балабақшадан бастау Елбасымыз кӛрсеткен Мәңгілік ел идеясын жҥзеге асырудың басты 

қҧралы екенін ҧмытпағанымыз жӛн.  

Қорыта келгенде Елбасымыз айтқандай Мәңгілік ел болашағы – білімді ҧрпақ, саналы жастар. 

Осы тҧрғыда ҧстаз қауымының атқарар ісі кӛп, оны парыз деп білуіміз керек. Алдымызда ҧлттық 

қҧндылықты бойына сіңірген, отансҥйгіш, елі мен жерінің қамы ҥшін аянбайтын, білімді, иманды, 

еңбекқор ҧрпақ тәрбиелеу, оларға бағыт бері міндеті тҧрғанын әрдайым жадымыздан шығармауымыз 

шарт. Олай болса тәрбие саласындағы еңбегіміз қашанда жемісті болсын. 

http://www.melimde.com/balani-balalardi-patronatti-terbieleuge-beru-memlekettikkorset.html
http://www.melimde.com/balani-balalardi-patronatti-terbieleuge-beru-memlekettikkorset.html
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРҒА АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕ БЕРУ 
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Бапахова Р.Ж. 
«Алтын сақа» бӛбекжайы» КМҚК  

Қарағанды қаласы. 

 

Болашақ ҧрпағымызды тәрбиелеуде оларға 

жастайынан имандылық пен салауттылық 

қасиеттерді сіңіре білсек, сонда ғана біз ҧлттық 

рухы дамыған, Отанының гҥлденуіне ӛз ҥлесін 

қоса алатын азамат ӛсіре аламыз 

Н.Ә.Назарбаев 

Ата-бабаларымыз бекер айтпаған «Тәрбие басы - тал бесік», «Ел болам десең бесігіңді тҥзе» 

деп. Отбасынан кейінгі тәрбиені бала бойына сіңіретін біз, яғни балабақша, сондықтан ҧлттық 

қҧндылықтарымызды, салт-дәстҥрімізді осы жерден ҥйретіп ҥлкен жетістіктерге жетіп, жемісін 

кӛретін болсақ нҧр ҥстіне нҧр болар еді. Балабақша табалдырығын жаңа ғана аттаған бҥлдіршіндерге 

Отан, Туған жер деген киелі ҧғымдарды тҥсіндіріп, бойында асқақ арман, ҧлтжандылық сезімдерін, 

ҧлтқа деген сҥйіспеншілік сезімдерін ояту біздің міндетіміз.  

Қазіргі таңда елімізде жаңашылдыққа бет бҧрған заманда білім беру саласында да кӛптеген 

жаңа кӛзқарастар, қҧнды-қҧнды идеялар пайда болғандығына байланысты жаңа ҥлгідегі 

технологиялар енгізілуде. Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру ҥздіксіз білім беру жҥйесінің 

алғашқы деңгейі ретінде ӛзгермелі ӛмірге табысты бейімделуге қабілетті жеке тҧлғаны қалыптастыру 

мен дамытуға жағдай жасалуда. Ғалым ағаларымыздың кӛпжылдық зерттеулері адам интеллектісінің, 

тҧлғалық, әлеуметтік және эмоционалдық дамуында мектепке дейінгі жас кезеңнің маңызды болып 

табылатындығын дәлелдеп берді. Сондықтан дер кезінде берілген мектепке дейінгі білім әрбір бала 

ҥшін қандай маңызды болса, елдің ӛркендеуі ҥшін де сондай қҧнды. Мектепке дейінгі балаларды 

дамыту мәселесін ҧлттық дамудың  стратегиясымен тығыз байланыста екенін ескере отырып  

қолданыстағы мектепке дейінгі білім берудің мемлекеттік стандарты жаңартылуда. Стандарт 

педагогикалық ҥдерісті ҧйымдастырудың ережелерін кӛрсетеді, оған қатысушылардың орны мен 

рӛлін анықтайды, мектепке дейінгі ҧйымдардың отбасы және қауымдастықпен қатынастар жҥйесін 

реттейді. Және негізгі міндеттерінің бірі – «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру аясында 

ҧлттық дәстҥрлер мен жалпыадамзаттық қҧндылықтарға негізделген рухани-адамгершілік 

дағдыларын қалыптастыру. 

Баланы жақсылық жасауға баулыйтын,рухани-адамгершілік қасиеттерге тәрбиелейтін негізгі 

орта – отбасы болып табылатынын жоғарыда да айтып ӛттік. Ал педагогтердің міндеті – ата-аналарға 

отбасында ең алдымен ата-бабалар қалыптастырған адамгершілік және рухани әдет-ғҧрыптар мен 

қҧндылықтардың сақталуы және берілуі керек екенін, ата-аналар балаларды тәрбиелеуге жауапты 

және бала ҥшін отбасы – бҧл тәрбие негізі, адамдарға, табиғатқа деген қарым-қатынас қаланатын 

әлем екенін тҥсінуге кӛмектесу.  Балалардың қҧрдастарына мейрімді қарым-қатынасын дамытуға 

адамдарға деген қҧрмет сезімін, игі істер жасауға ҧмтылысын тәрбиелеуге ерекше кӛңіл бӛлу қажет. 

Сондықтан Қазақстан Республикасының білім беру саласының бҥгінгі басты міндеттерінің бірі – 

ҧлттық ерекшеліктерді ескере отырып, терең білім мен тәрбие беру екені белгілі.  

Балабақшадағы тәрбие – барлық тәрбиенің бастамасы. Мектепке дейінгі шақ – бала бойына 

адамгершіліктің негізін қалайтын кез. Сондықтан да бала бойына жас кезінен бастап, ізгілік, 

мейрімділік, инабаттылық сезімдерін қалыптастыру ата-аналар мен тәрбиешінің міндеті.  

Біздің балабақша педагогтері жаңа бағдарламаларға сҥйене отырып, халық педагогикасы 

негізінде, яғни «Этнопедагогика» жобасы бойынша жҧмыс жҥргізуде.  Әр саланы, әр бӛлімді оқыту 

кезінде қазақ халқының тҧрмыс-салты, әдет-ғҧрпы, ҥлгілі дәстҥрлерімен шебер ҧштастырып, бала 

бойына ҧлттық мақтаныш, патриоттық сезім қалыптастыру, оны бҥгінгі кҥн талабына сай мазмҧнды 

етіп жҥргізуге кҥш салу әр тәрбиешінің басты міндеті болмақ.  

Біздің жобамыздың мақсаты: Мектеп жасына дейінгі баланың жалпы адамгершілік 

қҧндылықтарды танып біліп, меңгеру нәтижесінде баланың жеке тҧлғасын, ішкі жан дҥниесін 

қалыртастыру, рухани-адамгершілік тәрбие беру арқылы айнала қоршаған ортаға деген кӛзқарасын 

дамыту. 
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Мінедеттері: рухани-адамгершілік тәрбие мазмҧнын қҧрайтын сҥйіспеншілік, денсаулық, 
достық, бақыт сияқты жалпыадамзаттық қҧндылықтарға баулу, баланың ӛз бойындағы жақсы 
қаситеттері негізінде жаман әдеттерден бойын аулақ ҧстауға ҥйрету. 

Осы мақсат міндерімізді жҥзеге асырған жағдайда кҥтілетін нәтижеміз: бала ӛзінің 
қайталанбайтын жеке ерекшелігін, ӛзіндік орны бар адам екенін сезінуге мҥмкіндік алады, 
бойындағы жақсы қасиеттерін дамытып, оны ӛмірде қолдана алады. 

Адамгершілік - адам бойындағы ең асыл қасиеттердің бірі. Ол қасиет адамды мейрімділікке, 
Отанын, елін, отбасын сҥюге ҥйретеді. Егер адамда адамгершілік қасиет болмаса, ол адам ӛз-ӛзін 
сыйламайды. Ӛзіңді және ӛзгені сыйлай білу адамгершілікке жатады. Балаларға рухани-адамгершілік 
тәрбие беру балабақшаның міндеті деп есептейміз. 

Қазіргі педагогикалық теорияда «Адамгершілік тәрбие беру» жҧмсы бойынша кӛптеген 
авторлардың зерттеулері бар. Сайып келгенде бәрінің мақсаты бір, балаға берілетін ҧлттық тәрбие 
отбаснан басталады. Ал отбасы берген тәрбиені әрі қарай жан-жақты, тереңдете жалғастыратын 
балабақша.  

Мектепке дейінгі мекемеде балаларды адамгершілікке тәрбиелеу негізінен оқыту процесінде 
жҥргізіледі. Баланы оқыту ҥстірт қарағанда ғана тіпті ӛзгеге қатысы жоқ іс болып кӛрінуі мҥмкін. 
Шындығында оқу қызметі – алуан тҥрлі ҧжымдық қимылдар мен тебіреністердің , адамгершілік ӛзара 
қатынастардың тәжірибесін жинақтайтын орын. Оқу қызметінде балалар ӛздігінен жҧмыс істеуге 
ҥйренеді. Оны ойдағыдай жҥзеге асыру ҥшін ӛз кҥш-жігерін ӛзгелердің кҥш-жігерімен салыстыру, ӛз 
жолдастарын тыңдау, тҥсіну, ӛз білімін басқалардың білімімен салыстыру, ӛз пікірін дәлелдеу, 
біреуге кӛмектесу және оның кӛмегіне сҥйенуі қажет. Мектепке дейінгі мекемедегі балаларды 
адамгершілікке тәрбиелеуде тәрбиешінің жеке басының ҥлгісімен, балалармен қарым-қатынасының 
шешуші маңызы бар. Балалар әркез тәрбиешіге еліктейді. Жазушы –педагог Ж.Аймауытов: «Баланы 
тәрбиелеу ҥшін әрбір тәрбиешінің ӛзі тәрбиелі болуы керек.Себебі, бала айтып ҧқтырғаннан гӛрі, 
кӛргеніне кӛп еліктегіш келеді.Солай болған соң балаға не жақсы мінез болсын, іспен кӛрсету керек»- 
дейді.[1.23] Осы бір ҧлағатты ой астарында отбасында ата-ананың мектепке дейінгі ҧйымда 
тәрбиешіден талап ететін жҥгі жатыр.  

Жер бетінде мекен еткен адамзаттың бір бҧтағы – бір халықтың қандай да дара қасиетке ие 
болып, қандай бет-бейнесімен кӛрінуі – сол халықтың мектебінің бет-бейнесіне, ӛзіндік 
ерекшеліктеріне тікелей байланысты. Әрине, отбасында жалпы ҧлттық қҧндылықтар негізінде 
тәриеленіп келіп, ол тәрбие балабақшада жалғасын тауып жатса бала ӛте қҧнарлы этномәдени білім 
мен тәрбие алары анық. Баланың жеке басын қалыптастырудағы міндеттердің бірі оны адамгершілік 
туралы ҧғымдар, тҥсініктермен байыту болып табылады. Балалар бҧл дәрежеде игереді, ол баланың 
жалпы дамуына оның ӛмірлік тәжірибесіне байланысты. Кӛктемгі егіске дайындық  кезіндегі 
адамдардың еңбегімен таныстыру балалардың танымдық қҧштарлығын арттырады. Экскурсия 
кезінде баланың табиғатқа, қоғамдық ӛмірдегі әртҥрлі қҧбылыстарға, моральдық норма мен тәртіп 
ережесіне қатынасы қалыптасып, әртҥрлі мамандық иелеріне деген тҥсініктері қалыптасады. 
Сонымен бірге, табиғат бҧрышындағы балықтарды, қҧстарды кҥтіп, баптау, топтағы ӛсімдіктерді 
кҥту, ӛсімдіктерден гербари жасау жолдарымен таныстыру арқылы балалардың қамқорлық, 
мейірімділік, аяушылық сезімдерін туғызады.  

Балабақша балалары ҥшін оқу қызметін қызықты да адами қҧндылықтарға мазмҧндалған етіп 
жҥргізу педагогтің ӛзіне, шығармашылық ізденісіне, әр тҥрлі әдістемелік әдіс-тәсілдерді тиімді 
пайдалана білуіне тікелей байланысты.  

Қорыта айтар болсақ, мектепке дейінгі мекеме – ҥздіксіз білім беру мен тәрбиелеу жҥйесінің 
алғашқы сатысы ретінде ӛзінің белгілі қызметін атқарады. Мектеп жасына дейінгі баллалардың 
бойында жалпы адамгершілік қалыптармен моральдық, қайрымдылық, ізгіліка, ӛзара тҥсінушілік, 
ізеттілік, кішіпейілділік, адалдық, сыпайылық тәрізді қасиеттерді сіңіріп,олардың ӛзара қарым-
қатынас мәдениетіне мән беруіміз керек. Осыларды ескере отырып, мектеп жасына дейінгі 
балалардың адамгершілік мәдениетін қалыптастыруды және әр оқу қызметімен ҧштастыру, 
тәрбиешілерден жаңшыл ізденістерді талап етеді. Ӛйткені оқу мен тәрбие тығыз байланысты. Екені 
баршамызға мәлім. Оқу ірдісіндегі тәрбие міндетін іске асырудағы қиындықтың бірі топтағы 
балалардың адамгершілік тҥсініктерінің  әртҥрлілігі, ал тәрбие кҥрделі ҥрдіс болғандықтан бір оқу 
қызметінде баланы адалдыққа, қайырымдылыққа, батылдыққа тәрбиелеп шығару мҥмкін емес.  

Сондықтан жаңа қоғамдағы жаңашыл педагог - жан-жақты, шығармашыл, білімді, белсенді, ӛз 
мамандығын сҥйетін педагог болуы қажет. Сонда ғана жоғарыда айтылған қиындықтарды шешуге 
болары сӛзсіз.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ В 

РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОГРАММЫ «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» 
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Казахстан – страна которая идет в ногу со временем. Страна, которая определяет конкретные 

цели, задачи и реализовывает их. Я как гражданин, очень горжусь своей Родиной, которая открыта ко 

всем и ко всему. С каждым годом в стране все больше реализовываются  масштабные проекты в 

сфере экономики, промышленности и конечно же образования. Для меня, как педагога модернизации 

в сфере образования очень важны. Современные тенденции в сфере образования республики и 

задачи, стоящие перед его различными уровнями, вызывают необходимость переосмысления их 

роли, функций и места в общей системе образования, выработки новых подходов в их дальнейшем 

развитии. Так как образование – это наше будущее. Наша цель как учителя – дать лучшее знания и 

воспитание. Образование и воспитание – это две неотъемлемые понятия. Великий философ аль-

Фараби еще тысячу лет назад писал, что «знания без воспитания рушат судьбу человечества» 1,6. 

На сегодняшний день воспитательная работа в общеобразовательных школах ведется по восьми 

направлениям. Направления воспитания классифицированы в соответствий с базовым содержанием 

воспитания. Следовательно, смысл и назначение этих направлений состоит в модернизации всего 

многообразия педагогических систем и организаций педагогического процесса, всего современного 

воспитательного пространства, расширении круга нравственно-духовных и общекультурных 

ценностей, обеспечении целостного подхода школы, семьи, государства и общества к практике 

воспитания юных казахстанцев.  

Одним из важных  направлений в воспитаний является духовно-нравственное воспитание. 

Духовно-нравственное воспитание – предполагает создание условий для развития самосознания, 

формирования этических принципов, моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и 

традициями общества, развития творческих способностей, формирования активной жизненной 

позиции, творчества и инициативы 2,14. В настоящее время мы часто слышим призывы о поднятии 

национального сознания, и воспитание патриота своей страны, настоящего гражданина. Я считаю, 

что основой для этого является, в первую очередь, воспитание духовно-нравственной личности.   

Программная статья Нурсутана Абишевича Назарбаева «Путь в будущее: Рухани жаңғыру» – 

это ключевой идеологический документ, ориентированный на будущее в котором отображены 

ключевые месседжи воспитания 3. Программа сформирована на основе глубокого осмысления, 

взвешенного мнения, смелых решений, отражающий яркий пример и конкретные шаги развития 

страны. В воспитательный процесс современной школы активно внедряются инновационные формы 

и методы духовно-нравственного и патриотического воспитания, детские социально значимые 

инициативы, работа с родительской общественностью, приобщение  социальных партнеров в 

контексте задач Программы «Рухани жаңғыру». 

Духовно-нравственное воспитание учащихся связано с нормами нравственности и 

профессиональной этики, всестороннего развития личности. Цель духовно-нравственного воспитания 

формирование глубокого понимания о возрождении духовно-нравственных и этических принципов 

личности, ее моральных качеств и установок, согласующихся с общечеловеческими ценностями, 

нормами и традициями жизни казахстанского общества [2,8]. Исходя из этого, мы должны воспитать 

будущее поколение в духе солидарности, национального согласия, интереса и уважения к традициям, 

истории и культуре родного края и других этносов. Для достижения поставленной цели в рамках 

программы «Рухани жаңғыру» реализовываются  Подпрограмма «Рухани қазына» и Проект «Жақсы 

кітап – жан азығы». Нравственно-духовные ценности являются важнейшей составляющей культуры, 

вне которой невозможно развитие современного общества. Есть множество путей, направленных на 

духовно-нравственное развитие ребенка. Один из путей лежит через художественную литературу. 

Проект «Жақсы кітап – жан азығы» нацелен на чтение и познания исторических времен через 

литературу. 

Духовно-нравственное воспитание нельзя сводить только на мероприятия. Считаю что, оно 

должно быть систематическим, непрерывным и вестись в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. Ведь содержание нравственного воспитания прежде всего проявляется в практической 

деятельности учащихся.  Духовное воспитание может брать свои силы в каждом явлении мира. 
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Значит, любой учебный предмет может стать средством формирования нравственности, доброго 

характера детей. Предмет русская литература имеет значимую роль в духовно-нравственном 

воспитаний. Так как через художественные произведения учащийся познает мир, человечество, 

самого себя. Литературный персонаж созданный автором   лучше передает взгляды, мысли, характер, 

его отношение к жизни, реальности. Духовность и нравственность – вечные ценностные ориентиры. 

Но с развитием научно-технического прогресса в нашу жизнь прочно вошли телевидение, видео и 

аудиотехника, новые информационные технологии, которые вытеснили из жизни современных детей 

книгу. Это не может не сказаться на эффективности познавательного процесса в целом и развитии 

внутреннего мира учащихся. Ведь именно книга является живой силой человеческой мысли и чувств, 

оказывающей благоприятное влияние на душу ребенка, на формирование его духовности и морально-

нравственных качеств [1,12].  

Художественное произведение – это индивидуальный продукт творчества, в котором воплощѐн 

замысел автора.  В произведений отображается  неповторимый художественный образ, который 

оказывает воздействие на учащихся. Ведь именно через образы мы знакомимся добром и злом, с 

красивым и безобразным, с нравственным  и безнравственным. В процессе чтения складывается 

отношение к себе и окружающим, отзывчивость, милосердие, чуткость, забота о близких, 

скромность, правдивость, бескорыстие. Поэтому итоговая цель уроков литературы – формирование 

данных личностных качеств. В ходе работы над текстом, то есть, композиционный анализ 

произведения или анализ характера персонажа, сформировывает умение выявлять свои взгляды и 

отношения к поступкам героев, давать им характеристику и соотносить определенную ситуацию со 

своими поступками, личностными качествами. Что позволяет лучше познать себя, свои качества, 

свой духовный мир. 

Художественные творения классиков литературы как А.Кунанбаева, Ы,Алтынсарина, 

А.С.Пушкина, Л.Н. Толстого – это произведения в которых отображается проблемы  актуальные во 

всех временах. Чтение этих произведений позволяет не только узнать прошлое, но и пережить вместе 

с их героями, формировать взгляды, чувства, характер, пробуждает любовь к прекрасному, 

воспитывает  готовность к борьбе за торжество добра и правды. Литература не только источник 

знания, но и средство духовного обогащения, спокойствия. Оно обладает огромной познавательной 

силой, которая способствует распространению среди молодого поколения просвещения и культуры. 

На сегодняшний день, художественная литература доступна для всех и каждого. Но сумеет ли 

каждый понять глубину произведения,  суть ее  замысла зависит от индивидуальных качеств 

учащегося. Одни учащиеся «глотают» произведения, не «переживая» их, так сказать просто читая 

листают страницы. Иные же окунаются в мир произведения, переживают за каждого героя, 

вдумываются и осмысливают события. Конечно же, в первом случае чтение будет безрезультатным, 

во втором же прочитанное западает глубоко в сознание, что в будущем отразиться положительными 

качествами. А так же большую роль имеет выбор литературы. Если же выбрать жанр детектива или 

же комикса, то познавательного и воспитательного в них конечно мало. В художественной 

литературе же каждое предложение источник воспитания.  

Понимая ценность художественной литературы, мы как педагоги-воспитатели должны 

внедрить и реализовать проект «Жақсы кітап – жан азығы» в рамках программы «Рухани жаңғыру». 

Ведь как отметил Н.А.Назарбаев в своей статье: «Первое условие модернизации нового типа – 

это сохранение своей культуры, собственного национального кода. Без этого модернизация 

превратится в пустой звук» [3,2]. Исходя из этого, культуру и национальный код несомненно можно 

найти в художественной литературе. Культура народа корнями уходит глубоко в национальную 

почву и историю. Во все времена творцы словестного искусства в своих произведениях правдиво  и 

четко воспевали сложность и многообразие жизни и общества, ярко и доходчиво выражали свои 

раздумья о смысле жизни, свои сокровенные чувства.  

Предмет литературы в школах ведется по обновленной программе, которая совершенствует 

преподавание, предполагает усиление нравственного, эстетического и эмоционального воздействия 

литературного произведения на учащегося, воспитание самосознательности, развитие воображения и 

чувства прекрасного. В целом, ведется качественно новый подход в преподаванию предмета. 

Обновление содержания и развитие духовно-нравственного воспитания должно обеспечить: 

−  формирование нравственного сознания; 

−  развитие нравственных чувств и качеств: гуманизм, совесть, честь, долг, товарищество, 

доброта, стыд и т.д.; 

− формирование нравственного поведения и нравственного опыта; 
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–  воспитание гражданина и патриота своей Родины; 

–  формирование умения давать нравственную оценку происходящего в окружающем мире  и 

предпринимать шаги для его позитивного изменения [4,18]. Развитие данных качеств у учащихся 

должно ассоциироваться готовностью к переменам. ХХІ век – век информационных технологий.  

Учитель и учащийся должны идти в ногу с прогрессом, улавливать его основные направления, 

воспринимая лучшие достижения. Всегда расширять кругозор, познавая все новое. Но всегда знать и 

помнить начало пути совершенствования, историю, культуру своего народа. 

На сегодняшний день проводится планомерная работа по духовно-нравственной модернизации 

казахстанского общества в рамках реализации программных задач, озвученных в статье Первого 

Президента Казахстана – «Рухани жаңғыру». Духовно-нравственное воспитание предполагает 

приобщение молодежи к прекрасному через освоение мировых художественных ценностей эпох и 

народов через призму национального и общечеловеческого, проявлять себя в общении с миром 

культуры для выражения своей индивидуальности и творческой деятельности. Духовность как 

результат духовного развития, в первую очередь совершенствует человека, в ней переплетаются 

красивое, человечное, возвышенное, устремленное, стойкое. Каждый урок литературы должен 

содержать поиск духовного, развитие духовного, поощрение духовного стремления учащегося.  

В заключений, формирование духовно-нравственных качеств учащихся в рамках реализации 

программы  «Рухани жаңғыру» – залог успеха и совершенствования. Ведь в данной программе 

определены точные цели и задачи, даны конкретные шаги, предоставлены готовые проекты. Наша 

задача, понять, принять и действовать. Следует отметить, что в воспитаний духовно-нравственного 

направления, чтение художественной литературы должно стать обязательным для каждого человека с 

детского возраста и до глубокой старости. Литература доставляет много радости, она просветляет 

умственный взор, обогащает духовный мир читателя, вольно и невольно оказывает положительное 

влияние на характер. Воспитание художественной литературы увлекательный труд, доставляющий 

глубокое удовлетворение. Художественная литература является своеобразной летописью 

человеческого общества, могучим орудием человеческой культуры, великим средством воспитания 

подрастающего поколения.  
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Қостанай қаласы 

 

Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы – 2050 жылға дейін әлемнің 

дамыған отыз елінің қатарына кіру бағытындағы бағдарламалық мақала. Бҧл мақсатқа жету ҥшін 

сана-сезім мен ойлауды жаңғырту керек. Қоғамдық сананы жаңғырту – бҧл ӛмірлік маңызы бар және 

қазіргі кездегі еліміз ҥшін қажетті қадам. Елбасының бҧл мақалада кӛрсеткен қоғамның рухани 

жаңғыруы әр адам санасының жаңғыруына қатысты айтылған. Осы еңбекте кӛрсетілген әр бағыт - 

бәсекеге қабілеттілік, прагматизм, ҧлттық бірегейлікті сақтау, білімнің салтанат қҧруы, 

революциялық емес эволюциялық жолмен даму, сананың ашықтығы – біз, мҧғалімдер, оқытып 

отырған оқушылардың болашақ қадамы. Мектеп табалдырығындағы оқушыны тәрбиелеуде ӛткенді 

ескеріп, бала болашағының бағытын анық айқындауға кӛмектесе отырып, рухани қҧндылықтарды 

жаңғыртуға ерекше назар аудару арқылы мақсатымызға жетеміз.  

https://moluch.ru/
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Тәрбиенің негізгі месседждері - XXI ғасырға лайықты қасиеттер: 

«Рухани жаңғыру» 

Баланың рухани қҧндылығын қалай арттыруға болады? Философия ғылымының докторы, 

мәдениеттанушы Т.Ғабитовтың сӛзімен айтсам, «Рухани қҧндылық бала кезден, ана сҥтімен бірге, 

ӛзінің ана тілі арқылы, мораль негіздері ретінде, ӛз тарихын, мәдениетін, әдет-ғҧрыптары мен салт-

дәстҥрлерін игеру нәтижесінде орнығады. Адам бойына моральдық жауапкершіліктер жҥктейді, 

сезімін айқындай тҥсуге мҥмкіндік береді».  

 «Білімді, кӛзі ашық, кӛкірегі ояу болуға ҧмтылу – біздің қанымызда бар қасиет»,- дейді 

Н.Ә.Назарбаев. Сондықтан ҧлттық санамызды жаңғырту ҥшін ҧлттық кодты сақтауымыз қажет. 

Оқушы «Қазақ әдебиеті» пәнін оқи отырып, елдің ҧлттық-рухани тамырынан нәр алады. Кӛркем 

шығармалардан еліміздің мол тарихы мен ерте заманнан арқауы ҥзілмеген ҧлттық салт-

дәстҥрлерімізді біледі. Әдебиет - қасиетті рухани қҧндылықтарға тәрбиелеудің негізі. Себебі бала 

әдебиет сабағында кӛркем шығармаларды, тарихи романдарды оқи отырып, ӛзінің азаматтық 

ҧстанымына, қоғам алдындағы жауапкершілігіне, отаншылдық қасиетіне, сананың ашықтығына қол 

жеткізе алады. Сондай-ақ топтық жҧмыстар, тҥрлі дебат, пікір-сайыстар арқылы қҧрдасынан, 

ҧстазынан қолдау алады. Мысалы, Абай Қҧнанбаевтың «Ғылымға кӛңіл бӛлсеңіз» сабағын 

қарастырайын.  

Сабақтың мақсаты:  

 Сӛйлеу барысында мақал-мәтелдерді, нақыл сӛздерді қолдану.  

 Ӛлеңнің жанрлық ерекшеліктерін анықтау.  

Метапәндік дағдылар:  

 Сауаттылық 

 Сыйластық 

 сыни ойлау.  

Оқушылардың сабаққа қызығушылыған арттыру мақсатында «Суретке сәйкес мақалды 

анықта» деген тапсырма беремін.  

Балалар «Білімдіге дҥние жарық» деген мақал айтуы мҥмкін. 

Суретке қарап, тақырыпты болжау, ойымен байланыстыру баланың 

сыни ойлауын дамытады.  

Сабақтың мағынаны ажырату бӛлімінде Абайдың «Ғылымға кӛңіл 

бӛлсеңіз» ӛлеңін мәнерлеп оқыта отырып, шығарманың жанрын, 

лириканың тҥріне ажыратқызып, ӛлеңнің не жайында жазылғаны туралы 

сҧрақтар қоюямын. Мҧндай тапсырмалар оқушының шығарманың 

мазмҧнын білуіне және тақырыбын анықтауына кӛмектеседі. Әрі қарай оқушының қолдану, 

салыстыру, талдау, шығармашылық жҧмыстарға баулу сияқты ойлау деңгейлерін арттыру 

жҧмыстары жҥргізіледі. Оқушының шығарманың мазмҧнын тҥсінгенін байқау ҥшін "Ақын кімге ҧқса 

дейді?» деген сҧрақ қоюға болады. Бала: «Абай Қҧнанбаев осы ӛлеңінде оқы, білім ал дейді. Білімді 

адамға, ғалымға қарап, сол адам сияқты болуға тырыс дегенді айтады», - деп жауап беруі мҥмкін. 

«Ақын неге кӛңіл бӛлу керек дейді?» деген сҧраққа бала: «Ақын ғылымға кӛңіл бӛліңіз дейді. Егер 

білім алсаң, дҥние де, ақша да болады дегенді айтады» деп ӛзінің ой-тҥйінін де жасауы мҥмкін. 

Сондай-ақ ақынның «Жамандықтан жирен», «Білгеніңнің бәрі – тҧл», «Жас уақытта кӛңіл – гҥл» 

деген ақыл сӛздерімен болашақ ҧрпақты білім-ғылымға ҥгіттейтініне тоқталып кетемін. Елбасының 

«Болашақта ҧлттың табысты болуы оның табиғи байлығымен емес, адамдарының бәсекелік 

қабілетімен айқындалады» деп айтып кеткен сӛздерін осындай жҧмыстар арқылы іске асыруға 

болады.  

Мақаланың бағыттарына тоқталсам, Елбасымыз «Ҧлттық салт-дәстҥрлеріміз, тіліміз бен 

музыкамыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сӛзбен айтқанда ҧлттық рухымыз бойымызда мәңгі 

қалуға тиіс. Абайдың даналығы, Әуезовтің ғҧламалығы, Жамбылдың жырлары мен Қҧрманғазының 

кҥйлері, ғасырлар қойнауынан жеткен бабалар ҥні – бҧлар біздің рухани мәдениетіміздің бір парасы 

ғана», - деп жазады. Бҧл жерде ӛте маңызды екі нәрсе атап кӛрсетілген. Біріншісі – ҧлттық код, 

ҧлттық мәдениет сақталмаса, ешқандай жаңғыру болмайды. Бҧл әр қазақтың ҧлттық тілін, бейнесін, 

мәдениетін сақтауы. Ӛз ҧлтының ӛзіндік қайталанбас ерекшеліктерін, дәстҥрін ҧрпақтан-ҧрпаққа 

ӛнеге етуі. Екіншісі – алға басу ҥшін ҧлттың дамуына кедергі болатын ӛткеннің кертартпа 

тҧстарынан бас тарту керек. Ескінің сарқыншағы болған, қазіргі заман талаптарына ҥйлеспейтін 

кейбір дәстҥр, салт жоралғының қажетсіздігін тҥсіну. Сабақтан мысал келтіретін болсам, Абайдың 

ӛлең жолынан ҥзінді оқыта отырып, ақынның нақыл сӛзін деген тапсырмада оқушы берілген 

сӛздердің ішінен «Абай ата жастарға «Болмасаң да ҧқсап бақ, бір ғалымды кӛрсеңіз» деген нақыл 

сӛзді қалдырған» деген жауабын береді.  
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Тәрбиенің негізгі месседждері - XXI ғасырға лайықты қасиеттер: 

«Рухани жаңғыру» 

Қайсы нақыл сӛзге жатады? 

 

 
 

. 

 

 

 

«Прагматизм – ӛзіңнің ҧлттық және жеке байлығыңды нақты білу, оны ҥнемді пайдаланып, 

соған сәйкес болашағыңды жоспарлай алу, ысырапшылдық пен астамшылыққа, даңғойлық пен 

кердеңдікке жол бермеу деген сӛз. Қазіргі қоғамда шынайы мәдениеттің белгісі – орынсыз сән-

салтанат емес. Керісінше, ҧстамдылық, қанағатшылдық пен қарапайымдылық, ҥнемшілдік пен 

орынды пайдалану кӛргенділікті кӛрсетеді,- дейді. Бҧл оқушының алдына нақты мақсат қоюына, 

кәсібін таңдауына, салауатты ӛмір салтын ҧстануына бағыт беретін тәрбиелік іс-шаралар мазмҧнын 

қамтиды. Бҧған мысал ретінде мынадай тапсырма беремін.  

Ӛлеңді дауыстап түсініп оқы. Ӛлеңнің мазмұнына қай нақыл сӛз келеді? 

Ӛзің ҥшін ҥйренсең, 

Жамандықтан жиренсең, 

Ашыларсың жылма-жыл. 

Біреу ҥшін ҥйренсең, 

Біреу білмес, сен білсең, 

Білгеніңнің бәрі - тҧл. 

Сӛзіне қарай кісіні ал, 

Кісіге қарап сӛз алма... 

Бала бҧл сҧраққа  А. Қҧнанбаевтың «Ғылымға кӛңіл бӛлсеңіз» ӛлеңінің мазмҧнына «Жақсыдан 

ҥйрен, жаманнан жирен» деген нақыл сӛз келеді. Себебі ақын ӛлеңде жақсы адамнан ҥйренуге, 

ғалымға қарап сол сияқты білімді болуға шақырады. Ал жамандықтан қаш дейді» деген жауап айтуы 

мҥмкін. Яғни мақал-мәтелдер, нақыл сӛздер арқылы ӛзінің ҧлттық ерекшелігін біле отырып, ӛзін 

нағыз білімді, алдына мақсат қоя алатын тҧлға ретінде дамыта алады. 

Білімнің салтанат қҧруы бағытына келетін болсам, «Технологиялық революцияның беталысына 

қарасақ, таяу онжылдық уақытта қазіргі кәсіптердің жартысы жойылып кетеді. Экономиканың 

кәсіптік сипаты бҧрын-соңды ешбір дәуірде мҧншама жедел ӛзгермеген» деген жолдар бар. Біз 

тәрбие ҥдерісінде кәсіптік бағдар беру ісін тҥбегейлі жаңа мазмҧнда жҥргізуіміз керек. Жаңа 

мамандықтар туралы жас ҧрпаққа мағлҧмат беріп, заманауи технологияларды меңгеруіне кҥш 

салуымыз керек. Бҧл жерде біз оқушыларға бҧрынғыдай бір кәсіптің айналасында білім алып, еңбек 

ету ғана емес, икеміне қарай бірнеше кәсіби білімі болуына, қабілетін дамытуына мҥмкіндік 

жасауымыз керек. Мысала ретінде Т.Жҧртбайдың «Мысойған» әңгімесін оқытудағы сабағымды 

алайын. Тапсырма: 

Әңгімеде Қаныш Сәтбаевтың қай іс-әрекеті оның геолог мамандығына сәйкес келеді? 

2 жауапты белгіле. 

 

іс-әрекет сәйкес 

1. Сарыарқаны аралады.   

2. Кҥнге кҥйген тастарды балғасымен уатып, ҧзақ ҥңілді.  

3. Тас арасынан жез іздеп жаяу жҥрді.  

4. Қарттың атына мінгесіп, Мысойғанға кетті.  

Жауабы  2,3 сӛйлемдер Оқушы «Қаныш Сәтбаев тас арасынан жез іздеп жаяу жҥрді. 

Кҥнге кҥйген тастарды балғасымен уатып, ҧзақ ҥңілді» деген жауап беруі мҥмкін. Мҧғалім 

оқушыларға мынадай кеңес бере алады: 

 

Сізге ғылым кім берер, 

Жанбай жатып 

С 

   Болмасаң да ұқсап бақ, 

   Бір ғалымды көрсеңіз. 

 

Ғалым болмай немене, 

Балалықты қисаңыз? 

А 
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Тәрбиенің негізгі месседждері - XXI ғасырға лайықты қасиеттер: 

«Рухани жаңғыру» 

Кейіпкердің іс-әрекетін бағалау ҥшін мыналарға назар аудар: 

 алдымен оның жағымды және жағымсыз әрекеттерін білу керек; 

 басқа кейіпкерлермен салыстыр, орны қандай? 

 сӛйлеген сӛзіне назар аудар; 

 кейіпкердің киген киіміне, жағдайына назар аудар;  

 Оның мінез-қҧлқын және ӛмір тарихын біл; 

 сюжетте қалай кӛрінетінін тҥсін. 

Тағы бір тапсырмадан мысалы: 

 

Сұрақ пен жауапты сәйкестендіріп, кейіпкерлердің іс-әрекетін бағала. 

1. А. 

   
2.  

   
3. 

   
Бҧл тапсырмаларда бала кейіпкердің іс-әрекетін бағалай отырып,мынадай жауаптар ҧсынады: 

Қаныш жаяу жҥру арқылы тас арасынан жез тапты, аңызға қызығу арқылы ақиқатқа жетті. 

Берден қария жанашырлық танытты, мыс металының орнын кӛрсетті, кен орнының ашылуына 

кӛмек берді. Батыр елді жаудан қорғады, ҥш жҥздің баласы бірікті, таңбаларын тасқа ойып салды, 

мыс металын жарыққа шығарды. 

Елбасымыз Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы тарихтың ащы сабағын 

тҥсініп қана қоймай, ӛзіміз кҥнде кӛріп жҥрген қазіргі қҧбылыстардан ой тҥйіп, болашақтың 

беталысына қарап, пайым жасай білу де айрықша маңызды екенін атап ӛтті. Бҧл дегеніміз әлемдегі 

оқиғаларды ой елегінен ӛткізіп, қорытынды жасай білуге әр азаматты бағдарлау екенін белгілі.  

Сонымен қатар болашақты болжамдауға сананың ашықтығы ӛте қажет дейді. Бҧл бағыттардағы 

жқмыстар да әдебиет сабақтарынан кӛрініс табады. Әдебиет сабақтары оқушыға тек білім ғана беріп 

қоймай, оларды тәрбиелейді. Себебі тәрбиесіз толыққанды тҧлға қалыптастыра алмаймыз.   

Баяндамамды қорытындалай келе айтарым, Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» мақаласындағы идеяларды жҥзеге асыру ҥшін мектепте тәрбие жҧмыстарында сыныптан 

тыс жҥргізілген іс-шаралар, сабақта мҧғалімдер, ҥйде ата-ана болып бәріміз бірлесуіміз қажет. 

Елбасының елдің дамуына ҥлкен серпін берген осы мақаласындағы «Табысты болудың ең іргелі, 

басты факторы білім екенін әркім терең тҥсінуі керек. Жастарымыз басымдық беретін межелердің 

қатарында білім әрдайым бірінші орында тҧруы шарт. Себебі, қҧндылықтар жҥйесінде білімді 

бәрінен биік қоятын ҧлт қана табысқа жетеді» деген ойы педагогтар қауымының ҧрпақ алдындағы 

жауапкершілігін арттыра тҥседі. 

 

Әдебиеттер: 

1. Назарбаев Н.Ә., «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы. Астана, 2017 ж. 

2. Қабатай Б.Т., Зейнетоллина Ҥ.К., Қалиева В.А. Әдебиеттік оқу.- Алматы: «Атамҧра», 2018 ж.  

Қаныштың тау-тасты аралағанын 

дұрыс болды ма? 

Иә, жанашырлық танытты, мыс 

металының орнын көрсетті, кен 

орнының ашылуына көмек берді. 

Берден қарияның жолаушыны 

ауылына шақырғаны және аңыз 

айтқаны дұрыс па? 

Иә, жаяу жүру арқылы тас 

арасынан жез тапты, аңызға қызығу 

арқылы ақиқатқа жетті. 

Батырдың әрекеті мен шешімі дұрыс 

болды ма? 
Иә, елді жаудан қорғады, үш жүздің 

баласы бірікті, таңбаларын тасқа 

ойып салды, мыс металын жарыққа 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА, ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

РЕБЕНКА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Елемесова А.Т. 
 Областной детский биологический центр  

г. Семей, ВКО. 

 

Больше всего необходимо, чтобы для ребенка 

сделалось невозможным такое препровождение 

времени, когда человек остается без работы в 

руках, без мыслей в голове, потому что именно 

эти в минуты портится голова, сердце и 

нравственность 

К.Д.Ушинский 

На современном этапе мы должны рассматривать школьное и дополнительное образование как 

составные части общего образования, так как современные образовательные тенденции таковы, что 

наряду с базовым школьным образованием большое значение имеет дополнительное образование. 

Необходимо использовать потенциал организаций дополнительного образования, так как это 

поможет организовать целенаправленную форму досуга детей. И, наряду, с учебными задачами, 

будут решаться воспитательные задачи, отраженные в «Комплексной программе воспитания РК». 

Эти и другие программы являются составной частью интеграции основного и дополнительного 

образования, как условие формирования единого воспитательного пространства и способствуют 

развитию личности. Как известно, формирование личности человека начинается с раннего детства. 

Именно в детстве закладываются основы не только знаний, но и норм поведения, убеждений, 

привычек, потребности личности. Одним из организаций дополнительного образования в городе 

Семей Восточно-Казахстанской области является детский биологический центр, который сегодня 

реализует программу непрерывного образования в области экологии и комплексно решает задачи 

воспитания. В.А. Сухомлинский считал, что «детство – это каждодневное открытие мира, и нужно 

сделать так, чтобы это открытие стало, прежде всего, познанием природы, человека и Отечества, 

чтобы в детский ум и сердце входили красота настоящего человека, величие и ни с чем несравнимая 

красота природы и Отечества». Он считал, что в окружающем мире знакомить детей с каждым 

предметом надо в его связях с другими, «открыть его так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми 

всеми красками радуги». Эту мысль считаем продуктивной для современной педагогики и 

практически реализуем ее в учебно-воспитательном процессе. 

УВП охватывает около 800 детей из 20 школ города. Построение обучения и воспитания 

подразделяется на три ступени: на 1ступени занимаются дети дошкольного и младшего школьного 

возраста. На 2 ступени – дети среднего и старшего школьного возраста. 3 ступень охватывает детей 

старшего школьного возраста, студентов СУЗ-ов и ВУЗ-ов, которые проходят практику на базе 

центра. 

Помимо кружковой работы центр имеет ряд направлений: 

-проведение массовых экологических мероприятий на город и регион, с охватом около  5 тыс. 

детей и подростков; 

-организация экскурсионной деятельности (за год проходит около 100 тыс. человек); 

-работа летнего экологического лагеря ; 

-организация работы НОУ, выездной летней учебной экспедиции; 

-пропаганда экологических знаний через СМИ; 

-проведение семинаров, конференций для учителей СОШ. 

Но сейчас я остановлюсь только на внутреннем учебно-воспитательном процессе. Учитывая 

саму суть внешкольной организации как демократичного подразделения системы образования и 

участия в нем педагогов и детей, именно исходя из данных подходов, творческая деятельность 

начинается уже с календарного планирования и составления программ постановки УВП того или 

иного профиля кружка. В системе дополнительного образования программы и планы являются 

творческими документами педагогов и строятся, отталкиваясь от базовых знаний учащихся 

общеобразовательных школ. А самое главное, на протяжении всей деятельности, большая часть 

времени /около 60% /уделяется решению воспитательных задач, которые являются первостепенной и 

неотъемлемой частью постановки УВП. Содержание программ предусматривает работу 
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воспитанников в различных условиях, а именно в коллективе или в группах. Групповые формы 

организации познавательной деятельности оказывают мощное стимулирующее действие на развитие 

ребенка, обеспечивают достижение высокого уровня усвоения. Дети осознают ответственность за 

свои действия и действия своей группы, ответственность старших за действия младших. У 

воспитанников развиваются коммуникативные качества, повышается активность, самооценка и 

познавательный интерес. В основу воспитательной работы, которая строится в процессе постановки 

учебной деятельности, заложены для детей разного возраста, социального положения и уровня 

знаний, умений, навыков: добровольность, личное желание, свобода выбора, инициатива и первые 

шаги к самоутверждению растущей личности. По сути, каждое направление воспитательной работы 

является средством личностного развития воспитанников. 

Как показывает практика организации занятий с использованием практической базы центра, 

это воспитание на принципах гуманного отношения к «братьям меньшим»; развитие понятия 

уязвимости природы, воспитания чувств любви к ней; привития навыков умения воспринимать 

красоту природы как чудотворное создание окружающего нас мира и необходимости его сохранности 

как неоценимого богатства земли и необходимого элемента для ее существования, и, следовательно, 

существования жизни на земле.  

Общение с живой природой – это одно из необходимых условий воспитания полноценной в 

нравственном отношении личности. В современных условиях возможности ярких и эмоциональных 

контактов с объектами живой природы ограничены, особенно в городе с его, видоизмененной и 

обедненной флорой и фауной. Поэтому здесь, в биоцентре, окунувшись в мир живой природы, дети 

глубже познают его, видят взаимосвязь всех его компонентов, учатся чувствовать хрупкость и 

красоту природы, начинают видеть неповторимость родной природы. Каждый из видов деятельности 

в кружковой работе приносит школьникам определенный результат: кому-то радость общения, кто-то 

удивится, узнав новое, кто-то вырастит цветок, заведет дома аквариум или кошку, у кого-то появится 

новый друг, кто-то увидит или сделает своими руками то, что еще не видел или не умеют его 

сверстники. Во всем этом труд, новые знания, радость, доброта. В ребенке развивается умение 

видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное в жизни, формируются нравственные качества: 

отзывчивость, сердечность, умение предвидеть ближайшие последствия своих действий в природной 

среде. Мы убеждены, что уникальная возможность контактного взаимодействия с животными, 

живыми растениями, цветами оказывает воздействие на душу и разум ребенка. Принимая участие в 

разных формах организации учебно-воспитательных мероприятий - дети как бы погружаются в иную 

психологическую среду и здесь редки случаи проявления негативных черт характера, либо 

девиантности в поведении. Так как через определенное время, дети, которые в самые первые дни, 

могли сквернословить, кричать, ссориться друг с другом, через определенное время начинают 

меняться. Здесь их приходится  учить правильно здороваться с взрослыми, вести себя согласно 

выработанным правилам общежития. И дети постепенно меняются, так как чувствуют неподдельное 

внимание к себе. В одной из школ города учителя сказали нашим педагогам, как они подчиняются 

вам, когда на них нет управы в школе, и авторитетом для них являются единицы: завучи или 

директора, которых они боятся. Или другой случай: учителя сказали, сами в удивлении, что наши 

дети ведут себя неплохо, и ждали когда придете жаловаться на них. Таким образом, в большинстве 

случаев случайно пришедшие дети попадают под влияние коллектива, педагогов, адаптируются и 

становятся полноправными членами кружка. Например, Сергей Р., не давал вести занятия, так как у 

него возникали ссоры со сверстниками, был груб в общении. Сейчас он не пропускает ни одно 

занятие, помогает педагогу организовать работу с малышами, с интересом занимается в мастерских. 

В этом ему помог принцип добровольности обучения в центре, доброе и внимательное отношение 

педагога. Личное желание, свобода выбора, раскрепощенность и непринужденная обстановка 

привлекают многих детей. С принципом добровольности связаны также такие особенности центра 

как доступность (бесплатное обучение, бесплатный подвоз) и демократичность. 

Также в процессе нравственного воспитания созданы условия для формирования следующих 

свойств личности: чувства собственного достоинства (уважения, требовательности к себе), 

человечности, коммуникативности, целеустремленности, честности, трудолюбия, самодеятельности и 

самостоятельности, жизнестойкости. И самое главное здесь дети находят единомышленников, людей, 

неравнодушных к их судьбе в лице педагогов. 

Так чувство собственного достоинства невозможно воспитать, если не опираться на 

современную педагогическую технологию, одной из которых является педагогика сотрудничества. 

Каждый педагог старается полюбить ребенка, записавшегося в кружок. Быть заинтересованным в 
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судьбе ребенка, верить в него, терпимо относиться к недостаткам детей, часто использовать 

стимулирование - все это является главным требованием к педагогу дополнительного образования, 

который работает в биоцентре. Мы оцениваем успехи ребенка, только сопоставляя нынешний 

результат с прошлым, отмечаем старания и усилия, и ни в коем случае не сравниваем с успехами  

других детей. В процессе развития организации сформировался особый стиль отношений между 

педагогами и детьми, основанный на уважении личности ребенка, заботе о его жизни и здоровье, 

демократии и свободе. Это реальное построение отношений, в основе которого лежит, с одной 

стороны, свобода ребенка в выборе педагога, а с другой - стремление педагога быть значимым для 

ребенка. В кружках по изучению новой информации педагогами используются приемы технологии 

диалога. Проектирование учебной диалогической среды позволяет эмоционально мотивировать 

ребенка на восприятие нового материала. Приемы диалоговой технологии (беседа, прослушивание 

различных произведений, просмотр видеофильмов, технологии критического мышления, тренинги) 

позволяют создать атмосферу открытости и психологической комфортности. Метод проектов, 

который сегодня считается инновационным, это, по сути, любое творческое дело юннатов с анализом 

и проработанной технологией. В практике воспитывающего социума в центре всегда присутствовали 

методики, которые сегодня считаются новаторскими. Это  творческое  использование технологии 

портфолио ребенка, портфолио кружка в виде летописи, в которых отражаются их практические дела, 

творческие работы. Фиксируются этапы личностного роста, а не формальные поступки. И в итоге 

портфолио планируется формирование некоей гармоничной личности. 

Огромное значение придаем воспитанию трудолюбия, то есть трудоспособности, умению 

обслуживать себя, вырабатывается уважение к людям труда, исполнительность. У каждого ребенка в 

кружке имеется постоянная обязанность, это помогает сформировать у них чувство ответственности. 

Умение трудиться важно. В конечном счете, именно любовь к труду, определяет судьбу ребенка. 

Большое значение имеют практические работы, когда дети своим трудом доставляют радость другим 

людям, а в награду получают доброе отношение к себе. Во время экскурсий по центру, практических 

работ на базе воспитываются уважение к людям труда, которые ухаживают за животными, 

выращивают растения, водят автобус, на котором приезжают на занятия, к водителям трактора и 

грузовика. Выполнение посильного труда, оказание помощи по уходу за животными живого уголка, 

растениями; ремонт мелкого оборудования,  например – клетки или домика для птиц; участие  в 

подготовке почвы для посадки растений и семян; размножении цветочных культур; посадка деревьев 

и высадка рассады цветов; или закладка опыта в учебном кабинете - все виды деятельности 

позволяют воспитывать ответственность, трудолюбие, аккуратность, порядочность, отзывчивость, 

умение довести дело до конца, чувство коллективизма. 

Одним из современных проблем воспитания является включение детей в социокультурную 

деятельность. Общеобразовательная школа совместно с внешкольной организацией должны стать 

учреждениями социальной подготовки детей, им должна предоставляться возможность участвовать в 

разработке правил, законов, в подготовке и проведении организационно-массовой работы. Это дает 

детям ощущение сопричастности. Ведь школьные годы являются не только подготовкой к жизни, а 

важным жизненным этапом, насыщенным социальной и познавательной активностью, духовно-

нравственным взрослением. Одна из важнейших характеристик результативности УВП - это 

социализация личности, происходящая на протяжении всего детства. Поэтому в их жизни огромное 

значение имеет постановка детского самоуправления. Дети с огромным удовольствием принимают 

участие в жизни центра. Доказательством для нас являются мнения детей о деятельности 

самоуправления. По их мнению, уникальность центра в том, что они «принимают активное участие 

во всех делах и живут жизнью центра».  Или говорят: «мы хотим и умеем помогать людям и природе, 

чему научились здесь». 

За многие годы экспериментальной и инновационной работы в центре созданы все условия для 

всестороннего развития детей и адаптации их к социуму. Разработаны программы, реализуются 

проекты, организуются акции; постепенно оборудуются современными информационными видами 

техники, имеется библиотека, а самое главное – это база зоологическая и растительная; расположение 

рядом природных объектов, изучение природных зон родного края. Практическая необходимость 

образования в интересах устойчивого развития на первое место ставит воспитание и ведет к 

изменению традиционных форм обучения в сторону формирования компетенций, к 

самообразованию, практическому освоению теории при помощи новых технологий, включающих 

интерактивные средства обучения. В воспитательной работе надо стремиться к целостности, 

единству воспитывающих влияний: получение детьми доступных знаний должно сочетаться с 
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эмоциональным переживанием, а чувство переживания должно перейти в деятельность. Осваивая 

программу, дети занимаются различными видами деятельности, в том числе и с помощью 

выразительных средств (что широко применяется педагогами), дети учатся передавать настроение, 

состояние природы и человека в неразрывной связи с его внутренним миром. В воспитаннике 

развиваются такие качества как настойчивость в достижении цели, умение общаться, уважение, 

эмоциональная отзывчивость, самостоятельность, трудолюбие и аккуратность. Педагоги в своих  

программах кружка предусматривают творческие виды деятельности. Это – рисование и лепка, 

овладение такими различными техниками работ как  объемная аппликация, соломка, аранжировка, 

флористика и др. Предлагаемые ими многообразные материалы (живописные, аранжировочные, 

графические, природные, искусственные и т.д.) помогают детям глубже раскрыть тему, а самое 

главное,  дает возможность раскрыть свою творческую индивидуальность и развить познавательную 

активность. У ребенка есть право выбора для решения поставленных задач, что способствует также 

развитию самостоятельности ребенка. В результате дети уже имеют опыт, владеют методами и 

приемами творческой деятельности. В любом случае главное для нас помочь ребенку стать 

творческим и талантливым. Наши принципы таковы: каждый ребенок - личность; все дети 

талантливы; каждому ребенку прививать тягу к исследованиям, экспериментам. 

Поэтому ежегодно мы организуем выставку детских работ. Применяем такую форму, когда они 

представляют свои работы перед аудиторией. Обычно творческие работы – это результат кружковой 

работы и творческих мастерских. 

Организация такой формы работы, как творческих мастерских (художественная, природная, 

театральная и др.), позволяет ребенку выбрать комфортный, присущий ему ритм работы, а педагог 

имеет возможность обеспечить индивидуальный подход в обучении. Творческая деятельность дает 

выход внутренним конфликтам и сильным эмоциям, дисциплинирует, способствует поднятию 

самооценки, способности осознавать свои ощущения и чувства, развивают даже дизайнерское 

мышление. Развивая воображение, вербальные способности, наблюдательность, образную память, 

сравнительно-оценочную деятельность развиваем творческий потенциал личности. Наши 

наблюдения показывают, что даже при незначительной выраженности творческих способностей в 

условиях творческой среды дети показывают положительную динамику креативности, поднимается 

общий культурный уровень обучающихся. Статьи и рисунки детей неоднократно печатались на 

страницах СМИ городского, республиканского уровней. 

Участие детей в конкурсах на уровне центра, города, области, республики способствуют 

формированию деловых качеств личности таких как: ораторское искусство, повышенная 

познавательная активность, уверенность в себе и в своих силах, развитие высокоразвитой, 

разнообразной богатой речи. Почти каждый ребенок имеет возможность выйти на трибуну, когда 

защищает свою работу или на сцену, когда идут массовые мероприятия и показать свои способности. 

Мы не требуем от детей отшлифованных номеров как на конкурс, мы предоставляем возможность 

детям перебороть в себе страх выступления перед аудиторией. Учим их уважать сцену и умению 

вести себя на сцене, умению отвечать на поставленные вопросы. Дети учатся жить в коллективе, 

прислушиваться к мнениям товарищей, уступать или же наоборот доказывать свою правоту. В 

результате сформированности информационно-коммуникативных компетентностей учащиеся 

владеют новыми технологиями, умеют отыскивать , преобразовывать и передавать информацию, 

вести дискуссию, отстаивать свои позиции. А это в свою очередь, значит, что ребята подготовлены к 

жизни в информационном обществе – такому человеку будет проще реализовать себя. Обучающиеся 

в кружках дети овладели техническими средствами, имеющимися в центре. Сегодня они могут 

подготовить слайд-шоу о своих делах, снимать видеофильмы о жизни своего кружка, 

фотографировать интересные моменты из фенологических наблюдений, а также из жизни центра и 

кружка. Дети принимают участие на телевизионных передачах, готовят репортажи для ТВ.  

Взаимодействие учащихся в детском коллективе позволяет самореализовываться в социуме 

заинтересованных молодых людей, формируется активная жизненная позиция, потребность в 

достижении успеха, стремление ребенка к признанию, развиваются нравственные чувства – 

отзывчивость, верность другу, готовность прийти на помощь, сердечность, порядочность, 

ответственность. Дети общаются между собой, расширяется круг знакомств, обретают надежного 

товарища. Например, к нам на занятия приезжают дети из школ №47 и 12,которых ранее не брал мир. 

Эти школы находятся рядом в одном микрорайоне. С разных концов города едут дети. Если в первые 

дни бывали у них враждебность или холодные отношения, то сейчас мы это преодолели.  Дети из 

разных школ могут объединиться и провести массовые мероприятия, организовать работу детского 
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самоуправления, как в кружке, так и по центру. Готовит педагог, готовятся дети к краеведческим 

экскурсиям по городу в автобусе. Сегодня собран большой материал об исторических и природных 

объектах города. В эту и другие виды деятельности вовлечены дети разных возрастов.В разнородном 

составе детей воспитательные мероприятия проходят гораздо ярче и интереснее, если в него (при 

подготовке и проведении) привлечены все группы и почти все члены группы. Здесь важно соединить 

детей в пары, группы, разных по возрасту и темпераменту, чтобы они помогали и дополняли друг 

друга. В конкурсно-игровых программах учитываем тот фактор, чтобы ребенок не чувствовал себя 

«чужим на празднике». Содержание воспитательной работы личностно-ориентировано, что позволяет 

каждому участнику проявить себя. Технология коллективных творческих дел помогает проявить 

организаторские способности и лидерские качества детей, создать коллектив единомышленников. 

Необходимое поле для постановки воспитательной работы и достижения конечного результата 

в воспитании представляет собой каникулярное время. Каникулы во время учебного года и в летний 

период – особая маленькая жизнь. Сезонные изменения, и особенно сама летняя пора благотворно 

влияют на психологию ребенка, улучшают восприятие предлагаемых мероприятий. Интегративное 

определение феномена коллективизма в нашем понимании выглядит следующим образом: 

коллективизм - это отражение в моделях социального поведения основополагающих 

жизнеобеспечивающих законов бытия, основанных на принципах любви, согласия, развития, 

творчества, взаимопомощи. Микросоциум такого коллективистского типа построен и функционирует 

достаточно стабильно на протяжении многих лет. Например, дети, уезжающие из летнего лагеря, 

говорили, что не хотят уезжать из лагеря. В конце сезона они со слезами прощаются со своими 

педагогами. В своих отзывах пишут, что в лагере жили по другим законам, удивительным и 

прекрасным, законам детского справедливого государства. Так как в лагере детям предоставляется 

возможность: 

-пожить в реальном демократичном сообществе детей и взрослых; 

-иметь свободный выбор деятельности с целью удовлетворения своих интересов; 

-участвовать в коллективном планировании жизнедеятельности; 

-строить новые взаимоотношения с взрослыми на основе взаимопонимания и сотворчества; 

-принять участие в процессе коллективной организации жизни, иметь право на 

индивидуальную оценку своего вклада; 

-тренировать привычки здорового образа жизни; 

-развивать духовные ценности; 

-получить ощутимый для себя результат собственной конкретной деятельности. 

 В центре личностно-ориентированное взаимодействие педагогов с детьми является не частью 

педагогического процесса, а образом жизни. С детьми выстраиваются легкие, творческие и активные 

субъект - субъектные отношения. Следуя, принципу равноправного общения с воспитанниками, 

добиваемся большего раскрепощения ребенка, активизации мышления и творческого потенциала, 

развиваем умение слушать, формировать и высказывать свое мнение, воспитываем уважение к 

собеседнику. 

Одним из аспектов является внедрение в образовательный процесс здоровье сберегающих 

технологий. Организуется обучение на основе сохранения ресурсов здоровья. 

Занятия на свежем воздухе в форме игр, тренингов, экскурсии в природу, развивают у детей 

положительные эмоции, хорошее настроение, способствуют эмоциональным разгрузкам, улучшению 

физического здоровья, двигательных умений, повышению выносливости и работоспособности, а 

также возникновению благородных чувств  и стремлений бережно относиться ко всему живому. 

Позитивный отклик в детской среде нашли приоритетные направления по пропаганде ЗОЖ в центре 

– это организация спортивных мероприятий, динамических пауз во время занятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических условий. В основе здоровье формирующего подхода лежат: 

-нацеленность на формирование культуры здоровья на протяжении всего периода обучения; 

-антистрессовая природная эмоционально-чувственная образовательная среда; 

-программы адаптированы в соответствии с возрастными особенностями; 

-преобладающая часть занятий в динамике (физминутки, практические работы, свободное 

передвижение во время занятий, экскурсии ,верховая езда, игры, массовые мероприятия и т.д.); 

-наполняемость в группах не более 15 детей; обеспечение ТБ при всех видах деятельности; 

-рациональное сочетание умственной и физической нагрузки; 

-ежедневные санитарно-гигиенические профилактические работы и т.д. 
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Таким образом, в арсенале методов, средств, технологий, применяемых в центре педагогами, 

есть полный набор вариантов для развития детей разного возраста, способностей, интересов. Это 

позволяет ребенку получить необходимый социальный опыт, знания, обеспечить развитие 

познавательной мотивации, способностей, помогает ему в осознании собственных возможностей, 

профессиональном самоопределении , приобщении его к общечеловеческим ценностям. Для 

социализации школьников используются психологические диагностики и методики, игры и тренинги. 

Определяются психологический климат, атмосфера в группе, групповая сплоченность. Изучаются 

межличностные отношения. По итогам выстраивается линия, которой должен придерживаться 

педагог при постановке работы в кружках. Широко применяются игровые технологии (игры для 

активизации общения; командные игры; игры, которые лечат; игры с возрастным диапазоном; игры 

на природе; подвижные игры; ролевые игры; деловые игры и т.д.) 

Для отслеживания результатов УВР предусмотрены диагностики на креативность, словесные 

тесты; воспитательные диагностики; уровень формирования личностных качеств, которые 

определяются педагогическим наблюдением на учебных занятиях, мероприятиях, а также несложным 

психологическим тестированием. Используем различные рисуночные тесты и методики для изучения 

характера, настроения личности. 

Таким образом, функции внешкольных организаций таковы: 

- массово-досуговая; 

- образовательно-развивающая; 

-социализация (развитие человека во взаимодействии с окружающим миром); 

- оздоровительная. 

Как вы видите, дополнительное образование следует рассматривать как «особо ценный тип 

образования», который не просто расширяет и углубляет знания детей, но прежде всего, формирует 

человека, дает ему возможность самовыразиться и самоутвердиться в жизни, сделать ее насыщенней 

и ярче. Значительно ускоряет процесс адаптации и социализации в обществе, дает возможность 

ребенку почувствовать себя равным среди равных и облегчает в дальнейшем вхождение во взрослую 

жизнь. 

Одним из самых сложных вопросов у нас на сегодня остается то, что в ВУЗах не готовят 

педагогов дополнительного образования. Иногда не все получается так, как хотелось бы. Да и не 

ошибается тот, кто не работает. Молодые специалисты вынуждены осваивать направления работ уже 

включившись в учебно-воспитательный процесс. И когда сталкиваются со сложностями работы 

педагога дополнительного образования, иногда пасуют. Потому что работа во внешкольных 

организациях требует большого труда, души и неравнодушия. Иначе детей не удержишь, их не 

обманешь. Эта проблема всеобщая, сегодня она решается на уровне министерства, так как уже 

многократно доказана необходимость работы внешкольников. 

Думаю, что мы немного посвятили вас в наши дела. Как видите у центра есть большие 

возможности. К нам приезжают из других районов, областей, и даже  из приграничных районов  

российской федерации. А все потому, что они не хотят быть в стороне от хороших дел, о чем они 

пишут в своих отзывах или говорят при беседе. И причем приезжают неоднократно, потому что 

видят в этом пользу. Здесь побывали гости из многих стран: Германии, США, Японии, Пакистана и 

др.И все стараются сказать доброе слово за  труд коллектива биологического центра. 

Таким образом, усилить эффект взаимодействия, направить возможности основного и 

дополнительного образования в одно русло, зависит от нас, взрослых, работающих в сфере 

образования и воспитания. Насколько мы сумеем интегрировать свои действия и направить на благо 

ребенка, взяв, с собой в союзники родителей.  
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Балқаш қаласы 

 

Адамзаттың мәңгілік тақырыбы – ол болашақ ҧрпақ тәрбиесі. Себебі, ҧлттың бҥгіні де, 

болашағы да тәрбиелі ҧрпаққа байланысты. Баршамызға аян, жас ҧрпақтың дамуына ықпал ететін 

білім берудің алғашқы сатысы – балабақша. Сондықтан, ҧрпағымыздың қазіргі заман талабына сай 

жеке тҧлға болып қалыптасуына балабақшадан бастап назар аударып, балабақшадағы тәрбиелеу мен 

оқыту ҥрдісін дҧрыс ҧйымдастыру қажет. Бабаларымыздың игі дәстҥрлерін сақтай отырып, ӛз 

ҧрпақтарымызды адал, ҥлкенді қҧрметтейтін, әділ ер жҥрек, ізгі қасиетті, ар ожданды қылып ӛсіру 

мҧғалім, тәрбиеші, ата-ананың басты міндеті. Тәрбиелеу, білім беру жҧмысының мазмҧны мен 

формалары балалардың мҥмкіндігін ескеру  арқылы нақтыланылады. Ӛскелең жас ҧрпақты 

Елбасымыз «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» қазіргі кезеңдегі әлеуметтік жаһандану жағдайында 

заман ағымына икемделуді, жаңа дәуірдің озық ҥлгілерін бойымызға сіңіруді міндеттеді. 

Демек, білім беру саласында жаңашылдық қажеттіліктен туады, сондықтан инновациялық 

технологиялар білім беру жҥйесіндегі ескінің жаңаруы, немесе мҥлдем жаңа бағдарлама болуы 

мҥмкін. Ал ескінің жаңаруы деп халқымыздың ғасырлар бойы жинақтап, ҧрпақтан ҧрпаққа мәдени 

мҧра ретінде жалғастырып отырған халық педагогикасы бірден бір тәрбиелік мәні зор қҧрал десек 

артық болмас. Сондықтан  ӛзіміздің білім мен тәрбие беріп отырған балабақшамызда халық 

педагогикасы  арқылы жеке тҧлғаның рухани адамгершілігін дамыту жолында жҧмыстар жҥргізіп 

келеміз. Біздің алға қойған мақсатымыз: қызықты ойын-сауықтар, ертеңгіліктер,ойындарды қолдана 

отырып балаға сәби кезінен бастап ҧлттық салт-дәстҥрімізді дәріптеу, бойларына сіңіру. Осы 

жҧмыстарымыздың  айғағы педагогтар мен ата-аналар, балалар  арасында ӛткен  «Дарабоз ҧлттық 

сайысы»,  «Салт дәстҥрім-мақтанышым», «Достығымыз жарасқан», «Келіндер сыны»,  «Ӛнегелі 

отбасы»  атты конкурстар жиі ҧйымдастырылып отырады.  Алғашқыда халық педагогикасы жайында 

дайын әдістемелік қҧралдардың жоқтығы, әдіс- тәсілдердің болмауы, бӛлісетін іс- тәжірибенің, 

ресурстардың, арнайы жобаның жоқтығы қинады. Бҧл проблеманың шешуін балабақшадағы іс-

тәжірибемізде  халық ауыз әдебиетінің туындыларын  балаларға ҥйретуден бастадық.  Себебі 2016-

2019 оқу жылында   облыстық  «Жас оқырман»  жобасын іске асыру барысында, ата-

бабаларымыздың тарихи тәжірибесіне сҥйене отырып, келер ҧрпақты еңбекке, ӛнер-білімге, 

адамгершілік қҧндылықтарына  қҧлшынысын арттыру,  халқымыздың  салт-дәстҥрі мен әдет – 

ғҧрпын жаңғырту арқылы іске асыруды жалғастырып отырмыз. Халық педагогикасының саласы мол, 

мазмҧнға бай. Ҧлтымыздың ҧлағатты дәстҥрлерін ҧйымдастырылған оқу қызметінде, ойын  кезінде 

қолданып тәрбие ісіне арқау еттік. Сонымен қатар халық педагогикасының ажырамас бір бӛлігі ауыз 

әдебиетін  қолданып отыру.  Бҧл халық ауыз әдебиеті ӛлең-жыр, тақпақ, жаңылпаш, ертегі, мақал-

мәтел, жҧмбақтар, шешендік сӛздер, тиым сӛздер, санамақтар сияқты тҥрлері ҧйымдастырылған  оқу 

қызыметінің қатынас саласы арқылы ҥйретіліп отырады. 

Қазіргі заман талабына сай кӛптеген балалар смартфон, ноутбук, компьютер қолданғандықтан  

сӛйлеу тілінің бҧзылуы, тілінің  мҥлде шықпауы  жиі кездесетін қҧбылысқа айналып барады. 

Сондықтан  сәбилерді жас кезінен бастап  қатынас саласы арқылы халық ауыз әдебиетінің тҥрлері 

«Қуыр-қуыр қуырмаш», жҧмбақтар, мақал-мәтелдер, ӛтірік ӛлеңдер, санамақтар, жаңылпаштар, 

батырлар жыры, ертегілерді сахналау «Саусақтар отбасы», «Бала- бала балапан» т.б. ойындарын 

ойната отырып, ҥйретіп келеміз. Балабақшадағы жҥргізілген жҧмыстар бойынша  диагностикаға 

жҥгінетін болсақ ӛткен жылмен салыстырғанда қатынас саласының деңгейі біршама пайызға 

кӛтерілгені анықталды.  

Алғашқы балабақшаға келгенде сӛйлей алмай келген балалардың, орта топқа кіші топтан 

кӛтерілгенде сӛздік  қорлары молайып, ӛз еркімен сӛйлеуге, ойларын жеткізу дәрежесіне жеткенін  

байқадық. Сондықтан бала бақшамызда халық педагогикасының элементтері кҥнделікті кҥн 

тәртібінде, мерекелік шараларда, вариативті бӛлімде жҥргізіліп отырады. Халық педагогикасын 

пайдалану ісін одан әрі дамыта отырып, қалалық мҧражаймен серіктестік қҧрып оқушылар 

сарайындағы ӛзге ҧлт ӛкілдерінің этно мәдениетінімен таныстырып отырдық. Адамгершілікке 

тәрбиелеудің бірден бір қҧралы кӛп ҧлтты мемлекетімізде ӛмір сҥріп жатқан басқа ҧлт ӛкілдеріне 

толерантты кӛзқарас қалыптастыру. 
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Ҧйымдастырылған   оқу қызыметі  оқыту кезінде қазақ халқының тҧрмысы, әдет- ғҧрпы, ҥлгілі  

дәстҥрлермен шебер ҧштастырып, бала бойына ҧлттық мақтаныш, ҧлттық патриоттық сезіммен 

қалыптастыру, оны бҥгінгі кҥн талабына сай мазмҧнды да, пәрменді жҥргізуге кҥш салу әр 

тәрбиешінің басты парызы. Қазіргі кезде ӛсіп келе жатқан ҧрпақты тәрбиелеуде   қойылған 

мақсаттардың бірі қоғамға пайдалы, ҥлкенге қҧрмет кӛрсетіп, кішіге қамқор бола білетін, жан-жақты 

дамыған жеке тҧлғаны қалыптастыруда халық педагогикасының элементтерін қолданудың  маңызы 

зор. Бірақ қазір халық  педагогикасына байланысты  тікелей дайын методикалар ойындар 

болмағандықтан  біз «М. Монтессори», «Воскобович», «Сатр», «Сиқырлы қалам»,  «Ақылды 

балапан»  технологиясы бойынша әдістемелік  ойындар жиынтығын кӛмекші  қҧрал ретінде қолдана 

отырып,  балабақшамызда  халық педагогикасының элементтерін енгізіп жҧмыс жасап жатырмыз.  

Мысалы:  

Орта , ересек, мектепке даярлық  топтарда халық педагогикасының элементтерін вариативті 

бӛлімге енгіздік. «Шебер қолдар», «Атадан қалған асыл мҧра», «Қол ӛнерім, зор ӛнерім», «Мәңгілік 

ел ҧрпақтары»,  «Алтын сақа», тақырыптарын алдық. 

Баланың тҧлғалық әрекетінің дамуы ҥшін отбасымен бірге эмоционалдық жағдай туғызу: бала, 

балабақша, ата-ана ҥштік одағын қҧру ӛте маңызды. Осы орайда айта кететін болсақ «Ӛнер кӛзі 

халықта»  вариативтік бӛлімі  отбасында жалғасын табуда.  Әжесі келініне, қызына, немересіне 

отбасында ши тоқуды, сырмақ қҧрастыруды, жҥн иіруді дәстҥрге айналдыру ҧрпақтан ҧрпаққа 

балаларды тәрбиелеуге қатысы кеңейе тҥсіп, тәрбие жҧмысы  балабақшамыздың кҥнделікті ісіне 

айналуда. Балаларды тәрбиелеудің дҧрыс жолын табу ҥшін ата- аналарға кӛмектесу тәрбиешілердің 

міндеті. Ата – аналармен жҥргізетін жҧмыс тҥрлерін қалай ҧйымдастыруға болады. Ол ҥшін ата- 

аналармен жақынырақ танысып, отбасының әлеуметтік жағдайын, отбасы мҥшелерінің бала 

тәрбиелеудегі рӛлін анықтау ата-аналардың ҧсыныс пікірлерін ойын бӛлісу мақсатында 

сауалнамалар, анкеталық сҧрақтар алу, тренингтер ӛткізу ӛте тиімді болғандықтан ата- аналармен 

осындай жҧмыстар жҥргіздік.  

Халықтың  тарихи айнасының жалғасы ҧрпақтан-ҧрпаққа мҧрагерлік мирас жолымен жететін 

мәдениеті, оның ішінде біз қарастырып отырған дәстҥрлі халық ойындарын қазіргі жас ҧрпақ ӛміріне 

енгізу.  Сол адамгершілік тәрбиенің аталмыш қасиеттерін бала бойына дарыту әдістерін қолдандық. 

Бала тәрбиесіне ықпал ететін осы жол менің ойымша тиімді де, дҧрыс әдістердің бірі сияқты. Ӛйткені 

халық  ойындары  баланы адамгершілік қасиеттерге тәрбиелейді. Мектеп жасына дейінгі жас 

ҧрпақтың қалыптасуының ӛсіп-ӛнуіне әсер ететін фактордың бірі, дәстҥрлі-мәдениетіміздің бір 

бағыты халықтың ҧлттық ойындары десек артық болмас.  

Бҧл ойындар:  «Хан талапай»,  «Арқан тҥю», «Теңге алу», «Ақ сҥйек», «Кӛкпар», «Бәйге»,т.б. 

осы ойындармен қатар асық ойындары да  қатар ойнатылып отырды. Қазақ халықының  ҧлттық 

ойындарының кӛбі табиғи заттармен ойнауға негізделген. Солардың бірі асық ойындары. Алғашқыда 

балаларға асықтың қайдан алынатыны, малдың дене мҥшесінде қандай қызмет атқаратыны, қандай 

тҥрлері бар соған тоқталып ӛтеді. Мысалы: «Алшы», «Ханталапай», «Оңқа», «Асық ату» ойындары. 

Асық ойындары баланың жастайынан нерв жҥйелерін шыңдап, оларды дәлдікке, ҧстамдылыққа, 

байсалдылыққа,шымдамдылыққа  тәрбиелейді.  Балабақша бойынша «Бір кітап, бес асық» акциясын, 

топтар арасында жарыстар, асықтан жасалған бҧйымдармен кӛрмелер ҧйымдастырып, 

жеңімпаздарды арнайы сыйлықпен марапаттадық.  Сонымен қатар облыстық, қалалық семинар, 

онлайн  вебинар, қала балабақшалары арасында да қауымдастық қҧрып, тәжірибемізбен бӛлісіп 

отырамыз. Ата-аналарға да ашық есік кҥн жариялап жасалып жатқан жҧмыстарымызбен таныстырып 

отырамыз. Келешекте балабақшалар арасында асық ойындарынан жарыстар ӛткізіп, асық ойындары 

туралы газет журналдардағы ақпараттарды зерттеу, ҧмытылып қалған тҥрлерін анықтау. 

Халық педагогикасын қолдана отырып, балалардың тілін дамытып қана қоймай танымдық, 

шығармашылық қабілеттерінің қоршаған ортаға бейімделуіне ҧлттық  асыл мҧраны насихаттау ӛз 

нәтижесін берді деп есептейміз. 

«Бала естігенін айтады, кӛргенін істейді» деп қазақ халқы бекер айтпаған. Бала бойына 

кішіпейілділік, сыпайылық, сыйластық сияқты қасиеттерді сіңіре білсек, адамгершілік тәрбиесінің 

жемісіне бӛленетініміз анық. Тәрбиенің алтын  бесігі- балабақшадағы сәбилерімізді адам баласына 

тән асыл қасиеттерге тәрбиелеуден жалықпайық. 

 

Әдебиеттер: 

1. Халық тағылымы Ә. Табылдиев Алматы 1992 жыл 

2. Бала тәрбиесі №4.2019 жыл 
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3. Бала мен балабақша №11 2019 жыл 

4. 2020 жылға дейінгі  Қазақстан Республикасында білім  беруді дамытудың  ҧзақ мерзімге 

арналған Мемлекеттік бағдарламасы. Астана, 2018ж. 

5. Бала мен балабақша №11. 20018 жыл 

6. Отбасы және балабақша №-6. 2020 жыл 

7. Бала мен балабақша № 5. 2020жыл 

8. Халық даналылығы  2009 жыл 

9. Ӛнер кӛзі халықта  2015жыл 

 

 

ДІН МЕН ДӘСТҤР– АДАМИ КАПИТАЛ НЕГІЗІ 
 

Ералиева Б.К. 
 «№7 ЖОББМ» КММ 

 Сәтбаев қаласы 

 

Елбасымыз «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында: «Туған жерге, оның 

мәдениеті мен  салт-дәстҥрлеріне айрықша іңкәрлікпен атсалысу – шынайы патриотизмнің маңызды 

кӛріністерінің бірі. Бҧл кез келген халықты әншейін біріге салған қауым емес, шын мәніндегі ҧлт 

ететін мәдени- генетикалық кодының негізі. Біздің бабаларымыз ғасырлар бойы ҧшқан қҧстың 

қанаты талып, жҥгірген аңның тҧяғы тозатын ҧлан-ғайыр аумақты ғана қорғаған жоқ. Олар ҧлттың 

болашағын, келер ҧрпағын, бізді қорғады. Сан тараптан сҧқтанған жат жҧртқа Атамекеннің қарыс 

қадамын да бермей, ҧрпағына мирас етті»,- деген болатын [1].  Осы мирасты сақтау жолында  ҧлттың 

басын қосатын, біріктіретін, бір мақсатқа, ортақ іске жҧмылдыратын, сабақтастыратын ҧлттық 

рухани код, дін мен салт-дәстҥр екені айдан анық.  

Ал,  біз ӛз кезегімізде жас ӛскелең ҧрпақ бабалар ерлігін тҧмардай тағып, салт-дәстҥріміз бен 

дінімізді қалпынша сақтап, келер ҧрпаққа аманат етіп тапсырып отыру парызымыз. Осы орайда 

бҥгінгі қоғамды зерделеп қарасақ, ҧлттық мәдениетті бойға сіңіру  басты міндет болып табылмақ.  

Жҧмыстың ой тҥрткісі 2019 жылдың басынан Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың тапсырмасы негізінде 

қҧқық қорғау органдары мен сыртқы істер министрлігі халықаралық ҧйымдардың кӛмегімен іске 

асырыла бастаған  Сириядағы Қазақстан азаматтарын елге эвакуациялаған «Жусан» операциясы. Осы 

орайда «Ырыс қайда барасың?» дегенде Ырыс: «Ынтымағы жарасқан елге барамын» деп жауап 

берген екен» дейтін бабалардан қалған нақыл сӛздің қадір-қасиеті ойға оралады. Ал, ынтымағы 

жарасқан елдің тамырын тереңдету ҥшін, оқушылардың бойында ҧлттық сана-сезім мен зайырлы 

қҧндылықтарды нығайтуда және шетін кӛзқарасты саналы тҥрде қабылдамау иммунитетін 

қалыптастастыруда дін мен дәстҥр бірлігі мҥмкіндіктерін тҥсіндіру тиімді жол болмақ. Аталмыш жол 

қазіргі Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі факторы ретінде адами капиталдың 

дамуына қажетті иммунитетті қалыптастыратыны сӛзсіз.  

Атақты ойшыл Әбу Насыр әл Фараби: «Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие керек. Тәрбиесіз 

берілген  білім – адамзаттың қас жауы, ол келешекте оның ӛміріне қауіп әкеледі» деген екен. Бҧл 

сӛздің растығын ӛмір тәжрибесі дәлелдеп отыр... Осы орайда біздің ата-бабаларымыз салт-дәстҥрдің 

тәрбие беруде орны бӛлек екенін жақсы білген. Бҧл тҧрғыда біз қазақ қоғамына тыңнан жаңа дҥние 

әкеліп жатқан жоқпыз. Бар болғаны кезінде бабаларымыз салып кеткен, кейіннен кӛмескі тарта 

бастаған соқпақтың сҥлдерін тауып, соны қайта сара жолға айналдыруға тырысудамыз. 

Бағзы замандардағы ата-бабаларымыз аспан әлеміндегі сан-санақсыз, қисапсыз қалың 

жҧлдыздардың бәрі-бәрі темірқазық жҧлдызына арқандаулы болады. Темірқазық жҧлдызы – бар 

жҧлдыздың патшасы. Ол басқа жҧлдыздарды алысқа жібермей ӛзіне қарай тартып тҧрады. Қалған 

жҧлдыздар арқандаулы аттай темірқазық жҧлдызын айналып, әрекет жасап жҥреді деп ҧйғарған екен. 

Яғни, біздің жағдайымызда дәстҥр мен дін бірлігі-Ҧлы даладағы ҧлттық мәдени кодтың Темірқазығы. 

Дін мен дәстҥр-біздің ҧлттық болмысымыз. Халқымыз салт-дәстҥрге кенде емес. Ертеде салт-

дәстҥр бҧлжымас заң рӛлін атқарған, сондықтан оның ел арасындағы тәлімдік, тәрбиелік және 

халықтық мәні зор болған. Халықтың салт-дәстҥріне, ҧлттық ерекшеліктеріне қазір де ҥлкен мән 

берілуде. Осы орайда «Сәтбаев қаласының білім бӛлімі» ММ мен «Сәтбаев қаласының дін сҧрақтары 

бойынша ақпарат және кеңес беру орталығы» КММ қала мектептері арасында әр оқу жылында 

«Зайырлылық және дінтану негіздері» факультативтік курсының мҧғалімдерімен сайыстар 

ҧйымдастырып отырады. Аталмыш іс-шарада және  «Рухани келісім» кҥніне орай дәстҥр мен дін 
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бірлігі арқылы жастар тәрбиесіне әсер ету тақырыбын ӛзекті мәселе ретінде қарастырып отырмын. 

Атап айтар болсам: 

- 2017-2018 оқу жылында «Дін мен дәстҥр бірлігі – ҧлт болашағының кепілі»  тақырыбында  

ҧлттық сана-сезімі   қалыптасқан, ҧлттық мҥдденің ӛркендеуіне ҥлес қоса алатын ҧлттық 

қҧндылықтар мен жалпы адамзаттық қҧндылықтарды ӛзара ҧштастыруды мақсатында сайыс; 

- 2018-2019 оқу жылында «Дәстҥр қҧндылықтары» тақырыбында ата-аналар мен мҧғалімдер 

арасында отбасындағы дәстҥрді ҧлықтау мақсатында дӛңгелек ҥстел; 

-  2019-2020 оқу жылында «Зайырлы қоғам: Дін мен дәстҥрдің ӛзара байланысы» 

тақырыбындағы жобалар байқауына зерттеу жҧмысы. 

Жоғарыда айтылған іс-шаралардан зерттеу жҧмысы бойынша тәжірибеммен бӛлісемін. Зерттеу 

жҧмысының жаңалығы және дербестік дәрежесі ретінде оқушылардың бойында шетін кӛзқарасты 

саналы тҥрде қабылдамау иммунитетін қалыптастастыруда дін мен дәстҥр бірлігін жҥйеліп, тҥсіндіру 

жолдарын ҧсыну болып табылады. Зерттеу барысын тӛмендегідей жҥйеледім. 

 Оқушылар арасында сауалнама жҥргізу; 

 Бҧқаралық ақпарат қҧралдары мен кітапханадан ақпарат жинақтау және жҥйелеу;  

 Мамандармен кездесу ӛткізу (психолог, теолог, сынып жетекшілер, қазақ әдебиеті және 

ӛзін-ӛзі тану мҧғалімдері). 

Тәжірибелік кезеңде тӛмендегі іс-шараларды жоспарладым. 

 «Ақпарат кӛздері» тақырыбында оқушылар арасында сауалнама жҥргізу және сараптау; 

 9-сынып оқушыларымен «Жусан» гуманитарлық операциясын және «Жусан иісі» фильмін 

кӛру және пікірлесу;  

 Теолог маманмен «Дін мен дәстүр-Ұлы дала темірқазығы» тақырыбында кездесу ӛткізу; 

 Әдебиет пәні мҧғалімінің кӛмегімен кітапханада  салт-дәстҥрге арналаған әдеби 

шығармаларды зерделеу; 

Бҥгінде біз ақпараттық қоғамда ӛмір сҥрудеміз. Қазіргі дәуірдің әлеуметтік және экономикалық 

даму ерекшеліктерінің бірі ретінде автоматтандырылған және ақпараттық технологиялардың 

тегеурінін атауға болады. Бҧл ерекшелік тҧрақтылықтың ӛзгерістерге ҧшырап, уақытша сипаттарды 

иеленуіне әкелуде.  Мҧндай жағдайда ӛздігінен ҥйрене білу және ҥйренуге ҧмтылу адамның ең 

басты қабілеттеріне айналуда. Яғни, жасӛспірімдер ақпараттық заманда ақпарат қҧралдары арқылы 

тәрбиеленуде.  Осы орайда зерттеу жҧмысының алғы шартын оқушылар арасында ақпараттануға 

байланысты сауалнама алудан бастадым. Мҧндағы мақсат, зерттеу жҧмысына негіз болған 

тақырыпқа алғашқы ақпаратты жинау болатын. Сауалнамаға 9 «А» және 9 «Б» сыныптарынан 41 

оқушы қатысты. Сауалнамада тӛмендегі сҧрақтар қамтылды және әлеуметтік желі туралы мәліметтер 

берілді.  

№ Сауал Иә Жоқ Білмеймін 

1 Сіз  ақпарат алуда БАҚ қарайсыз ба? 5 34 2 

2 Сізге ақпараттың сенімді кӛзден болғаны маңызды ма? 9 8 24 

3 Біліміңізді жетілдіруде ақпарат кӛздерінің маңызы бар ма? 15 21 5 

4 Бҥгінгі таңдағы жаңалықтардан хабардарсыз ба? 7 16 18 

5 Жаңалықтарды әлеуметтік желілерде талқылайсыз ба? 19 9 13 

6 Теледидардан арнайы бағдарламалар кӛресіз бе? 9 28 4 

 

Сауалнама нәтижесі оқушылардың  ақпараттануда сенімді ақпарат алу кӛздерін 

таңдамайтындығын кӛрсетті. 

Кезінде Сирияға әмірі жҥріп, билік еткен бабамыз Бейбарыс жусанның иісін аңсап ӛткен деседі. 

Жусанды сағынғаны Қыпшақ даласын, Қазақ жерін аңсағаны ғой. Яғни, бойындағы генетикалық 

кодтың белгі бергендігі болар...  

Ҧлттың рухани жан дҥниесі туралы сӛз болғанда оған қуат беретін генетикалық код, ол дін мен 

дәстҥр. Дін мен дәстҥрден айырылғандар ҧлт қҧндылықтарынан да айырылып басқа ҧлтқа сіңіседі. 

Ҧлттық бостандығынан айырылған ҧлттың демеушісі, қолдаушысы – дін мен дәстҥр. Дін мен 

дәстҥрдің арқасында ҧлт ӛз ҧлттық деңгейін сақтап қалады. Сондықтан қазақты мҧсылман, еврейді 

иудаизм, полякты католик дінімен байланыстырады. Демек, дәстҥрлі қазақ қоғамындағы ―Қашаннан 

бері мҧсылмансың?‖ деген сҧраққа ―Әлімсақтан бері мҧсылманмын‖ деп жауап беру салты осының 

дәлелі болса керек. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев 2011 жылғы Қазақстан халқына «болашақтың іргесін бірге қалаймыз!» 

Жолдауында  «Ӛмір бойы білім алу, әрбір қазақстандықтың жеке кредосына айналуы тиіс»,-деп 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%B1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD


48 

 

Тәрбиенің негізгі месседждері - XXI ғасырға лайықты қасиеттер: 

«Рухани жаңғыру» 

айтқан болатын. Ал, ӛмір бойы білім алу қалай іске аспақ? Альберт Эйнштейн «Білім дегеніміз 

мектепте оқытқанның барлығын ұмытқаннан кейін қалатын нәрсе» деген болатын. Американдық 

философ Джон Дьюи білімді тәжірибе деп тҥсініп, оны қҧрастыруда ортаның (достары, ата-ана, 

мҧғалім)  алатын орны ерекше деп атап кеткен. Бҧдан шығатын тҥйін:адам бірінші кезекте естігенін 

емес, ӛз қолымен жасағанды жадында сақтайды. Яғни, дәстҥр мен дін «Ӛмір бойы білім алу» 

кредосын іске асырушы және адам жадысында мәңгі қалушы ӛмірге бейімдеуші білім болмақ. Осы 

орайда оқушылар назарына журналист Жҧлдыз Тӛлеудің ―Жусан иісі‖ деректі фильмін ҧсындым. 

 
 

Зерттеу жҧмысының бҧл сатысы ӛмірде болып жатқан оқиғаларды кӛрсету арқылы шетін 

кӛзқарастан сақтандыру. Сонымен бірге, алдағы ӛткізілетін дін мен салт-дәстҥрдің байланысын 

тҥсіндіретін кездесуге алғы шарт. 

«Дәстҥрдің де озығы бар, тозығы бар» демекші, біз қазақтың салт-дәстҥрін толық сақтап 

қаламыз деп айта алмаймыз. Біз қаласақ та, қаламасақ та кей дәстҥрлер уақыт ӛте келе ҧмытылып 

қалады. Бірақ, толықтай одан айрылу ҧлт ретінде жойылуға әкеліп соқтырады. Сондықтан дін мен 

дәстҥр сабақтастығына кӛп кӛңіл бӛлген абзал. Қалай десек те, біз ҧлттық дәстҥріміздің дінге қайшы 

келмейтіндігін, ҥндестігін кӛрсетуіміз керек. Сӛйтіп, бір  жағынан дін ҧстанып, екінші  жағынан 

ҧлттық қҧндылықтарымызды сақтауымыз қажет. Бҧл кейбір біржақты діни  ағымдарға тосқауыл 

қоюдың  бірден бір тәсілі. 

Руханилықты ҧран тастап енгізе алмаймыз. Мемлекеттің ішкі саясаты ҧлттың рухани кодына, 

яғни дін мен дәстҥрге негізделгенде ғана тиімді болады. Бҧл тҧрғыда мектептің негізгі миссиясы 

«ӛмір сҥруге ҥйренетін және тҧлға қалыптасатын орта қҧру» болып табылады. Ҥйрететін ҧстаз 

емес, ҥйрететін-орта. Мҧндағы мақсат Вильям Глассердің білімнің 80%-ын тәжірибе жасағанда, ал 

95%-ын басқаларды ҥйреткенде есте сақтаймыз ҧстанымы. Осы ортаны қалыптастыру мақсатында 

«Дін мен дәстҥр-Ҧлы дала темірқазығы» тақырыбындағы кездесуге «Сәтбаев қаласының дін 

сҧрақтары бойынша ақпарат және кеңес беру орталығынан» теолог Байжанова Нҧршат Нҧртайқызы 

шақырылды. Кездесу барысында Ханафи қандай мазхаб? Басқа мазхабтардан қандай 

артықшылығымен ерекшеленеді? Жалпы мазхаб деген не? Мазхабтың дін және ҧлт тарихындағы 

орны не?– деген сияқты сҧрақтардың жауабын ақыл-ой таразысына салып, мәніне ҥңілдік. 

Нәтижесінде отбасы, қоғам, мемлекет ішінде идеялық, танымдық, діни, психологиялық жаттану 

процесіне ҧрынбаудың бірден-бір жолы дәстҥрді берік ҧстау екендігін оқушылармен талқыладық. 

Осы орайда, 2011 жылы ҚР қабылданған «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңның» 

кіріспе бӛлімінде  ханафи мазхабындағы ислам Қазақстанда мәдениет қҧраушы дін ретінде ресми 

танылған [2]. Сонымен бірге, ел Конституциясының 1-бабы, 1-тармағында «Қазақстан Республикасы 

ӛзiн демократиялық, зайырлы, қҧқықтық және әлеуметтiк мемлекет ретiнде орнықтырады, оның ең 

қымбат қазынасы – адам және адамның ӛмiрi, қҧқықтары мен бостандықтары», -деп атап кӛрсетілген 

[3]. Бҧдан біз азаматтарымыздың ӛзі қалаған дінді тҧтынуы оның конституциялық қҧқы болып 

табылатындығын білеміз. 

Тәуелсіздігімізге ие болған кезеңнен бастап елімізде діни мәдениетімізге қайта оралу ҥдересі 

белсенді тҥрде жҥріп жатыр. Ежелден Қазақстан халқы еш заманда да діни фанатизмге бой 

алдырмаған, ӛзге халықтардың діни наным-сенімдеріне қҧрметпен қарайтын қасиетімен 

ерекшеленетін ел болатын. Дін қазіргі уақытта қазақстандық қоғамның әртҥрлі топтары арасында 

қызу талқыға тҥсіп келе жатқан сала болып саналады. Кеңес Одағы мен оның коммунистік идеясы 

кҥйреген соң посткеңестік кеңістікте пайда болған идеологиялық ваккумді тҥрлі дәстҥрлі емес діни 

ағымдардың ӛкілдері ӛз пайдасына пайдаланып қалуға тырысты. Кеңес ҥкіметінің саясаты 

нәтижесінде посткеңестік республикалар әлемдегі мҧсылман елдеріндегі діни-рухани салада болып 

жатқан ҥдерістерден сырт қалған еді, ал бҧл уақытта, яғни ХХ ғ. әлемде исламның саясилануы мен 

Фильм желісі мемлекеттің ―Жусан‖ операциясымен Сириядағы соғыс алаңынан оралған 

қазақтар туралы. Автордың айтуынша, олардың кӛбі – қайта қҧру кезеңінде, 1985-1993 

жылдары туған азаматтар. Олардың қақтығыс аймағына кетуіне бала кездегі қиындықтары, 

дҧрыс тәрбие ала алмауы себеп болуы мҥмкін. 

Таяу Шығыста соғыс басталғалы Сирия мен Иракқа Қазақстаннан 800-ге жуық азамат 

кеткен. Соған байланысты еліміз ҥш кезеңнен тҧратын ―Жусан‖ операциясын жҥргізді. 

Операция кезінде Сириядағы балалар мен әйелдер елге оралып, біразы оңалту орталықтарына 

орналасты. ―Жусан-1‖ операциясымен 47, ―Жусан-2‖ операциясымен 231, ―Жусан-3‖ 

операциясы аясында 238 азамат елге эвакуацияланды. 

https://baribar.kz/90821/zhusan-operatsiyasy-siriyadan-oralghandar-zhauapkershilikke-tartyla-ma/
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радикализациялануы сияқты қҧбылыстар белең алған болатын. Сӛйтіп, тәуелсіз ел ретінде бой тҥзеп 

келе жатқан еліміз ӛзінің қазіргі заманғы тарихындағы ең бір қатерлі сынға тап келген болатын.  

Біз дін мен дәстҥрді танып-білуде ӛзіміздің терең философиялық-танымдық дәстҥрлерімізге 

сҥйенеміз. Қазақ халқының ҧлы ағартушы ҧстаздары Абай Қҧнанбайҧлы, Ыбырай Алтынсарин, 

Мәшһҥр Жҥсіп, Шәкәрім Қҧдайбердіҧлы сияқты тҧлғалар артында дінді тану саласында келер 

ҧрпаққа рухани азық болар зор мҧра қалдырды. Осы мҧраларды оқи отырып, қазақ халқының 

қаншама қырлы жолдан дін мен дәстҥрін аман сақтап келгенін байқауға болады. Осы қҧндылықтарды 

зерделеу мақсатында «Сәтбаев қаласының Б.Бҧлқышев атындағы Орталық қалалық 

кітапханасына»  9-сынып оқушылары және мектебіміздің қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мҧғалімі 

С.Ж.Бекетовамен бірлесіп ізденіс сабағын ӛткіздік. 

Қазақстандағы зайырлы қоғамның қалыптасуы, ҧлттық және діни-рухани дәстҥрлерімізді қайта 

ӛркендеуі осы елдің мемлекеттілігін қалпына келтіру ҥдерісімен сәйкес келуі мәселені онан әрі 

кҥрделендірді. Халқымыздың діни-рухани сауатын арттыруды тиімді етудің бірден-бір жолы, ол 

қазақ халқының ӛткен тарихы мен дәстҥрлі мәдениетін оқып-ҥйрену болып табылады. Ислам дін мен 

мәдениетінің елімізде тез арада қайта қалпына тҥсу ҥдерісі 70 жылдан астам жауынгер атеизм 

ҥстемдік қҧрғандықтан оның ҥстіне қазіргі ақпараттық ашық қоғам жағдайында тҥрлі тҥйткілді 

проблемалар мен кемшіліктерге ие [4]. Осындай кемшіліктердің орнын толтырудың бірден-бір жолы 

дін мен дәстҥрдің бірлігін тәрбие беру барысында пайдалану. 

 

Әдебиеттер: 

1. Елбасы Н.Ә.Назарбаев 2011 жылғы Қазақстан халқына «Болашақтың іргесін бірге 

қалаймыз!» Жолдауы. 

2. 2011 жылы ҚР қабылданған «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңы». 

3. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 

4. https://kk.wikipedia.org 

 

 

ҚҦҚЫҚТЫҚ ТӘРБИЕНІҢ МЕКТЕПТЕГІ МАҢЫЗЫ 

 

Ержан М. 
«Ю.А.Гагарин атындағы мектеп-лицейі» КММ 

Қарағанды облысы, Шет ауданы, Ақадыр кенті. 

 

Болашақ ҧрпақ сапалы білім алу мен қатар мектептен ата-ана тәрбиесінен тыс ҧстаздар 

тарапынан мықты мектеп тәрбиесімен шындалған дҧрыс. Оған қазіргі танда ҧстаздар қолдарынан 

келгенше сол мақсатта аянбай тер тӛгуде. «Тәрбиесіз берілген білім адамзаттын қас жауы» деп Әл-

Фарабидың сара жолын жалғастырудамыз. Соның ішінде метептегі қҧқықтық тәрбие қазіргі танда 

ерекше талқылануда. Оқушылардың қҧқықтық тәрбиесі маңызды мақсатты жҥзеге асыруға арналған- 

баланың қҧқықтық санасын, оның мінез-қҧлық тәрбиесін қалыптастыру, дамыту. Бҧл жан-жақты 

білім беру процесінің бӛлігі және ең маңызды мектеп міндеті. Келесі қҧқықтық тәрбиенің метептегі 

маңыздылығына тҥрткі болатын мәселе сонғы мәліметтер бойынша қылмыс жасаушылардың кӛп 

бӛлігі мектеп жасындағы балалар мен жастар екендігі белгілі болып отыр. Қылмыстың жастар 

арасында кӛбею себебі неде? Ата-анасының баласына уақыт бӛлмеу,  отбасының тәрбиесінің 

нашарлығы. Оқушылар мен жастар арасында қҧқық бҧзушылық пен қылмысты болдырмау ҥшін 

әрбір сынып жетекшісі, әрбір мҧғалім, әрбір мектеп басшылары оқушыларға  қҧқықтық тәрбиені 

дҧрыс бағытта ҧғындыру керек. Мектептегі қҧқықтық тәрбие деп: қҧқықтық білім, қҧқықтық 

сенімділік жҥйесін, сондай-ақ заңды мінез-қҧлықтың себептері мен әдеттерін қалыптастыру бойынша 

ҧйымдасқан және мақсатты қызмет процесі; 

Мектептерде қҧқықтық білім қалыптастырудың бірнеше мақсаттары мен міндеттерін  

белгілеуге болады: 

* балалардың адам қҧқықтары мен міндеттері, заң мен заңдылық туралы білім жҥйесін 

қалыптастыру; 

* балалардың заңға деген қҧрметін ӛзгермейтін әлеуметтік қҧндылық ретінде қалыптастыру, 

заңға сәйкес әрекет ету қажеттілігі; 

* заңға бағынатын мінез-қҧлық, сот тӛрелігіне қатысудың қарапайым дағдыларына 

қалыптастыру; 
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* әлеуметтік шығу тегіне, нәсіліне немесе ҧлтына, тіліне, дініне, жынысына, жасына, жеке және 

мінез-қҧлық ерекшелігіне қарамастан адамдарға қҧрмет пен тӛзімділікті тәрбиелеу; 

Осы мақсаттарды пайдалана отыра келесі копоненттер тізіміне шолу жасасақ: 

* қҧқықтық сауаттылық; 

* қҧқықтық ойлау (сана); 

* қҧқықтық шеберлік .[1] 

Қоғамда ата-аналар, жалпы халық арасында адамдардың қҧқық саласындағы кӛзқарастары 

мҥлде басқаша.Әсіресе қҧқық саласына кҥмәнмен қарайды десек те болады, сол кҥмәнді сейілту ҥшін 

мектептегі   қҧқықтық тәрбиені кҥшейту керек. 

 Мектептегі қҧқықтық тәрбие жайлы алғашқылардың бірі боп Ресей ғалымдары еңбектерінде 

жҥйелі тҥрде талқыланып кеткен, оның ішінде А.Е. Личко жасӛспірімдермен жҧмыс тәжірибесіде 

"қҧқық бҧзушылық" ҧғымын енгізді. Автордың пікірінше,  қҧқықтық тәрбие-бҧл қылмыстық 

жауапкершілікке әкеп соқтырмайтын кішігірім қоғамға қарсы жағымсыз әрекеттер. Келесідегідей 

әрекеттер, қоғамға қарсы топқа қосылу, мектептегі сабаққа қатыспау, ҧсақ бҧзақылық, ҧсақ 

алыпсатарлық, әлсіздерді мазақ ету, мотоциклдер мен велосипедтерді ҧрлау сияқты 

тҥсініктемелермен тҥсіндіріп ӛткен. 

Басқа авторлар, мысалы, Е. В. Змановская, қҧқық бҧзушылықты тҥсіндіруге қарсылық білдіріп, 

заңсыз мінез-қҧлық, мектептегі шағын қҧқықтық тәртіптің бҧзылуы деп кӛрсеткен.[2]. 

Мектептердегі кӛптеген ескерілмейтін кішігірім қҧқық бҧзушылықтардың барлығы мектептегі  

қҧқықтық тәрбиенің жҧтандығын кӛрсетеді. Кӛптеген мемлекеттерде қҧқықтық тәрбие ӛзгеше 

бағытта жҥргізіледі. Шетел тәжірибесіне шолу жасасақ мектептерде кӛбінде тек білім сапасы ғана 

қадағаланады, яғни тәрбиелік жағы ол жақтарда қатты қатан емес. Атап айтсақ,  Франция, Норвегия  

сияқты елдерде оқушылар қарапайым мектеп талаптарына бағынбайтындығы байқалады. Тіпті 

мҧғалім алдындығы қарапайым талаптарды ҧстанбайтындығы кӛрінеді.  

Ал кейбір елдерде мысалы: Швецияда балалар ӛздерінің қҧқықтарын ерте жастан тҥсінуге, оны 

қҧқықтық тәрбиені сезінуге жақсы білетін етіп тәрбиеленеді. Толыққанды қҧқықтық тәрбиелене 

отырып, егер ата-ана бала тәрбиелеудің ӛрескел қателіктерге жҥгінсе, бала ата-анасын сотқа бере 

алады. Яғни қҧқықтық мҥддесі қорғалмаса толық шағымдануға қҧқылы.  

Ресей педагогтарының арасында қҧқықтық тәрбие жайлы ең алғаш еңбектерінде тілге тиек 

еткен XIX ғасырдың ортасында кӛрнекті орыс педагогы Константин Дмитриевич Ушинский, білім 

беру саласындағы заңгер ӛзінің  кәсібі бойынша, алғашқы жҧмыстарының бірінде ("камералық білім 

туралы") қҧқықтық ҧғымдарды зерттеу қажеттілігін мойындады – яғни, сол кезде де мҧғалімдер 

оқушылардың қҧқықтық тәрбиесінің маңыздылығын мойындады.[3] 

Біздің еліміздегі қҧқықтық тәрбиеге кӛз жҥгіртсек,  бізде қҧқықтық деген сӛзді алып тастасақ 

«Тәрбие» сӛзі мектеп қабырғасында қолданылатын екінші ҧғым десек артық айтпаспыз себебі, әр 

елдердегі менталитет, мәдинетке толық байланысыты. Бірақ қҧқықтық тәрбиені қаншалықты, қанша 

деңгейде насихаттап жатырық? 

Біздің елдің мектептерінде де неше тҥрлі жағыдайлар орын алып жатады, кӛрінетіні бар, 

кӛрінбейтіні бар, қаншалықты бҧл проблеманы асқындырып алдық. Ауыл мектептерін 

қарастырмағанның ӛзінде қала мектептерінде неше тҥрлі қҧлақ  тітіркенетіндей жағыдайларға куә 

болатынымыз жасырын емес. Қарапайым мектеп оқушысы қҧқық бҧзушылыққа ҧрынып жатса оған 

жалпы қҧқықтық тәрбие беретін  әрине педагог кінәлі болып шығатыны сӛзссіз. Әрине заңнын бәрін 

біліп кетсін немесе заң адамы болып кетсін деген мақсат емес. Тек қоғамдағы қарапайым қҧқық 

бҧзушылықтар, мектептегі қҧқықтары мен міндеттері  және ел Конституциясына аса қҧрметпен 

қарауға тәрбиелеу. Біздің қоғамда қҧқықтық тәрбиеде қалыптасқан  стероптиптерді жою мақсат. 

Оқушылармен жҥргізетін қҧқықтық тәрбиенің мазмҧнын айқындауда В.А. Сухомлинский 

сӛзімен тҥсіндірсек ―қандай да бір қҧқықтық тәрбие болмасын, егер ол белгілі бір мақсатпен 

ҧйымдастырылып жеке адамның мақтаждығына негізделсе, екіншіден шаруашылық жҧмыстарға 

оқушылар ҧжыммен  қатысса, соғҧрлым алдыңғы буын ағалардың әлеуметтік-қҧқықтық 

жетістіктерін, тәжірибелерін қабылдап, ӛз мінез–қҧлықтарына қалыптастырады‖ деп осы мәселеге 

қатысты айтқан пікірлерін осылай қысқа тҥйген екен .[4] 

Жалпы қҧқықтық тәрбие беруде оқушылардың қҧқықтық сана сезімін бірінші кезекте 

қалыптастырудың маңызы зор. Себебі қҧқықтық сана – қоғамдық сананың ерекше тҥрі. Сондықтан, 

қҧқықтық тәрбие беруде оқушылардың санасын тәрбиелеу, жауапкершілік сезімін кӛтеру, 

ҧйымшылдық пен тәртіліптікті нығайту - мектептегі оқу-тәрбие жҧмыстарының негізі бір бағыты.  
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Мектеп қҧқықтық тәрбие жҧмысын тӛменгі сыныптан бастап, белгілі бір жҥйелікпен 

ҧйымдастырылған тҥрде оқушының оқуды бітіргенге дейінгі аралығында жҥргізілсе қҧқықтық тәрбие 

сапалы тҥрде нәтижелі болар еді. Тек жалықтырып алмау керек. Олай дейтініміз мектептерде 

бірсарынды дәрістер немесе ауызша жҥргізілсе оқушылардың тыңдағысыда келмейді тіптен 

қатысуғада ынталары болмайды соныдықтан келесідей тізімдегі ҧсыныстарыды ҧсынамын: 

Кіші сыныптарда балармен тығыз байланыс жасау (қҧқықтық тәрбинің не екендігін)  тҥсіндіру, 

оқушылардын ол туралы жеке ойларымен санасу. 

Ҥлкен сыныптарда қҧқықтық тәрбие бҧзуылушылыққа байланысты тҥрлі қызықты  

ситуациялық есептермен ӛткізу. 

Оқушыларға қҧқық салсындағы мамандардың тәжірибесімен пікір алмасуға  жағыдай жасау. 

Яғни, жоғарыда айтылмаған әліде кӛптеген адамдар кӛкейінде жҥрген тҥрлі ҧсыныстар бар,  

қоғам ойларын ескеру керек. Қоғаммен санассақ нәтижеге қол жеткіземіз. Бҧл бағытта 

елбасымыздыңда  қосары жоқ емес білімді де, тәрбиелі ҧрпақ болашаққа апарар тҥзу  жол деп, тҥрлі 

мақалаларында келтіріп, сӛзге тиек етіп жҥр.Атап айтсақ, тҧңғыш елбасымыз Н.Ә.Назарбаев ӛзінің ең 

маңызды кҥрделі мақалаларының бірі «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыруда»  кӛптеген мәселелерді 

кӛтеріп соның жолында қазірге дейін тҥрлі ауқымды шаралар жҥзеге асырылып жатыр. Сол мақала 

аясында дәл осы білім саласындағы тәрбиеге басымдылық айқындалып жазылған.  

Тәрбие және білім – қазақстандық патриотизм рухымен ҥйлесе дамыған тҧлғаны тәрбиелеу деп 

сӛзге тиек еткені бар еді. Қазірігі танда білім саласы аса қиын кезеңдерді  бастан кешіріп жатыр. 

Бҧлда педагог мойнындағы аса жауапкершілікті талап етіп отыр. Дәл осы кезеңде оқушылар білім 

бағыттарындағы тҥрлі ӛзгерістерге тҥсіністікпен қарап, екі тарапта да қҧқықтық тәрбиелік бағытты 

сақтанған дҧрыс. Біздің қазақ мектептеріндегі ата-ана тарапынан тҥрлі қҧқықтық тәрбие жағынан 

сақталып қалған жағымсыз пікірлерді жоюымыз керек. 

Осы бағытта тҧңғыш Елбасымыз жолдауында қҧқықтық мамандар даярлау,  мектептегі 

қҧқықтық білім сапасы жайлы атап айтқан еді: «Қҧқық саласында кәсіби мамандар дайындау 

деңгейін кӛтеруге де баса мән беру керек. Ӛйткені, тек қҧқықтық мемлекет ғана жаңа ӛзгерістердің 

мҥлтіксіз жҧмыс жасауын қамтамасыз ете алады.  Әрбір азаматтың ӛз қҧқы мен бостандығын 

бекітілген заң аясында қорғай білуін қамтамассыз етіп, азаматтардың қҧқықтық сауатын арттырудағы 

ең ҥлкен рӛл атқаратын, заң саласындағы мықты мамандар болмақ  деп тҥйіндеген еді. Яғни, негізгі 

мақсат – халықты қҧқықтық тәрбиелеу, қҧқықтық мәдениеті мен қҧқықтық санасын арттыру шаралар 

жҥйесін жетілдіру. [5] 

Қҧқықтық тәрбие метеп оқушылар бойынан табылу керек қасиет ретінде жҧмыс жасауымыз 

керек. Егер мектептерде қҧқықтық тәрбие болмаса хаос орын алатыны сӛзссіз. Тәрбие болмаған 

жерде білім берудің еш мәні жоқ. Сол себепті қҧқықтық тәрбиені заманауи аспектілермен 

тҥрлендіріп, Конституциямен негіздей отырып оқушы бойына сіңіре білуіміз керек. Білім 

саласындағы тҥрлі кӛз ілеспейтін жағымды ӛзгерістерге қҧқықтық тәрбиені байланыста отырып білім 

бере алуымыз керек. Жалпы білім саласындағы тҥрлі әдіс-тәсілдерді қолданудан біз ҧтпасақ, 

ҧтылмаймыз. Білімді де, тәрбиелі ҧрпақ ел ертеңі.  
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НРАВСТВЕННО-ДУХОВНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ НА БАЗЕ 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ  ИДЕИ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» В ДЕТСКОМ САДУ 

«БӘЙТЕРЕК» 
 

Есмаханова М.В. 
КГКП детский сад «Бәйтерек»  

г. Караганда 

 

...Созданы главные ценности, которые объединяют 

всех казахстанцев и составляют фундамент 

будущего страны.....национальное единство, мир и 

согласие в нашем обществе, светское общество и 

высокая духовность... 

Н.А.Назарбаев  

Чтобы государство успешно развивалось, воплощая  в жизнь планы и  мечты, обществу нужна 

национальная идея. И она прозвучала в Послании Президента Н.А. Назарбаева  народу Казахстана 

«Казахстанский путь-2050: единая цель, единые интересы, единое будущее». Лидер нации 

провозгласил национальную идею «Мәңгілік Ел», которая рождена всем тысячелетним историческим 

опытом казахского народа, казахстанским путем, пройденным за годы независимости. «Мәңгілік Ел» 

- это новая идеологическая концепция страны, направленная на объединение, сплочение и согласие 

казахстанского народа [1]. 

В «Плане нации - 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ», 85 и 89 шаги 

посвящены идее «Мәңгілік Ел» в виде задачи по созданию проекта патриотического акта и задачи 

внедрения ценностей «Мәңгілік Ел» в действующие учебные программы дошкольного и школьного 

образования.  

Действительно, наука без духовности, образование без совершенствования характера, знания 

безнравственности, бизнес без морали наносят большой вред обществу[4].  

Поэтому важно начать раскрывать в детях общечеловеческие ценности именно с дошкольного 

возраста. Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 

Дошкольное детство – время первоначального становления личности, осознавания своей 

индивидуальности в окружающем мире. Это время, когда пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые дела и поступки, участвовать в охране 

окружающей среды. Автор программы нравственно-духовного образования «Самопознание» 

Назарбаева Сара Алпысовна, в поисках ответа на вечные вопросы, в своей книге «Этика жизни» 

писала: «На рубеже веков мы почему-то вдруг решили, что главная цель воспитания – научить 

ребенка нажимать кнопки компьютера и сносно болтать по -английски. И вот он уже готов – человек 

новой формации! А то, что это дитя не умеет отличить добро и зло, понять и разделить боль 

ближнего, нас, в общем-то не волнует... Мне хочется, чтобы дети с малых лет освоили быть всегда 

здоровыми и счастливыми, чтобы учились и росли, обретая мудрость жизни и счастье в служении 

человечеству. Чтобы они осознали, кто они есть, для чего живут и к чему должны стремиться. 

Познать и раскрыть себя должен каждый» [2]. В связи с этим целью дошкольного образования 

является разностороннее целостное развитие личности ребенка, ориентированной на 

общечеловеческие ценности. 

В 2014 году согласно письма №02-5/1439ОТ 30 июля 2014 г. Министерства Образования и 

Науки  РК детский сад «Бәйтерек» является участником пилотного проекта нравственно-духовного 

образования «Самопознание». 

Целью пилотной организации образования по программе нравственно-духовного образования 

«Самопознание» является формирование единого нравственно-духовного пространства для 

всестороннего и целостного развития личности воспитанника, ориентированной на 

общечеловеческие ценности. 

Директор детского сада Тебай Р.Ҧ, методисты, психолог в тесном сотрудничестве разработали 

программу развития детского сада на основе НДО «Самопознание» и программу детского сада по 

НДО «Самопознание» на 2014-2017 гг.  

В детском саду созданы важные педагогические условия атмосфера любви, доверия, 

вдохновленного творчества, условия для самоисследования, развития интуитивного постижения 

каждым самого себя интеграция нравственно-духовного образования в целостный педагогический 
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процесс детского сада, использование только позитивных и гуманных методов в процессе 

нравственно-духовного образования. 

Нравственно-духовное образование «Самопознание» – стержень образовательного процесса в 

детском саду. 

Интеграция нравственно-духовного образования «Самопознания» в жизнь детского сада – цель 

и основная наша задача. Проведение интегрированных занятий расширяет возможность 

педагогического влияния на воспитуемого, позволяет формировать целостное представление о 

нравственно-ценном опыте предшествующих поколений. 

Выделенное метапредметное содержание предмета «Самопознание» проходит сквозной линией 

через все образовательные области, получая всякий раз конкретное преломление, и объединять их в 

единое, целостное содержание (Таблица №1) 

Таблица №1. Интеграция дисциплины «Самопознание» в содержание образовательных 

областей и внеучебной деятельности 

№

п\п 

Название 

образовател

ьной 

области 

Подобласти Метапредметный результат интеграции 

Базовый 

компонент 

Вариативный 

(дополнительный) 

компонент 

1 Здоровье Физическая 

культура, 

основы 

безопасного 

поведения, 

валеология 

Клуб здоровья  

«Батыр» 

Интеграция ОУД «Самопознание» с 

содержанием физкультуры решает задачи 

формирования знаний о физическом 

здоровье, о соблюдении правил здорового 

образа жизни. Воспитания культуры 

здоровья, осознанного отношения к 

двигательной активности, интереса и 

потребности к физическому 

самосовершенствованию, а также навыков 

взаимопомощи, поддержки на занятиях 

физкультуры 

2 Коммуника

ция 

Развитие речи 

Художественна

я литература 

Основы 

грамоты и 

письма 

Государственн

ый, русский и 

др. языки 

Познавательные 

занятия «Говорим 

по -английски» 

Интеграция ОУД «Самопознание»  с 

содержанием коммуникативных 

технологий способствует формированию 

этических знаний, развитию духовно-

нравственного поведения детей. 

3 Познание Сенсорика 

ФЭМП 

Конструирован

ие 

Основы 

экологии 

 

Развивающие 

занятия «Логика и 

Я» 

Интеграция ОУД «Самопознание» с 

содержанием математического, 

информационного, конструктивного 

направлений образования обеспечивает 

понимание закономерностей в жизни через 

осознание связи и отношений между 

различными объектами и явлениями, 

свойствами и множествами, а также 

способствует развитию у детей основ 

экологической безопасности, ненасилия к 

живому миру, развитию экологически 

культурного мышления и поведения, 

выявлению нравственных императивов в 

окружающей среде, познавать себя в 

природе. 

4 Творчество Рисование 

Лепка 

Аппликация  

Музыка 

Развивающие 

занятия: 

«Хореография» 

ИЗО, 

Интеграция ОУД «Самопознание» с 

содержанием изобразительного, 

музыкального, художественно-творческого 

направлений образования, где связующим 
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Студия 

театрализованной 

деятельности 

«Театр и Я» 

 

элементом выступает художественный и 

музыкальный образ окружающего мира, 

способствует раскрытию духовно-

нравственного потенциала ребенка и 

развитию его творческих способностей. 

5 Социум Самопознание 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Экология 

Художественна

я литература 

 

Развивающие 

познавательные 

занятия: 

«Капельки счастья» 

«Познай мир» 

Интеграция  ОУД «Самопознание» с 

развивающими познавательными 

занятиями «Капельки счастья», «Познай 

мир» позволяют воспитанникам познать 

себя в социуме через изучение 

характеристик социума и природы,  

истории быта и культуры населения, его 

хозяйственной деятельности, изучение и 

охраны памятников и выдающихся 

объектов в качестве золотого запаса 

духовного наследия человечества. У детей 

закладывается позитивное бережное 

отношение к природе, к себе как части 

природы, ответственное отношение к 

живому существу, формируются навыки 

бескорыстного служения обществу, 

выявляются общечеловеческие ценности. 

Семь принципов «Мәнгілік Ел» отражают общечеловеческие ценности: любовь, ненасилие, 

истина, внутренний покой, праведное поведение, которые мы раскрываем в наших сердцах, в сердцах 

воспитанников и родителей. Общечеловеческие ценности составляют единое целое во всем, чему мы 

учим будущее поколение Казахстана, воспитывающихся в условиях нового независимого мышления, 

воплощая мечту страны «Мәнгілік Ел» [3]. 

В  реализации идей «Мәнгілік Ел» важна роль педагога, его самосовершенствование и 

саморазвитие. Детский сад «Бәйтерек» работает в тесном сотрудничество с Национальным Научно-

Практическим, Образовательным и Оздоровительным Центром «Бӛбек» г.Алматы, ЦУП ФАО 

«НЦПК «Ӛрлеу» ИПК ПР по Карагандинской области, Учебно-Методическим Центром Развития 

Образования Карагандинской области.  

Тренер НДО «Самопознание» ЦУП ФАО «НЦПК «Ӛрлеу» ИПК ПР по Карагандинской 

области Кантарбаева Ж.Е. в сотрудничестве с разработчиком программы НДО «Самопознание» 

Национального Научно-Практического, Образовательного и Оздоровительного Центра «Бӛбек» 

г.Алматы  Омаровой Г.А.  провели большой семинар для всех сотрудников детского сада 

«Интеграция НДО «Самопознание» в образовательное пространство детского сада». Цель семинара – 

развитие профессиональной компетенции педагогов дошкольной организации образования по 

интеграции идей НДО «Самопознание» в воспитательно-образовательный процесс детского сада. 

В детском саду активизирован процесс нравственного-духовного воспитания детей в тесном 

взаимодействии педагогов с родителями воспитанников и детским садом. Проводятся разнообразные 

мероприятия по приобщению наших воспитанников к культурно-историческому наследию страны и 

формированию духовно-нравственных качеств личности дошкольников старшего возраста.  

Таким образом, сопоставив педагогические наблюдения от общения с детьми, родителями за 

последние два года, мы убедились в том, что в результате улучшения партнѐрских отношений с 

родителями наблюдается рост духовно-нравственного воспитания детей. 

В процессе взаимодействия используются следующие эффективные формы и методы работы: 

 Экологическая акция «Зеленая страна» 

 Родительские собрания: «Вместе мы сильнее!», «Добро пожаловать!», «Воспитываем 

добротой!» 

 Благотворительная акция «Дари добро!» 

 Спортивный досуг «Здоровье – главное богатство!» 

 Выставка совместного творчества «Осень золотая в гости к нам пришла» 

 Благотворительная акция «Протяни руку помощи» 

 День открытых дверей «Мы рады Вам!» 
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 Выставка «Моя Родина – Казахстан!»  

  В детском саду ведется большая работа, посвященная 20-летию Ассамблеи Народов 

Казахстана: спортивный конкурс «Толагай» с участием родителей и детей, тематические утренники и 

выставки «От сердца к сердцу, к дружбе и согласию», которые с детства воспитывают толерантность 

и терпимость к разным народностям. 

Стало доброй традицией детского сада проводить совместные благотворительные акции. Одна 

из таких акций «Все в твоих руках» посещение детьми,  родителями и  педагогами детского дома 

«Қҧлыншақ». Целью такой благотворительной акции является привлечение родителей к 

мероприятиям в детском доме с целью дальнейшего усыновления детей. И мы очень рады, что у нас 

есть результат. Одной семьи стало больше! 

Главный результат заключается в раскрытии и усвоении детьми, педагогами и родителями 

общечеловеческих ценностей. 

Лидер нации провозгласил национальную идею «Мәнгілік Ел», которая направленна на 

объединение, сплочение и согласие казахстанского народа. Так и программа нравственно-духовного 

образования «Самопознание» раскрывает в сердцах общечеловеческие ценности: покой, любовь, 

истина, праведное поведение, ненасилие. Достигнуть намеченной цели возможно только в том 

случае, если каждый казахстанец внесет свою лепту. «Включайтесь в работу, каждый на своем 

рабочем месте. Не будьте равнодушными. Создавайте судьбу страны вместе со всем народом!», - 

сказал Президент, и его слова стали объединяющим и вдохновляющим  девизом  всего коллектива. 

Историческая память, казахстанский патриотизм, гуманная этническая и духовная культура – вот 

главное наше богатство. Национальной идеи «Мәнгілік Ел»  -  быть, жить, развиваться.  
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БІЛІМ БЕРУДЕГІ ОЗЫҚ МАҚСАТ–ЗАМАНҒА СӘЙКЕС ЖАҢҒЫРУ 
 

Ешпанова Л.Ш. 
Қ. Мұхамеджанов ат. № 1мектеп-гимназия 

 ғылыми жет. Қошқарова Ш.З., пед.ғ.кандидаты 

Қорқыт-Ата ат. Қызылорда университеті  

«Ӛнер»кафедрасының аға оқытушысы  

Қызылорда қаласы 

 

Білім беру бағдарламаларының негізгі 

басымдығы ӛзгерістерге ҥнемі бейім болу және 

жаңа білімді меңгеру қабілетін дамыту болуға 

тиіс 

ҚР Президентінің 2018 жылғы Жолдауынан 

Білім беру саласындағы бҥгінгі ӛзгерістер жаңартылған мазмҧндағы бағдарламалар мен 

оқулықтардан, стандарттар және кадрлардан бастау алады. «Адами капитал – жаңғыру негізі» деп 

Елбасы барлық жастағы азаматтарды қамтитын білім беру ісінде ӛзіміздің озық жҥйемізді қҧруды 

жеделдету қажет екенін айтты. [1.1] Ӛзгерістерді ӛзімізден бастауымыз керек екендігін бҥгінгі таңда 

қарқындап дамып келе жатқан заманауи технологиялардан байқауға болады. Біз ҥшін, яғни білім 

саласының мамандары ҥшін ең маңыздысы адам капиталына инвестиция салу, адам капиталын 

дамыту болып табылады. Адами капитал – білім саласын дамыту негізі. «Білім экономикасын» 

қалыптастыру мен дамытудың басты факторы креативтік және инновациялық адами капитал болып 

табылады. Адами капиталды таңдау еңбек ӛнімділігін, ӛмір сҥру деңгейін, білім беру сапасын, 

денсаулық сақтауды, демалу саласы мен мәдениетті арттыруға негізделген ҧлттық саясаттың жаңа 

принциптерін қҧру қажеттілігін айқындайды. [1.2] 
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Тҧңғыш президентіміз Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстанның ҥшінші жаңғыруы: жаһандық 

бәсекеге қабілеттілік» және «Тӛртінші ӛнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 

мҥмкіндіктері» атты жолдаулары мен «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында 

кӛрсетілген мақсаттарға жету, «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасының тиісті деңгейде орындалуы 

ҥшін де, дамыған отыз елдің қатарына қосылу ҥшін де әлемдегі ең дамыған мемлекеттердің жаңа 

форматты дамуды қамтамасыз етуге бағытталған ҧлттық стратегиялық жоспарларына зейін қойып, 

кӛңіл бӛлуіміз заман талабы болып отыр. [1.1]  

Дамыған Еуропа елдерінің бірі Германия 2010 жылы жариялаған «Industrie-4.0» атты даму 

стратегиясы бҥкіл әлемнің индустрияландыру саласындағы жаңа стандарттарға айналып отыр. 2011 

жылы АҚШ ӛнеркәсіп саласында жаңа форматтағы әріптестік орнату ҥшін «Advanced Manufacturing 

Partnership 2.0» бағдарламасы, Қытай ҥкіметінің ӛнеркәсіп саласын дамытуға бағытталған «Made in 

Shina 2025» индустриялық стратегиясы жыл басындағы Елбасымыздың Жолдауы мен Қазақстан 

ҥкіметінің 2025 жылға дейінгі ӛнеркәсіп саласын дамытуға арналған жаңа жоспарының 

қабылдануына осындай әлемдік ҥрдістер арқау болып отырғанын білеміз. [1.2] 

Адамзат дамуының кезеңдерін қарастырып кӛрсек, бірінші кезеңде адамдар ӛз қажетін, 

тамағын табиғаттан аңшылық, терімшілік әдіспен тапты. Екінші кезеңде мал асырап, егін егіп кҥн 

кӛрсе, ҥшінші кезеңде металды, ағашты ӛңдейтін қарапайым ӛнеркәсіп саласын дамытты. Ал қазіргі 

тӛртінші кезеңде ақпарат тарату жҥйесі дамып, интернет пен цифрлы технологиялар қарқынды 

дамып тҧрмыстың барлық саласының негізгі бӛлігіне айналды. [1.2] «Тӛртінші ӛнеркәсіптік 

революция жағдайында» еліміздің қарқын алып дамуы ҥшін барлық мҥмкіндіктер жасалынуы тиіс. 

Болашақтың жоспарын ҥздіксіз жасап отырған аса дамыған Жапония елі дамудың жаңа 

жолдарын қамтамасыз ету ҥшін «Society 5.0» ( 5.0 қоғамы) стратегиясын жҥзеге асыру мақсатында 

«Connected Industries» атты бағдарламасын қабылдады. 5.0 қоғамында адамдар кҥнделікті кҥйбең 

тірлікті арнайы жасалған роботтарға жҥктеп, жеке басына тиімді уақытты денсаулығы мен біліміне 

пайдалануға мҥмкіндік жасайды. Сондықтан, «роботтар әлеміне» айналатын «5.0 қоғамы» адамзат 

дамуының кезекті кезеңі деп қабылдауға болады. [1.2] 

Қазіргі цифрлы технологиялар дамып, әр мемелекеттің және қоғамдың жҥйенің негізіне 

айналып отырған кезеңде барлық салада жиналып отырған ақпаратты (Big Data) ӛндірісті 

жеңілдетуге ғана емес, адамның ӛмірі мен тҧрмысын оңтайландыруға қолданудың тиімді жолын табу 

келешектің кемелденген қоғамын қҧрудағы ең маңызды мәселе болып отыр. Осы мақсатта «Адами 

капиталды» жаңғырту – білім беру саласы мамандарының басты міндеті болып табылады. Жас 

ҧрпақты ғылыми-зерттеу саласына және ӛндірістік-технологиялық ортаға ҧтымды тҥрде кірістіру 

ҥшін мҧғалімге ҥлкен міндеттер жҥктеліп отыр. [1.2] 

Елбасымыздың «Ҧлт жоспары – қазақстандық арманға бастайтын жол» мақаласында атап 

кеткендей, «Білім беру саласында мектепке дейін және мектепте білім берудің жаңа ҥйлестірілген 

стандарттарын әзірлеу және бекіту бойынша жҧмыстар жҥргізілуде». Бҧл педагог кадрлардың 

біліктілігін арттыруды, технологиялық және әдістемелік білімін ҥнемі әрі ҥздіксіз жетілдіруді 

қажет етеді. Нәтижесінде мҧғалім ӛз қҧндылықтары мен пайымдауларын, білім беруге қатысты ӛз 

әрекеті мен қарым-қатынасын ӛзгертуге бейімделеді. [1.3] 

Бҥгінгі әлем дамуының жаңа ҧстанымдары білім беру жҥйесінен кҥн сайынғы экономикалық, 

әлеуметтік және мәдени ӛзгерістерге мейлінше бейімделуді талап етеді. [1.3] Басқаша айтқанда, 

бҥгінгі кҥні білім беру жҥйесінде: «Ҥйрену мен ҥйрету тек ӛзара белсенді әрекеттерге негізделген 

қарым - қатынас арқылы жҥзеге асырылады» және «Тек әрекеттесу арқылы ғана ҥйренуге және 

ҥйретуге болады». Халық даналығы да осыны растап тҧр: «Тісі шыққан балаға шайнап берген ас 

болмас!»  

Екі жарым мың жыл бҧрын қытай ғҧламасы Конфуций былай деген екен: «Маған айтып 

берсең-ҧмытып қаламын, кӛрсетсең – есімде сақтаймын, ӛзіме жасатсаң – ҥйренемін!» Міне, осы 

себептерге байланысты оқу процесінің негізін ақпараттық коммуникация қҧралдары мен әдістемелер 

қҧрауы керек, әрбір мҧғалім ақпараттық технология қҧралдары мен тәсілдерді ӛзінің әдістемесінің 

негізіне айналдыруы тиіс. [1.3] 

Қазір Батыс мемлекеттердің мектептерінде «дәптер» және «кітап» ҧғымдарының орнын 

«планшет» ҧғымы басқан. [1.4] Сондықтан, замануи педагог-маман ақпараттық коммуникациялардың 

барлығын жете игеріп алмаса, ол бҥгінгі кҥн талаптарына сәйкес келмей қалмауы мҥмкін деп айта 

аламыз. 

Озық индустриялық дамыту адами ресурстардың қолжетімділігін арттыруды және сапасын 

қамтамасыз етуді қажет етеді, білім сапасына жоғары талаптар қояды. Индустрияландыру 
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қажеттіліктерін қамтамасыз ету мақсатында жетекші жоғары оқу орындарының бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру шаралары мен техникалық және кәсіптік білім беру жҥйесін жаңғырту 

жӛніндегі іс-шаралар іске асырылуы, дуалдық жҥйе бойынша даярлау және кәсіптік біліктілікті 

арттырудың пилоттық орталықтарының тәжірибесін тарату ҥшін жағдай жасалынып, ӛнеркәсіппен 

әріптестікте жаңа кәсіптік стандарттар керек. [1.4] 

Еңбек нарығының икемділігін арттыруға, елімізде кәсіптік бағдарлау ҥшін тиімді 

ынталандыруға және қайта оқытуды жеңілдетуге бағытталған шаралар іске асырылып жатыр. 

Алдын ала кадрларды даярлау мақсатында салалар, кәсіптер және мамандықтар бӛлігінде еңбек 

ресурстарына деген қажеттілікті болжау жҥйесін жетілдіру қажет. [1.4] Арнайы мамандар ӛте қажет 

секторлар мен кластерлерді қолдау аясында заманауи білім беру бағдарламалары әзірленеді. Бҧл 

ретте білім беру бағдарламалары бірінші кезекте жылдам ӛзгеретін технологияға, индустриялық 

дамыту ҥрдісіне және жҧмыс берушілер сҧранысына бағдарлануы тиіс. [1.5] 

Мектеп базасында мҧғалімдер оқушыларды білім алушы деп қана қарамай, олардың бірнеше 

жылдан кейінгі қоғамдағы орны жайлы, ҥлкен ӛмірге бейімделуіне ықпал жасауы  керек. Осы 

орайда, мектепте жоспарлы тҥрде ӛткізілетін тәрбие сағаттары, тәжірибе алмасу семинарлары, ата-

аналармен ӛткізілетін іс-шаралар жҥйелі тҥрде ҧйымдастырылады. Ӛткен оқу жылында біздің №1 

инновациялық мектеп-гимназия базасында магниттік мектептер педагогтарымен ӛткізілген қалалық 

семинарда «Мамандықтар әлемі: бҥгін және ертең» тақырыбында презентация жасадым. Мақсатым 

– оқушыларға алдағы кҥндерде қандай мамандықтарды таңдау тиімді болатыны, жаңадан пайда 

болатын және жойылатын мамандықтар жайлы ақпарат беру болды. 

Жаңа технологиялық ҥрдістер біздің қалауымызды қажет етпей-ақ кҥнделікті ӛмірімізге еніп 

барады. Қашықтықтан оқыту жҥйесі бҧл кҥндері мҧғалімдер мен оқушыларды, ата-аналарды жаңа 

технологияларды игеруге мәжбҥр етті. Сондықтан, заманға сәйкес жаңғыру міндеті барлық саланы 

қамтиды. Ӛзгеру ҥшін ӛзімізден бастау керек, заман ағымына икемделу арқылы жаңа қоғамның 

жағымды жақсы жақтарын бойымызға сіңіруіміз қажет. [1.5]  
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 ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 

СРЕДСТВАМИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ТУҒАН 

ЖЕР» 
 

Жангабулова А.А. 
КГУ «Детский дом для детей с ОВР» 

г.Караганда 

 

Проблемы развития воспитания, несомненно, заслуживают пристального внимания, так как 

речь идет о завтрашнем дне Казахстана, ценностных ориентирах нашего общества о национальной 

безопасности страны, корни которой кроются в воспитании, творческом развитии, гражданском 

становлении подрастающего поколения. 

В настоящее время в Республике Казахстан модернизируется система образования, которая 

вызвана рядом приоритетных государственных задач: формирование конкурентоспособного 

человеческого капитала для вхождения в 30 развитых стран мира, повышение уровня и качества 

обучения и воспитания подрастающего поколения в соответствии с потребностями мировой 

рыночной экономики и открытого гражданского общества, внедрение эффективных механизмов, 

инновационных технологий и методик по формированию у подрастающего поколения 

этнокультурной и гражданской идентичности, основанной на знании истории государства, 

государственного языка, национальных культурных ценностей народов Казахстана, использование 
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опыта зарубежных стран по формированию у воспитанников патриотических ценностей, обогащение 

национальной системы воспитания на идеях казахстанского патриотизма. 

Важно при этом иметь в виду, что казахстанский патриотизм – явление особенное, поскольку 

речь идет об отношении многонационального народа республики к одной, общей для всех народов 

его населяющих Родине. 

У каждого гражданина страны есть все возможности для того, чтобы сделать 

конкурентоспособным себя, а значит, и свою республику. Для достижения этой цели, помимо 

стремления к знаниям, также необходимо быть истинным патриотом своей Родины, любить, ценить и 

беречь своѐ Отечество. 

В программной статье «Болашаққа бағдар: рухани жанғыру» Нурсултан Назарбаев предложил 

разработать программу «Туған жер», которая  предусматривает масштабную работу именно в этом 

направлении. 

Цель данной программы: воспитание у казахстанцев чувства истинного патриотизма, который 

выражается в любви, гордости и преданности своему аулу,  городу, краю, его истории, культуре, 

традициям и быту, нравственном долге перед Родиной. 

Особое отношение к родной земле, ее культуре, обычаям, традициям – это важнейшая черта 

патриотизма. Это основа того культурно-генетического кода, который любую нацию делает нацией, а 

не собранием индивидов. Н.Назарбаев отметил, что лучшая форма патриотизма – это изучение 

истории родного края в средних школах. 

В нашем учреждении ведется работа по программе  «Рухани жаңғыру», внедрен спецпроект 

«Туған жер» с целью которого воспитание у казахстанцев чуства истинного патриотизма, который 

выражается в любви, гордости и преданности своему городу, краю, его истории, нравственном долге 

перед Родиной. 

Программа «Туған жер» состоит из четырех Подпрограмм, одной из которых названа «Тәрбие 

және білім». Данная подпрограмма включает в себя воспитание конкурентоспособной, прагматичной, 

сильной, ответственной, творческой Личности Единой нации, развитие национальной системы 

воспитания и обучения. Цель подпрограммы - развитие национальной системы воспитания и 

обучения путем консолидации усилий организаций образования, семьи и других социальных 

институтов  для формирования всесторонне и гармонично развитой личности на основе 

казахстанского патриотизма и общечеловеческих ценностей. 

Для достижения конечных результатов планируем реализовать следующие базовые проекты: 

- «Ӛлкетану»; 

- «Кітап – білім бҧлағы»; 

- «Отаным – тағдырым»; 

- «Саналы Азамат». 

Итак, базовый проект «Ӛлкетану», задачами которого являются создание условий для развития 

краеведческой деятельности и системы мероприятий по поддержке краеведения в организациях 

образования; обновление содержания краеведческого образования и повышение качества 

организации, эффективности и безопасности проводимых краеведческих мероприятий с детьми и 

молодежью; широкое использование профориентационных возможностей краеведческой работы с 

воспитанниками. 

В этом направлении мы работаем  так как  с 2010 года на базе детского дома создан музей 

включающий такие разделы экспозиции: 

- Страницы истории  детского дома  в динамике ее развития 

(1934-2019 гг); 

– из истории создания и развития детского дома «Сквозь 

призму прошлых лет»; 

– традиции детского дома; 

- достижение сотрудников и воспитанников; 

–детский дом сегодня. 

В рамках данного направления совместно с городским историко-краеведческим музеем 

планируем разработать проект «Я – патриот малой Родины», в рамках которого пройдут выставки, 

экскурсии по местам исторического значения нашего города. Совместная работа с сотрудниками 

музеев и архивов, с областным музеем изобразительного искусства, которые готовы предоставить все 

необходимые экспонаты. Так же разработать маршруты для пеших и вело экскурсий. 
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Второй базовый проект «Отаным – тағдырым» способствует развитию у детей и молодежи 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

формирование профессионально- значимых качеств и умений к их активному проявлению в 

различных сферах жизни общества. 

Основными задачами этого проекта обозначены: формирование позитивных моделей 

поведения и образа героя современности среди молодежи; популяризация государственных символов 

страны, государственной и воинской службы, государственных праздников. Особая роль отводится 

повышение роли детских и молодежных общественных организаций, таких как Единая детско-

юношеская общественная организация «Жас ҧлан» и «Жас қыран». 

Стремление к образованию всегда было характерно для казахстанского народа и читательская 

грамотность – это залог успеха нации. На это и нацелен  базовый проект «Кітап – 

білім бҧлағы», реализация которого направлена на приобщение детей и молодежи к чтению как 

инструменту духовного и интеллектуального прорыва нации, способствует развитию 

многонациональной культуры народа Казахстана, возрастанию роли книги в жизни общества, 

пропаганде чтения. Дети стали мало читать. Если двум первым направлениям мы уделяли всегда 

внимание, то чтение книг оставалось в стороне. Поэтому стоит задуматься  над этой проблемой и 

организовать ряд мероприятий в данном направлении. Например, «Буккроссинг» (организация 

специальных мест по обмену книгами), организация благотворительной акции по добровольной 

передаче книг библиотеке, организация встреч обучающихся и воспитанников с работниками 

библиотек.  

Базовый проект «Саналы Азамат», направленный на профориентационную поддержку, 

выработку у воспитанников профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы 

деятельности, в соответствии с их возможностями, способностями и с учетом требований и 

перспектив развития рынка труда. 

Сейчас о чем бы ни думал, чем бы ни занимался современный подросток, его мысли постоянно 

обращаются к будущей профессии. В ней молодому человеку предстоит окончательно осознать себя 

гражданином, патриотом. 

Жизнь в детском доме должна быть яркой и интересной, насыщенной, наполненной 

радостными хлопотами и заботами. Пусть ребята слагают стихи о родном крае, рассуждают о 

толерантности,  пишут, узнают о судьбе народа. Пусть с трепетом слушают воспоминания предков, 

рассматривают старые фотографии и пытаются понять, что помогло им выжить и сохранить землю, 

пишут об этом стихи и сочинения! Пусть интересуются историей родного города, школы, 

рассуждают о прошлом, настоящем и будущем Казахстана. 

Работа по данному проекту послужит формированию патриотической и гражданской позиции 

через познание отечественной истории и истории родного края, национальных традиции. Поможет 

развить у воспитанников чувство патриотизма, ввести навыки научно-исследовательской работы. 

Сформировать уважительное отношения к памятникам прошлого, потребности общаться с 

музейными ценностями. Послужит воспитанию духовно-нравственных, функционально грамотных 

личностей, любящих свою малую Родину. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ КАК СПОСОБ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧЕНИКА И 
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Школа-гимназия №3  

Сарханов В.В. 
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г.Костанай 

 

Появление компьютера в образовательной деятельности, явилось катализатором тех 

тенденций, которые показали информационную суть процесса обучения. В географии, наряду с 

традиционными технологиями обучения, заложены огромные возможности для применения 

компьютерных технологий и мультимедиа, особенно это стало актуальным в период пандемии 

коронавируса.  

Кабинет географии немыслим без наглядных пособий, но в условии дистанционного обучения 

данные пособия стали попросту не востребованными. Сейчас для детей достаточно Атласа и 

интернета, но это благодаря этим возможностям открывается путь к новому пути познания 

географии. Из-за сложившейся ситуации появилась необходимость использовать интерактивные 

карты. Количество этого материала, необходимого для проведения современного урока, огромно. 

При использовании интерактивных карт возможности преподавания географии значительно 

расширяются. 

Интерактивные карты — новый тип интерактивных средств обучения географии. Работая с 

интерактивными картами, учитель имеет возможность создавать нестандартные наглядные образы, 

необходимые для каждого этапа на конкретном уроке, которых нет ни в каком другом источнике. 

Интерактивные карты позволяют существенно расширить возможности традиционных 

географических карт [1, с.20]: 

 возможность отображения отдельных участков для более подробного их изучения (на 

некоторые карты добавлен привязанный к территории дополнительный иллюстративный и 

текстовый материал);  

 возможность отображения только необходимых на конкретном уроке подписей и условных 

обозначений, упрощая карту, делая ее более наглядной;  

 возможность рисовать на карте и наносить на нее надписи.  

Существует три основных вида работы с электронной картой:  

1. работа со слоями карты;  

2. работа с дополнительным материалом;  

3. использование дополнительных возможностей программы (выполнение рисунков, 

надписей). 

Предлагаем некоторые приемы работы с интерактивными картами, апробированные нами на 

дистанционных уроках географии: 

Работа со слоями карты. 

Цифровая карта является своеобразным «слоеным пирогом». Географическая информация 

представлена в ней как совокупность геоинформационных слоев. Каждый слой содержит 

определенную группу объектов, посвященных какой-то конкретной теме, поэтому такие слои часто 

называют тематическими слоями. Активизируя кнопку «СЛОИ» можно изменить внешний вид 

карты, комбинировать слои с разной информацией, следуя логике изучения материала. 

Все это предоставляет следующие возможности: 

 приближать выбранные участки земной поверхности для более детального рассмотрения; 

 снимать часть обозначений, упрощая карту, делая ее более наглядной (например, можно 

показать /скрыть месторождения полезных ископаемых); 

 с помощью разного сочетания слоев на основе базовой карты можно создать целый набор 

специализированных карт (например, можно скрыть градусную сетку и показать расположение 

крупнейших  городов мира); 

 ряд карт можно совмещать, что позволяет выявлять причинно-следственные связи и 

закономерности (например, при изучении темы «Литосфера» учащимся 7 класса было предложено 
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на карту «Строение земной коры» наложить слой с рельефом и сделать вывод о соответствии 

крупных форм рельефа определенным структурам земной коры). 

Метод наложения карт помогает ученикам сопоставлять, анализировать факты, выдвигать 

гипотезы, доказывать или опровергать их, делать выводы [2, с.78]. Одним словом – мыслить.  

Работа с дополнительным материалом. 

Еще одной важной характеристикой электронных карт является наличие информационного 

блока.  

 
Рис. 1 Информационный блок к карте океанов [2]. 

Этот блок отражает специфику карты, заостряя внимание на наиболее значимых особенностях 

географических объектов и территорий. На некоторые карты добавлен привязанный к территории 

дополнительный иллюстративный и текстовый материал. Например, информационный блок к карте 

океанов (Рис. 1) содержит сведения о рельефе дна океана, хозяйственной деятельности людей. 

Дополнительный иллюстративный материал повышает информативность карты. 

Использование дополнительных возможностей программы. 

Функция рисования (Рис. 2) значительно расширяет область применения электронных карт на 

уроке, увеличивает их наглядность.  

 
Рис. 2 Показ функции рисования [2]. 

Появляется возможность выделять объект или группу объектов, на которые необходимо 

обратить внимание, добавлять на карту информацию. Карта открывает неограниченные возможности 

для учителя. Можно заранее дополнить изображения своими условными знаками. Например, нанести 

теплые и холодные течения без подписи их названий. 

И учитель, и ученик могут подписывать названия географических объектов, наносить рисунки, 

сохранять или удалять их. Например, обозначить на карте Южной Америки границы водного 

бассейна реки Амазонка (Рис. 2). 
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Еще одним преимуществом интерактивных карт перед обычными картами на бумажных 

носителях является возможность составления учебных заданий для выполнения учащимися, как на 

уроке, так и дома.  

Например: 

 7 класс. Задание: обозначьте на карте Австралии крайние точки материка подпишите их 

координаты.  

 8 класс. Задание: на контурной карте проведите границы климатических поясов и в 

пределах умеренного климатического пояса выделите территории с различными типами климата.  

Теперь выполнение заданий связанных с заполнением контурных карт превратилось из 

рутинной работы в увлекательный процесс, а сами карты стали красочными и информационно-

насыщенными.  

При таких формах организации работы удается максимально реализовать возможности 

интерактивных средств обучения географии в школе. 

Использование интерактивных карт при дистанционном обучении позволяет повысить 

качество обучения, сделать его динамичным, решать несколько задач – наглядность, доступность, 

индивидуальность, контроль, самостоятельность и при этом дистанционно контролировать учителю 

за ходом учебной деятельности учащихся. Это дает учителю возможность сделать его урок более 

насыщенным, красочным и запоминающимся, что особенно важно для уроков географии в 7-8 

классах. 
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ТӘРБИЕНІҢ НЕГІЗГІ МЕССЕНДЖЕРІ-ХХІ ҒАСЫРҒА ЛАЙЫҚТЫ ҚАСИЕТТЕР: 

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» 
 

Жумабаева А.О. 
«Ю.А.Гагарин атындағы мектеп-лицейі» КММ 

Қарағанды облысы, Шет ауданы, Ақадыр кенті, 

 

Жеті тҥрлі ілім білетін ҧрпақ тәрбиелеу –бҥгінгі 

кҥннің негізгі міндеті 

Қасым-Жомарт Тоқаев. 

Адам баласының әрқайсының ӛз ӛмір жолы болатыны тәрізді, кез-келген халықтың, қоғам мен 

мемлекеттің ӛз тарихи ғҧмыры бар. Ол кӛне тіршілік кӛшінде сан алуан кейіпте кӛрініп келе жатқан 

кҥрделі процесс. Әр ҧрпақ ӛзінің бҧрынғы ҧрпақтың жалғасы болғанынан, ӛз дәуірінің шыңырауына 

ҥн қосып, ӛз соқпағын іздейді. 

Тәуелсіз Қазақстан жағдайында біз сапалы білім, саналы тәрбие беруді ҧлттық тәрбиеден 

қарастыруды тиімді деп есептеуіміз қажет. Ӛйткені жалпы тәрбиелеу процесі тек қана батыс европа 

мен американдық ҥлгіні қабылдап бара жатқанға ҧқсайды. Ҧлттық тәрбиеде, әсіресе, ана тілі 

байлығының алар орыны ерекше екені белгілі.Осыны ескере келе, қазақ тілі мен әдебиеті пәнін оқыту 

барысында тек қана теориялық білім беріп қана қоймай, ҧлттық ҥрдісімізден хабар бере отырып, 

адамгершілік қасиеттерді қалыптастыру мәселесіне жете назар аударуға тырысу керек. 

Бҥгінгі кҥні барша қазақ тілі мен қазақ әдебиеті ҧстаздар қауымының алдында тҧрған басты 

міндет білім мен тәрбие берудегі озық ҧстанымдардың ҧлттық тәрбие қҧндылықтарымен 

байланыстыра отырып, әр оқушының қабілетін, талантын ашу, ӛзіндік ҧлттық тәрбиесі мен санасын 

қалыптастыру. 

Әл-Фарабидің «Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас жауы» деген сӛзі барша білім саласы 

қызметкерлерінің бой тҥзер бағдары болуы тиіс. Ҧстазсыз адам болмайды. Бәріміз де кезінде 
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мҧғалімнің тәлімін алып, білімін ҥйрендік. Сондықтан, болашаққа жол сілтейтін мҧғалімнің еңбегін 

лайықты бағалау – ӛте маңызды міндет. Бҧл ҥшін бір орында тҧрып қалмай, ілгерілеуіміз керек. 

Сондықтан білімі мен ойы озық ҧрпақты тәрбиелейтін мҧғалімдер қауымына зор жауапкершілік 

жҥктеледі. Сіздердің бҥгінгі шәкірттеріңіз – Қазақстанның жарқын болашағы. Сапалы білім – 

жетістікке жетудің жолы әрі экономиканы дамытудың басты қҧралы. 

Нҧрсҧлтан Әбішҧлы Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласын 

мҧқият оқи отырып, ӛз Отаны ҥшін жауапты, рухы мықты адамдар ӛмір сҥретін, кең байтақ жері мен 

табиғи сҧлулығына бай, біздің әдемі Қазақстан Республикасы ҥшін мақтанышпен сезінесің. 

Қазақ деген ҧлтқа тән ҧлттық қҧндылықтарымыз біртіндеп жойылып бара жатқанға ҧқсайды. 

Оның бір-ақ мысалы дәріс барысында тӛл ӛнеріміз шешендік сӛздерді қолдана отырып, рухани 

тәрбие беруге тырысамын. 

Бір дегеніміз – бірлігі кеткен ел жаман, 

Екі дегеніміз – егесіп ӛткен ер жаман, 

Ҥш дегеніміз – ҥш бҧтақты шідерден шошынған ат жаман, деп сӛзімді ары жалғай бергенімде, 

«Шідер» деген не деп сҧрақ қойды. Қайран да менің қаймағы бҧзылмаған ауылым, десеңші... Қала 

баласының ӛмірі кӛрмеген, естімеген дҥниесін қайдан білсін, сын жоқ деп ойладым. Осы орайда 

Майқы бабамыздың: 

Естіге айтқан тура сӛз, 

Шыңға тіккен тумен тең. 

Езге айтқан тура сӛз 

Қҧмға сіңген сумен тең,- 

деген жолдар арқылы, қазіргі жастар мектепте қазақ әдебиеті пәнін оқымаған ба, деп қаласың. 

Жастарымыздың балалық шаққа деген ӛкпесінің қара қазандай екенін білдім. 

Басшының ӛзінің "Рухани жаңғыру" мақаласында болашаққа сенімді кӛпір салу жолындағы іс-

қимыл бағдарламасын ҧсынады. Бҧл бағыттағы алғашқы қадамды қазақстандық қоғамның қоғамдық 

санасын жаңғыртудан кӛреді. Отанға деген сҥйіспеншілік, халық дәстҥрлеріне адалдық, 

Қазақстанның тарихы мен мәдениетін білу, қоғамдағы бірлік пен келісімді ҧстану, еліміздің батыр 

адамдары туралы білу – патриоттық іс – шаралардың негізі. 

"Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" бағдарламалық мақаласы аясында еліміздің тҥкпір-

тҥкпірінде Рухани жаңғыру жобасын жҥзеге асыру бойынша ауқымды жҧмыстар басталды. "Туған 

жер" - "Рухани жаңғыру" бағдарламасының басым бағыттарының бірі. Біз қайда болсақ та, кішкентай 

Отанымыз әрқашан жҥрегімізде болады. Әрқайсымыз ӛз туған ӛлкемізді мақтан тҧтамыз және оның 

дамуына кӛмек кӛрсетуге тырысамыз. Кіші отанға деген сҥйіспеншілік біздің жалпыҧлттық 

патриотизмнің негізі болып табылады. 

"Патриоттық сезім ӛз жеріне, ӛз ауылына, қаласына, ӛңіріне, кіші отанына деген 

сҥйіспеншіліктен басталады... Неліктен кішкентай Отан? Адам- эмоционалды тіршілік иесі. 

Кішкентай Отан-бҧл сіз туып-ӛскен жер және ӛмір бойы ӛмір сҥретін мекенің. Онда таулар, ӛзендер, 

олардың пайда болуы туралы әңгімелер мен аңыздар, халық жадында қалған адамдардың есімдері 

бар.  

Әр адам ҥшін маңызды оқиғалармен байланысты адамдардың эмоционалды шыңы 

жалпыхалықтық мереке кҥндерімен де байланыстыруға болады. Бҧл да кішкентай Отанға деген 

сҥйіспеншіліктің кӛрінісі. Қазақстандықтардың ең сҥйікті және шын мәнінде халықтық мерекенің  

бірі-Жеңіс кҥні. Президент ӛз мақаласында былай деп жазады: «жаңа жаңғыру бҧрынғыдай тарихи 

тәжірибе мен дәстҥрге менмендікпен қарамауы керек. Керісінше, ол озық дәстҥрлерді жаңғыртудың 

табыстылығының алғышарты, маңызды шартына айналдыруы тиіс». 

Тәрбиені дамыту проблемалары сӛзсіз назар аударуға лайық, ӛйткені әңгіме Қазақстанның 

ертеңгі кҥні, ӛскелең ҧрпақтың тәрбиесінде, шығармашылық дамуында, азаматтық қалыптасуында 

тамыры бар еліміздің ҧлттық қауіпсіздігі туралы біздің қоғамымыздың қҧндылық бағдарлары туралы 

болып отыр. 

Рухани байлықты, моральдық тазалықты, дене жетілуін, бәсекеге қабілеттілікті, прагматизмді, 

ҧлттық бірегейлікті, білімге талпынысты, эволюцияны және сананың ашылуын ҥйлестіретін, 

әлеуметтік рӛлдер жҥйесін толық орындауға, ХХІ ғасырға лайықты адам ӛмірін қҧруға дайын және 

қабілетті жан-жақты және ҥйлесімді дамыған тҧлғаны тәрбиелеу қазіргі таңда маңызды мәселелердің 

бірі болып отыр. 

Тәрбиенің негізгі месседждері-XXI ғасырға лайықты қасиеттер: «Рухани жаңғыру»: 
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Қазақстанға патриоттық сезімі. Бҧл сапаның қалыптасуы оқушыларда Отанды сҥю, оның 

табыстары мен жетістіктерін, кӛрнекті тарихи қайраткерлердің ҧлы есімдерін мақтан тҧту, ӛз 

ауылына, қаласына, ӛлкесіне, оның мәдениетіне, әдет-ғҧрпына, дәстҥрлеріне адал болу, ел тарихын 

қҧрметтеу, оның гҥлденуі мен әл-ауқаты ҥшін еңбек ету, конституциялық міндеттерді орындау, 

қоғамның әлеуметтік жауапты мҥшесі болу қабілетімен байланыстырылуы тиіс. 

Бәсекеге қабілеттілік. Оқушылардың бҧл қасиеті қазіргі жағдайда ҧлттық сана-сезім мен сыни 

ойлаудың жоғары деңгейі бар, ӛзін-ӛзі жетілдіруге, ӛзін-ӛзі дамытуға, ӛзін-ӛзі дамытуға, ӛзінің 

маңызды кҥштерін ӛзін-ӛзі жҥзеге асыруға айқын қажеттілігі бар, ҥш немесе одан да кӛп тілді 

меңгерген, кӛшбасшылық қасиеттерге ие, кӛпшіл, командада жҧмыс істей алатын, жаңа білімді 

тҧрақты меңгеруге, оларды сыни тҧрғыдан тҥсінуге дайын интеллектуалды дамыған, бәсекеге 

қабілетті, креативті, компьютерлік және цифрлық сауаттылығы бар проблемаларды шешу ҥшін 

стандартты емес жағдайларда (функционалдық сауаттылық) шебер қолдану. 

Прагматизм. Прагматизмді тҧлға сапасы ретінде тәрбиелеу оқушыларда дайындықпен, 

қабілетпен және іскерлікпен байланыстырылуы тиіс: нақты мақсаттарға қол жеткізуге баса назар 

аудара отырып, білім беруге, салауатты ӛмір салтына баса назар аудара отырып, ҧтымды ӛмір сҥру; 

ӛз ӛмірін мҥмкіндігінше басқару; іс жҥзінде пайдалы нәтижелерге жету аспектісінде ӛмірге ӛз іс-

әрекеттері мен кӛзқарастарының жҥйесін қҧру; ӛз уақытын жоспарлау; практикалық қызмет 

барысында нәтижелер алу(алға қойылған мақсат, белгілі бір нәтижеге әкелуі керек). 

Ұлттық бірегейлік. Ҧлттық бірегейліктің қалыптасуы оқушылардың қазақ халқының тарихын, 

әдет – ғҧрпы мен дәстҥрлерін, қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде, ҧлттың мәдени коды ретінде ("егер 

ҧлт ӛзінің мәдени кодын жоғалтса, онда ҧлттың ӛзі де жойылады"), ҧлттық сана-сезімнің базалық 

элементі ретінде Қазақстанның бҥкіл біртҧтас халқының, қазақстандықтардың барлық ҧрпақтарының 

рухани бірлігі мен сабақтастығының ӛзегі ретінде белсенді зерделеуге дайындығымен байланысты; 

барлық қазақстандықтардың толеранттылық пен гуманизм негізінде бірге тҧратын барлық халықтар 

мен ҧлыстардың тіліне, тарихына, дәстҥрлеріне, әдет-ғҧрыптарына, ҧлттық мәдениетіне қҧрметпен 

қарау қабілеті мен әзірлігі; әртҥрлі мәдени мағыналарды іздеу мақсатында этносаралық, 

конфессияаралық және мәдениетаралық диалогқа қабілеттілігі мен әзірлігі; Қазақстан жерінде 

бейбітшілік пен зорлық-зомбылықты сақтауға ықпал ететін негізгі жалпы адамзаттық 

қҧндылықтарды (ӛмір, бостандық, бейбітшілік, ар-ождан, сенім, махаббат, бақыт, денсаулық) ҧстану 

қабілеті. 

Білімге талпыну. Оқушылардың осы қажеттілігінің дамуы рухани ӛзін-ӛзі жетілдіру 

қабілетімен және дайындығымен байланысты болуы керек (білім беру, білім мәдениеті басымдығы), 

ол қоғамдық моральда материалдық әл-ауқатты ынталандырудан гӛрі рухани ӛзін-ӛзі жетілдіруге 

деген ҧмтылыс тҧрақты басым болатындығын терең тҥсінуге негізделген. 

 

 
Эволюция және сананың ашықтығы. Оқушыларда осы қасиеттерді дамыту жаңа 

технологиялық жолға тҥсетін ӛзгерістерге дайындықпен байланыстырылуы; прогреспен бірге жҥруі, 

оның негізгі бағыттарын ҧстануы, оларды жан-жақты қолдауы; ҥздік жетістіктерді қабылдай отырып, 

басқа мемлекеттердің озық тәжірибесімен алмасу; басқалармен диалог жҥргізуі, басқалардан ҥйренуі; 

ӛзінің "ӛмір әлемінің" "ӛрісін" және ӛзінің шығармашылық кҥштерін қолдану нысанын кеңейтуі тиіс. 

Салауатты ӛмір салты - әрбір қазақстандық ҥшін денсаулық-жоғары қҧндылық. Ол міндетті 

тҥрде спортпен айналысып, дҧрыс тамақтануы тиіс, денсаулыққа зиянды әдеттерден бас тартып, 

1 
•Бәсекелік қабілет 

2 
•Прагматизм 

3 
•Ҧлттық бірегейлікті сақтау 

4 
•Білімнің салтанат қҧруы 

5 
•Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы 

6 
•Сананың ашықтығы 

Қоғамның санасын жаңғыртудың бірнеше бағыты 
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жағымды эмоциялар ӛсірумен, әлемге жағымды кӛзқараспен және моториканың жоғарылауымен 

байланысты. 

Ҧлт болашағын қалыптастырып, мақсатты қоғамды тәрбиелеу, бәсекеге қабілетті кадр даярлау 

ісін жҥзеге асырып, мығым руханияты мен әлеуеті келіскен жоспарлар ҧсыну биылғы Қазақстан 

Президентінің Жолдауында да басты назарға алынып отыр. Бҧл қҧбылысқа Елбасымыздың ӛзі: 

Бҥгінде әлем Тӛртінші ӛнеркәсіптік революция дәуіріне, технологиялық, экономикалық және 

әлеуметтік салалардағы терең және қарқынды ӛзгерістер кезеңіне қадам басып келеді. Жаңа 

технологиялық қалып біздің қалай жҧмыс істейтінімізді, азаматтық қҧқықтарымызды қалай іске 

асыратынымызды, балаларымызды қалай тәрбиелейтінімізді тҥбегейлі ӛзгертуде» - деп баға беруі де 

кӛңілімізге қуаныш ҧялатады. Ӛз Жолдауын «Тӛртінші ӛнеркәсіптік революция» деп бастаған Н. 

Әбішҧлының биыл да мемлекет алдында «дамыған 30 елдің» қатарына кіруді мақсат қойып 

отырғандығын аңғару қиын емес. 

Ӛткен жылдың ӛзінде республикамыз: «Қазақстан – 2050», «100 нақты қадам», 

«Индустрияландыру 2020» сияқты бағдарламалары арқылы біраз толайым табыстарға қол жеткізді. 

Қазақстанды дамыған 50 елдің қатарына енгізу арқылы экономика мен ӛнеркәсіп салаларын 

дамытуды қолға алуды тапсырған елбасымыз – «Цифрлы Қазақстан» жоспарын дайындап, қазіргі 

экономикаға сәйкес 2017 жылы «ЭКСПО-2017» Халықаралық мамандандырылған кӛрмесін 

ҧйымдастыруда, ӛткізуде аса кӛрегендік кӛрсеткені тарих пен әлем алдындағы мақтаныш. 

Әрбір қазақстандық ХХІ ғасырға лайықты қасиеттерге лайықты болу керек: компьютерлік 

сауаттылық, шет тілдерін білу, мәдени ашықтық сияқты факторлар әркімнің алға басуына сӛзсіз 

қажетті алғышарттардың санатында. 

Заманауи білім берудің жетістіктері - бҧл Тәуелсіз Қазақстанның жемісі, бҥгінде ҥштілділік 

белсенді дамуда, ӛлкетану жҧмыстары жҥргізілуде, мәдени қҧндылықтар бой кӛтеруде. Тарихтың 

жаңа беттері ашылуда. Мемлекет саясатының арқасында кӛп нәрсеге қол жеткізілді, әлемнің дамыған 

30 елінің қатарына кіру ҥшін рухани байлықты арттыру қажет. 

Ел Президенті бізді тарихи мҧраны сақтауға, ата-бабаларымыз жасаған және қорғаған 

мемлекетіміздің тҧтастығын, бірегейлігін, мызғымастығын тҥсінуге бағыттайды. Бҥгінде біздің 

әрқайсымыздан оның одан әрі дамуына зор ҥлес қосу талап етіледі. 

Қорытындылай келе алда әлі ҧзақ жол, ҥлкен асулар бар. Сол асулар мен қиындықты жеңу 

ҥшін білектің кҥші мен найзаның ҧшы керек емес. Оған тек жҥрек пен білім, талант пен талап керек. 

Қазақ елінің абыройын асырып, мерейін ҥстем етер, әлем таңғалар, талай-талай жаңалық ашар 

білімділер керек. Осы Тәуелсіз еліміздің намысын қорғайтын, бҥгінімізді ертеңіне жалғайтын, қазақ 

елінің ертеңі, болашағы ҥшін жауап беретін бҥгінгі ҧрпақ екенімізді сезінейік. Жаңа жағдайда 

жаңғыруға деген ішкі ҧмтылыс-біздің дамуымыздың ең басты қағидасы. Ӛмір сҥру ҥшін ӛзгере білу 

керек. Оған кӛнбегендер тарихтың шаңына кӛміліп қала береді. 

«Рухани жаңғыру» - біздің болашағымыз! «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында кӛптеген 

қадамдар іске асырылуда. Елбасымның салған ҧлы бастамасы елімнің кӛркеюіне, дамыған елдің 

қатарына қосылуға , биік шыңдарды бағындыруға жетелейді. 

«Рухани жаңғыру» - біздің болашағымыз! «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында кӛптеген 

қадамдар іске асырылуда. Елбасымның салған ҧлы бастамасы елімнің кӛркеюіне, дамыған елдің 

қатарына қосылуға , биік шыңдарды бағындыруға жетелейді. 
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МЕКТЕПТЕ БАЛАНЫҢ  ЕРЕКШЕ ҚАБІЛЕТІН АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ 

ЖОЛДАРЫ 
 

Жумабаева Б.Н. 
«№7 ЖОББМ» КММ 

Қарағанды облысы, Сәтбаев қаласы 

 

Адамды бір нәрсеге ҥйретіп қажеті жоқ, бар 

болғаны оған ӛзіне керекті жаңалықты ашуға 

кӛмек беру қажет. 

Галилео Галилей 

Кӛптеген дамыған елдерде жалпы адами қҧндылықтары мен әлеуметтік талаптарға сай білім 

беру жҥйесінде барлық балалар тең және тосқауылсыз білім алулары қажет деген шешімге келген. 

Барлық оқушылар жеке қасиеттеріне немесе проблемаларына қарамастан білім алуға қҧқылы [1]. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында мемлекеттік саясат негізінде ең алғаш рет 

«Әр баланың қабілетіне қарай зияткерлік дамуы,  жеке адамның дарындылығын таныту» сияқты 

ӛзекті мәселелер енгізілді. Жалпы білім беретін сыныптарда білім алып отырған балалардың ішінде  

ерекше қолдауды қажет ететін баланың отырғанын мҧғалімнің  байқамауы  да мҥмкін. Себебі 

баланың бойындағы жеке қасиетін, зияткерлік қабілетін, дарындылығын анықтау жан-жақты, жеке 

дара зерттеуді қажет етеді. 

Ерекше білім беруге қажеттіліктері бар балаларды білім кеңістігіне еркін енуіне жағдай жасап, 

қоғамда ӛз орнын табуға қолдау кӛрсету қазіргі қоғам алдындағы ӛзекті мәселе деп айтуға болады. 

Себебі осы санаттағы балалардың ӛзіндік даму ерекшелігі бар. «Әрбір бала бір жҧлдыз - 

жарқырауына жәрдем бер!»  дегендей оларға психологиялық-педагогикалық жан-жақты қолдау 

кӛрсету арқылы баланың бойындағы ерекше қабілетін, дарындылығын анықтап,  оның зияткерлік 

дамуындағы ӛзгерістерді қолдап отыру қажет. Жалпы білім беру ҧйымдарының педагогтары ҥшін 

ерекше білім беруге қажеттіліктері бар оқушы - психикалық және дене дамуы бҧзылған (мҥмкіндігі 

шектеулі) бала ғана емес, сонымен қатар оқытуда қиындықтарға тап болған кез келген бала екенін 

тҥсінулері маңызды [2].  В. Крутецский ӛзінің математикалық қабілеттіліктің қҧрылымын зерттеген 

еңбегінде: «Егер қабілеттіліктер деген ҧғымды жеке психикалық қасиеттер деп тҥсінсек, онда 

дарындылық дегенді адамның ерекше қабілетінің жиынтығының бірлігі деуге болады», - деп 

тҧжырымдады [3].   

Әр адам балалық, жасӛспірім және жастық шағынан бастап, ӛмірде ҥлкен жетістіктерге жетуді 

армандайды. Жасӛсіпірімдік шақ - бҧл ізденіс, ҥміт, кҥмәндану, мазасыздану кезі. Ерекше балалар да 

ерте кезден бастап, әртҥрлі іс-әрекет тҥрлеріне қабілеттілік білдіреді (сурет салады, билейді, 

музыкалық инструменттерде ойнайды, ән айтады т.б.). Бірақ уақыт ӛте қабілеттіліктері біртіндеп 

бәсеңдей береді. Сондықтан әр мҧғалім сыныпта отырған баланың әр қайсының психологиялық, 

әлеуметтік, физикалық дамуына аса мән беріп, баланы жеке ӛзіндік ерекшелігі, «Мені» қалыптасқан 

тҧлға деп қарауы керек. Баланың бойындағы шығармашылық, зияткерлік , білімділік дамуына бағыт 

беріп, жол кӛрсетуі, дамытуы керек. Яғни баланың жеке тҧлға ретінде потенциалдық мҥмкіндіктерін 

зерттеу, дамыту, баланың болашағына жол ашу. Адам қабілеттілігінің даралық  

ерекшеліктеріне дарындылық, шеберлік, талант, шабыт кіреді. Баланың дарындылығы деп, ӛз 

қҧрбыларымен салыстырғанда оқуға қабілеттілік және шығармашылық қҧбылыстары сияқты ерекше 

қабілеттерін айтады. «Дарындылық» тҥсінігі мен «қабілет» тҥсінігі ӛте жақын. «Қабілеттілік» сӛзі 

орыс тілінде екі мағынаны қамтиды. Д.Н.Ушаковтың талқылау сӛздігі бойынша, табиғи дарын және 

бір нәрсені жасай алу мҥмкіндігі; 

Бала қабілетінің дамуында мектеп те, жанҧя да маңызды роль атқарады. Егер баланың қандай 

да бір бағытта дамуына мектепте жағдай жасалып, жанҧя тарапынан қолдау кӛрсетілмесе ол баланың 

жан-жақты дамуы екіталай.  Баланың жан-жақты дамуына жанҧя қҧрылымы мен оның эмоционалды 

климаты, бала мен ата-ана арасындағы қарым-қатынас стильдері  әсер етеді. Бала мен ата-ананың 

қарым-қатынас стилі туралы мәселе аса ауқымды зерттелген. Кӛптеген зерттеушілер әр балаға 

жылылық, оны қабылдау, сҥю және сыйлау қажет деп санайды. Мысалға жанҧяда ерекше 

қажеттілікті қажет ететін бала дҥниеге келсе, ол баланың ата-анасы психологиялық кҥйзеліске тҥсіп, 

оны ӛзіне берілген сынақ деп тҥсінеді. Оны қоғамда кездесіп жатқан жағдайлардан байқауға болады. 

Мҧндай баланың дамуына аса мән беріп психологиялық жағымды ортада тәрбиелеу керек, оның 

бойында қандайда ерекше қасиеттің бар екеніне кҥмән келтірмеу керек. «Бҧлақ кӛрсең кӛзін аш» 
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дегендей, оның бойындағы шығармашылық, спорттық,  зияткерлік қабілеттің дамуына жол ашу 

керек. Ғалымдар баланы қатты бақылауға алу, кҥш кӛрсету, қысым кӛрсету сияқты стильдер ерекше 

тҧлғаны дамытуға мҥмкіндік бермейді деп санайды.     

Баланың бойындағы ерекше дарындылықты анықтап зерттеуде мектептің де ата ананың да 

қатысу міндетті.  Біздің мектеп 2014 жылдан бері «Инклюзивті білім беру» тәжірибелік алаң болып 

бекітілді. Жалпы 77 ерекше қажеттілігі бар балалар білім алуда. Тәжірибелік алаңда ерекше 

қажеттілігі бар балалардың жеке қасиеттерін, тҧлғалық дамуындағы жеке ерекшеліктерін зерттеп, 

қолдау мақсатында психологиялық-педагогикалық сҥйемелдеу қызметі ҧйымдастырылған. 

Психологиялық-педагогикалық қолдау (әрі қарай ППС қызметі) - педагогтар мен мамандардың 

жҥйелі ҧйымдастырылған қызметі, оның барысында баланың мҥмкіндіктері мен қажеттіліктеріне 

сәйкес табысты оқуы мен дамуы ҥшін әлеуметтік психологиялық және педагогикалық жағдайлар 

жасалады{2}.  ППС қызметінің қҧрамына сынып жетекші, ата-ана, психолог, әлеуметтік педагог және 

қажет болған жағдайда логопед-дефектолог мамандар қатысады. ППС қызметінің ерекше 

қажеттіліктері бар балалардың қолдау бойынша жҧмыс жоспары, жҧмыс ережесі қҧрылған. Жоспар 

бойынша жыл басында әр баланың тҧлғалық дара дамуына терең мән беріліп, баланың бойындағы 

шығармашылық, зияткерлік, спорттық қабілеттері анықталып жан-жақты мінездеме беріледі. 

Баланың жеке ерекшелігі, бейімділігі анықталғаннан кейін әр балаға жеке психологиялық-

педагогикалық қолдау маршруты жасалады. Бҧл  маршрутта баланың оқу-тәрбие ҥрдісіне белсенді, 

еркін қатысуына мҥмкіндік беру бағыттары кӛрсетіледі. Мамандар баланың жеке ерекшеліктеріне сай 

бағдарламалар қҧрып, жҧмыс жҥргізеді. «Қимыл-қозғалыс жаттығулары» бағдарламасы бойынша 

емдік дене шынықтыру нҧсқаушысы спортқа бейімдесе, «Қызықты психология», «Мен жеке 

тҧлғамын» бағдарламасы бойынша психолог баланың бойындағы ерекше қабілетін анықтайды. «Тіл 

дамыту жаттығулары» бағдаламасы бойынша логопед мамандар баланың тілдік кемшіліктерін 

тҥзетеді. Пән мҧғалімдері, сынып жетекшілер, ата-ана болып баланың қоғамдық ӛмірге белсенді 

қатысуына кӛмек береді. Нәтижесінде ерекше қажеттіліктері бар балалар зияткерлік сайыстарға, 

спорттық жарыстарға, шығармашылық сайыстарға қатысып, жҥлделі орындарға ие болды. Бҧл 

балалар мектепте ҧйымдастырылған «Шахмат», «Тоғызқҧмалақ» «Бес тас» «Жас зияткер» 

ҥйірмелеріне, «Жас зерттеуші» оқушылардың ғылыми қоғамының жоба қорғауына қатысуда. 25 бала 

Сәтбаев қаласындағы Оқушылар сарайының «Біз ӛзгеміз - біз біргеміз» жобасы бойынша ҥйірмелерге 

қатысып отыр. Мектепте жҥргізіліп отырған «Бҧл жҥргізілген жҧмыстар ерекше қажеттіліктері бар 

балалардың жалпы білім беретін сынып оқушылармен тең дәрежеде оқу-тәрбие ҥрдісіне қатысуына 

мҥмкіндік беріп отыр. Осы жҥйелі жҧмыстардың нәтижесінде арнайы 9 сыныпты 7 бала аяқтаса, 

оның бесеуі колледжге тҥсіп, грант иегері болды. Бҧл балалар дҧрыс мамандық таңдап, ӛмірдегі ӛз 

жолын тауып отыр, Олардың ішінде аспазда, әнші де бар. Әр баланың бойында ерекше қабілеті, 

дарыны бар. Арнайы сыныпты оқып жҥріп, мектептегі сайыстарда белсене қатысып ән айтып жҥрген 

Жандос атты бала қазіргі таңда музыкалық колледж студенті. 6 «В» арнайы сыныпта оқитын 

Мақҧлбек Ерасыл психикалық дамуы тежелген бала, бірақ математикалық, зияткерлік ойлау қабілеті 

жоғары деңгейде дамыған. Математикалық есептерді ойша шығарады. Мҧндай ерекше қабілеттері 

дамыған балалалар әр мектепте, әр сыныпта бар. Әр баланың ішкі қасиетін тҥсініп, жҥрегіне ҥңіле 

білсек әр баланың бойында қандай да бір қабілетті, дарындылықты байқауға болады.    

Оларға оң бағыт–бағдар беріп, жол кӛрсететін болсақ бәсекеге қабілетті, жан-жақты ХХІ 

ғасырға лайықты қасиеттерді бойына жинаған тҧлғаны тәрбиелейтініміз сӛзсіз. 
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2. «Ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларға жалпы білім беру мектебінде психологиялық-

педагогикалық қолдау кӛрсету» әдістемелік нҧсқаулық-2019ж. 4 бет 

3. Особенности математических способностей  одаренных детей и их развитие в условиях 

применения информационно-коммуникационных технологии - 2008 журнал №7 стр.82-84 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАЗАХСКИХ И РУССКИХ АВТОРОВ 
 

Злобина С.А.  
ЧУ «ШСР «Альтер» 

г. Караганда 

 

Духовно-нравственное воспитание маленького ребѐнка с детства, воспитание в нѐм 

гражданина, патриота своей Родины неотделимо от воспитания в нѐм гуманных, благородных, 

чувств, которые и развиваются посредством знакомства с разными художественными 

произведениями. Художественная литература активно воздействует на чувства и разум ребѐнка, 

развивает его восприимчивость, эмоциональность. Недостаточное развитие этих качеств психики 

ребѐнка приводит к искусственному ограничению его возможностей, к воспитанию человека, 

который не чувствует, не понимает, а слепо следует усвоенным правилам поведения. Воспитание 

художественным словом приводит к большим изменениям эмоциональной сферы ребѐнка, что 

способствует появлению у него живого отклика на различные события  жизни, меняет его отношение 

к вещам, перестраивает его субъективный мир. [1:326].  

При чтении книги, или рассказывании ребѐнок видит перед собой определѐнную картину, 

конкретную ситуацию, образ,  переживает описываемые события, и чем сильнее его переживания ,  

тем богаче его чувства и представления о действительности. Правило морали приобретает в 

художественном произведении живое содержание, а это является своеобразной формой познания 

объективной действительности. Ребѐнок, как бы входит внутрь событий художественного 

произведения, становится как бы их участником. Художественная литература становится средством 

развития человечности, гуманных качеств личности: добра и справедливости, чувства 

гражданственности. [2: 15-19] 

В настоящее время на занятиях и в повседневной жизни мы всѐ чаще используем произведения 

казахских авторов: М. Жаманбалинова, Т. Молдагалиева, М. Алимбаева, М.Торежанова, К. Ахметова, 

К. Баянбаева, А. Табылдиева, А. Дуйсенбиева, А. Егеубаева, С. Буранбаева, С. Сауытбекова, С. 

Касиманова.  Художественное произведение затрагивает душу ребѐнка, у него появляется 

сопереживание, сочувствие герою. Поэтому мы используем такие произведения, которые развивают у 

детей эти чувства, а потом дети отражают эти чувства в своей деятельности в играх, на занятиях, в 

общении с окружающими людьми.  Например, мы наблюдаем за строительством дома. В группе дети 

выполняют постройку из строительного материала и каждый день вносят изменения в неѐ. Во время 

экскурсии видят, что строительство домов идѐт повсюду, а по телевидению из передач узнают, что 

каждый день возводится много домов, детских садов, школ особенно в столице –Нур-Султане. На 

занятии обобщаются знания, что Казахстан –большая стройка, потому главное –забота о людях. 

«Маленький садовод», «Белый верблюжонок», «Телѐнок» - Мадыхата Турежанова, «Алыча» -

Жанибека Карбозина– эти рассказы дают яркие представления о труде взрослых в разных сферах. 

Показанный героизм труда (его общественная значимость, и необходимость не только лично какого-

то человека, но и всей страны), это воспитывает духовно-нравственные чувства не менее, чем 

героизм военного подвига. Развитие патриотических чувств идѐт и через традицию чтить память 

героев погибших в годы войны: Маншук Маметовой, Нуркена Абдирова и др. На занятиях через 

чтение рассказов и стихов дети узнают о героях Казахстана, о том, как они защищали свою родину, 

например, произведение Кайрата  Жумагалиева   «…  а, что такое День победы?»  

Когда мы общаемся с природой  во время прогулок  в парк, лес, на реку, в поле – это является 

одним из средств, вызывающих радость, развивающих восприимчивость  к прекрасному, развиваются 

чувства любви к родным местам, ощущение своей неразрывности  со всем окружающим. Готовясь к 

прогулке, подбираем стихи, прозу соответствующие данному времени года, создаѐм атмосферу 

радостного ожидания, таинственности, заинтересованности. «Дети, - сейчас мы с вами отправимся в 

сказочное путешествие в волшебный лес. Постарайтесь увидеть в этой стране самое красивое. А 

потом мы расскажем об этом нашим мамам и папам, нарисуем рисунки». Такое вступительное слово 

взрослого заставит детей быть более наблюдательными, это будет способствовать воспитанию 

гуманных чувств. Понятие красоты должно стать для ребѐнка конкретным, образным. Наша задача – 

одушевить для ребѐнка этот окружающий мир. Наблюдая за осенними изменениями, мы не просто 

говорим, а приводим строчки из стихотворений. 



69 

 

Тәрбиенің негізгі месседждері - XXI ғасырға лайықты қасиеттер: 

«Рухани жаңғыру» 

«Осень. Тоскливо и мокро. Так и текут день за днѐм. Яркая, жѐлтая охра, светит холодным 

огнѐм»; «Уже не стало зноя, уже дожди явились. Медовой желтезною все степи засветились.» 

(Музафара Алимбаева).   

За зимними: «Белый снег лежит кругом – на крыльце, на лавке, ходят куры босиком поднимают 

лапки…» (Жаркена Бодешева). 

За летними: «Ярко – красная заря- середина лета. Наливается не зря –ягода рассвета.» 

(Ануарбека Дуйсенбиева) и тд.  

Стихи будят воображение ребѐнка, чувство прекрасного, любовь к природе, желание сохранить 

и приумножить богатства своей страны.  

«На джайляу, на джайляу, с головой укроют травы. На джайляу каждый рад покормить из рук 

ягнят, мчатся к речке босиком, соревнуясь с ветерком.» (Кабдыкарима Идрисова). 

Эмоциональная реакция  ребѐнка на окружающее выражается в  попытке сочинить свои  стихи 

(о зайчике, любимой игрушке, о празднике); спеть песенку (о животных, о защите природы, о 

хороших и плохих поступках и тд); станцевать танец (деревьев, солнца, лягушек и тд;) показать 

театр(эпизоды из понравившейся сказки;) сыграть на музыкальном инструменте (как поѐт птичка, 

журчание ручья, пробуждение природы и тд).                

Но и не надо забывать связи русской и казахской литературы. Используем  и  произведения 

классической русской  литературы:  А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, С.Т. Аксакова, П. Ершова, Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, А.А. Блока, из переводных авторов – Ш.Перро, братья Гримм, Г.Х. Андерсен, 

произведения советских писателей : М.Горького, В. Маяковского, С. Маршака, К. Чуковского, С 

Михалкова.  Художественные произведения подбираем с учѐтом конкретных воспитательных задач, 

которые отражаются при составлении перспективного планирования.. «Путаница» К.И. Чуковского:  

- развивает у детей чувство юмора.  «Федорино горе» - учит быть чистоплотными, следить за 

чистотой своей одежды, и осмеивает грязнуль. «Айболит» - развивает чувство сострадания к другим, 

взаимопомощи, выдержки, желание прийти в тяжелую минуту на помощь другому, бескорыстной 

любви к ближнему. Русская народная сказка «Жихарка» - развивает у детей сообразительность, 

находчивость, смелость; «Пых» - осуждается трусость, учит быть смелыми. «Гуси –лебеди» - 

развивает чувство ответственности за ближних, умение прийти на помощь в любую минуту, 

стойкость, смелость, сообразительность. «Колосок» - учит детей быть трудолюбивыми, воспитание 

честного отношения к труду, чуткости: лень, грубость и легкомыслие наказываются, осуждаются.  

Братья Гримм «Заяц и ѐж» - учит детей быть воспитанными, приветливыми, умными и осуждает 

грубиянов, зазнаек, глупых людей. Е. Благинина «Флажок» - развивает патриотические чувства, 

ощущение причастность к важным событиям страны. К. Ушинский «Вместе тесно, а врозь скучно» - 

развивает чувство коллективизма, умение быть щедрым, а не жадным, желание играть вместе, 

делиться игрушками, ощущать радость от общения с друзьями, формирование представлений о 

добром и справедливом отношении друг к другу. «Волки лиса», «Волк и баран», «Тепен –кок – сивый 

скакун», «Что вкуснее» -казахские народные сказки. Сказки волнуют, увлекают ребѐнка, заставляют 

его плакать и смеяться, показывают ему, что народ считает самым важным богатством трудолюбие, 

дружбу, взаимопомощь. Слушая сказку, ребѐнок начинает любить то, что любит его народ, и 

ненавидеть то, что ненавидит народ. Загадки, пословицы, поговорки –это жемчужины народной 

мудрости воспринимаются ребѐнком легко и естественно. В них юмор, и грусть, и глубокая любовь к 

человеку, к Отечеству- они формируют начала любви к своему народу, к своей республике. [3:241]. 

«Имя джигита трудом славится», «Дождь пойдѐт -земле счастье, батыр родится – народу 

счастье.», «Конь познаѐтся под седлом, а человек в дружбе», «Не хвали сам себя, пусть люди 

похвалят».  Чтобы воспитание чувств детей шло целенаправленно и комплексно художественные 

произведения мы читаем как на занятии, так и вне занятий, по желанию детей, перед дневным сном. 

Многие сказки мы читаем повторно. Так как представления детей ещѐ больше углубляются.  

Важным средством духовно-нравственного воспитания является приобщение к традициям 

народа. Они отражают сущность общественного строя, психологию народа., а тем самым приобщают 

детей к жизни народа. Дети знают о праздниках: «День Независимости Казахстана», «День 

Республики», «Наурыз», «Курбанайт» - сначала  воспринимаются отдельные факты на занятиях ( по 

изо, при рассматривании картин, иллюстраций, предметов обихода), затем обобщаются (на 

праздниках, в итоговых занятиях, при наблюдениях) и  затем только  усваиваются детьми.  Чтобы 

дети усвоили необходимые знания о Казахстане  мы используем тематическое планирование («Мой 

город –Караганда» - к дню рождения города; «Астана – наша столица» - к дню республики, 

«Казахстан – мой богатый край»- к дню  Независимости и тд.), которое приурочивается  к 
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знаменательным датам, темы в течении года повторяются, продолжаются, между ними 

устанавливается логическая связь. Это планирование способствует не только лучшему усвоению 

знаний, но и духовно-нравственному воспитанию детей. Так как создаются условия для повторения 

однотипных переживаний. Такое повторение делает переживания ребѐнка глубокими, прочными. 

Различные темы воспринимаются по-разному «В гости к Айсулу», «Юрта – жилище казахов», 

«Широка моя степь родная», «На Джайляу», «Кочевники», но всѐ возникающие у детей  в связи с 

узнаванием материала  эмоции и чувства сливаются в одно большое чувство- любви к своей Родине. 
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Еліміздің әлемдік ӛркениетке кіріккен тҧста білім беру жҥйесінің де ҥлкен бетбҧрыс болғаны 

белгілі. Соның негізінде Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасында "Орта білім саласына қойылатын қазіргі заманғы ҧлттық 

ҥлгісін қалыптастыру мен оны әлемдік білім беру кеңістігіне кірігуін қажет етеді» делінген [1]. 

Заман талабына сай мектепті қайта жаңғырту жағдайында, білім сапасын халықаралық 

стандарттарға сай болуы мҧғалімдердің кәсіби шеберлігіне, яғни педагог кадрлардың кәсіби 

қҧзіреттілігінің қалыптасуына байланысты жҥзеге асырылады. Сондықтанда 6ҥгінгі таңда білім 

саласында жалпы білім беруді жетілдірудің қҧзыреттілік тәсілін алу ҧсынылып отыр. 

"Competent" cӛзі французша "қҧзіретті", "заңға сай"; латынша "сай болу, "қабілетті ", "талап 

қою"; ағылшынша "қабілетті " деген мағынаны білдіреді [2]. 

2018-2019 оқу жылында жаңартылған білім мазмҧны бойынша оқуға кӛшкен 5 «Ә» сыныбына 

тарих пәнінен сабақ бердім. Сабақты жоспарлау барысында «Сабағымның мақсаты оқушыны 

мақсатқа жетуге жетелей ме? Оқушыларды білімді игергенін қалай білемін?» деген мәселелерге 

назар аудардым. Мҧның себебін Стронгтің "Мектеп жҧмысы мен оқушы жетістіктерін ӛрістетудегі 

негізгі тҧлға - мҧғалім" деген сӛзімен тҥсіндірер едім. Себебі менің алдымда оқушыларымды оқу 

мақсаты арқылы кҥтілетін нәтижеге жетелеу, болашақ ӛмірге және еңбек етуге тиісті деңгейде 

даярлап, олардың бойында ҧлттық қҧндылықтырды және ӛмірлік маңызы бар адамзаттық 

дағдыларды қалыптастыру міндеті тҧрды. Алғашқы айларда жоспарланған оқу әрекеттері толық 

жҥзеге аспады және пән бойынша академиялық білімді меңгертумен ғана шектелдім де, оқушыларым 

оқу жетістіктерін анықтайтын жиынтық бағалау тапсырмаларын орындауда біраз қиналып, тӛмен 

нәтиже кӛрсетті. Бҧл мәселе мені терең толғантты және ізденіске, идея табуға, тығырықтан шығуға 

жетеледі. 

Тарих сабағында саралау тәсілдерін тиімді қолданудағы мақсатым – пән бойынша  

оқушылардың академиялық, коммуникативтік қҧзыреттіліктерін дамыту. Педагогикалық 

ізденісімде ҥнемі табысқа ҧмтылу ӛз оқушыларымның табысқа жетуіне қабілетті кәсіби 

шеберлігімді шыңдау. 

Оқытудағы «Саралау тәсілі» ҧғымының негізін салушыларды К.Роджерс, А.Маслоу т.б 

гуманистік психология ӛкілдері деп есептелінеді. 

Қазіргі таңда білім берудің жаңартылған мазмҧн жағдайында мҧғалімдердің тәжірибесінде 

кӛптеген ӛзгерістер орын алуда. Бҧл ӛзгерістер мҧғалім тәжірибесін дамытуға бағытталған. 
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Осылайша жоспарлау және оқытуда саралаудың маңыздылығы артуда. Саралап оқыту 

(дифференциация) латын тіліндегі «difference» сӛзінен бастау алған және біртҧтас затты тҥрлі 

бӛліктерге, нҧсқаларға, сатыларға бӛліп жіктеуді, саралауды білдіреді, ал француз тілінде 

«differentiation» айырмашылық, ерекшелік дегенді білдіреді. 

Дәстҥрлі оқытуда оқушылардың жеке қабілеттеріне бейімделу мҥмкіндігі аз. Бағдарлама 

орташа оқушыға бейімделген. Ал ынтасы, алымы тӛмен оқушылармен жҧмыс істеу, оларды алға 

ілгерілету ҥшін не істеу керектігі әрбір мҧғалімді мазалайды. Сыныпта сонымен қатар басқа 

оқушылардан білім, білік, дағдысы бойынша кӛш ілгері оқушылар отыр. Мҧғалімдер сыныптағы 

алымдары ҥш тҥрлі оқушыларды толық қамтуы мҥмкін немесе керісінше не ҧмытып кетеді, не 

керісінше соларға кӛп кӛңіл бӛліп қояды. Сабақтың интерактивті және инклюзивті болуын 

қамтамасыз ету дҧрыс жолға қойылса аталған кемшіліктерге жол бермеуге болады. Деңгейлік 

саралаудың мәні – бір сыныпта бір бағдарламамен және бір оқулықпен оқи отырып, оқушылар оқу 

материалын әр тҥрлі игереді. 

Жаңартылған оқу бағдарламасы бойынша сабақтың басты міндеті оқу мақсаттарын жҥзеге 

асыру болып табылады және сабақ жоспары осы оқу мақсатының тӛңірегінде қҧрылады. Сабақ 

мақсаттары (барлық оқушылар, оқушылардың басым бӛлігі және кейбір оқушылар) оқушылардың 

танымдық деңгейлеріне қарай қойылады. Демек, Блум таксономиясының санаттары арқылы жҥзеге 

асырылады. Сараланған сабақ мақсаттары да, одан туындайтын бағалау критерийлері мен 

тапсырмалары да оқу мақсатын жҥзеге асыру ҥшін қҧрастырылады. Яғни, сабақ мақсаттары 

оқушылардың қажеттіліктерін ескере отырып, SMART форматында қҧрастырылады. Мысалы, 

сабақтың тақырыбы «Тҥріктердің материалдық және рухани мәдениеті», осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу мақсаты «6.2.2.2 – ортағасырлық сәулет ӛнері ескерткіштерінің ерекшеліктерін 

тҥсіндіру». Осы оқу мақсатынан сараланған сабақ мақсаты шығады. 

Барлық оқушылар: Х-ХІІІ ғғ Сәулет ӛнері ескерткіштерінің тҥрлерін   анықтап, 

ерекшеліктерін сипаттайды. 

Оқушылардың басым бӛлігі: Сәулет ӛнері ескерткіштерінің орналасқан  аумағын картадан 

кӛрсетіп,  қазіргі замандағы сәулет ӛнері ескерткіштерімен  ҧқсастықтары, айырмашылықтарын 

анықтайды. 

Кейбір оқушылар: Сәулет  ӛнері ескерткіштерінің тарихи дерек кӛзі ретіндегі қҧндылығына  

баға береді. Сабақтың қысқа мерзімді жоспарының ішінде осы сабақ мақсаттарын ашатын 

тапсырмалар берілуі керек. Байқап отырғанымыздай саралау сабақтың мақсатынан басталып тҧр. 

Тарих сабақтарын оқытуда деңгейлік саралаудың негізгі мақсатты бағыттары тӛмендегідей: 

1. Қайталау деңгейдегі тапсырмалар білім берудің міндетті деңгейінен тҧрады. Бҧл жерде ең 

бастысы анықтаушы ретінде міндетті дайындық деңгейін атауға болады. Оқушыларға мҧндай 

тапсырмаларды орындау ҥшін дайын алгогритм беріледі, олар алгоритмге сҥйене отырып, 

тапсырманы біртіндеп орындайды. Мысалы,«Иллюстрация әдісі» оқушыларға ҥй тапсырмасын 

пысықтау ретінде Сығанақ қаласының орны, бастапқы ынталандырушы материал ретінде Қарахан 

кесенесі ҧсынылып, ой қозғау мақсатында жеңілден кҥрделіге қарай сҧрақтар қою арқылы 

оқушылардың сыни ойлау дағдысын қалыптастыру ҥшін ақпарат арқылы саралауды жҥргізіледі.  

Мағынаны тануда мәтінге сілтеме жасау арқылы әрбір топқа тапсырма беріледі. Тақырыптың 

мазмҧнын ашу ҥшін таңдау тақтасында ҧсынылған әдістердің ішінен қалауы бойынша ӛздері әдісті 

таңдайды. Тақтада «Ақпараттық органайзер», «Жҥйелік органайзер», «Тҧжырымдамалық карта»,  

«Деректермен жҧмыс органайзері» әдістері ҧсынылады.Ақпаратты визуалдандыру, іздеу, пайымдау 

дағдыларын жетілдіру, тҧжырым жасай білу дағдысын дамыту ҥшін нәтиже арқылы саралау 

жҥреді. Осы жерде оқушыларға қызығушылығы бойынша таңдау қҧқығы беріледі. Кҥтілетін 

нәтиже арқылы саралау жҥргіземін. 

Оқушыларға картамен жҧмыс барысында нҧсқаулық беріледі. Картадан орта ғасырлық сәулет 

ӛнерінің туындылары Айша бибі, Қарахан, Бабаджа қатын кесенелері, Қҧмшық ата жерасты мешіті, 

шығыс моншалары, Діңгек, Сараман – Қосы,  Бегім Ана, Боран мҧнараларының орналасқан жерлерін 

кӛрсету. 
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Картадан дағдысы тӛмен оқушылар кесенелердің атауын айтып шығады, дағдысы орташа 

оқушылар кесенелердің орналасқан аумағын кӛрсетеді. Дағдысы жоғары оқушылар  сәулет ӛнері 

тҥрлерінің ерекшеліктерін тҥсіндіреді. Мәліметті талдау, елестету, тҥсіндіру дағдыларын дамыту 

мақсатында бірдей тапсырма беріледі, бірақ нәтижесі әртҥрлі болып, қарқын арқылы 

сараланады. 

«Венн диаграммасы» арқылы дағдысы жоғары оқушы дағдысы тӛмен оқушыға диалог 

арқылы қолдау кӛрсетеді. 

Орта ғасырдағы сәулет ӛнері    Қазіргі замандағы сәулет ӛнері        

 
 

Нәтижесінде орта ғасырдағы сәулет ӛнері ескерткіштері ерекшеліктерінің айырмашылығын 

анықтайды. Қазіргі замандағы сәулет ӛнері ескерткіштері ерекшеліктерінің айырмашылығын 

анықтайды. Орта ғасырдағы және қазіргі замандағы сәулет ӛнері ескерткіштері ерекшеліктерінің 

ҧқсастықтарын анықтайды. Ерекше кӛмекті қажет ететін оқушылардың ресурстармен қамтамасыз 

етілгендігіне немесе берілген матеиалды мҧғалімнің, сыныптасының кӛмегімен алатындығына кӛз 

жеткізуіміз керек. 

«Жҥйелік органайзер» әдісі арқылы сәулет ӛнерінің тҥрлеріне сипаттама жазу, сәулет ӛнері 

ескерткіштерінің ерекшеліктеріне тоқталып, тарихи дерек кӛзі ретіндегі қҧндылығына баға беру 

нҧсқаулығы беріледі. Оқушылардың барлығы кесенелердің, мҧнаралардың, мешіттердің атауын, 

уақытын, орналасқан жерлерін анықтаса, дағдысы жоғары оқушылар кесенелердің тарихи 

қҧндылығын жазады. Дағдысы жоғары оқушылардың жоғары деңгейде ойландыратын мәселелерді 

шешу, жоғары деңгейде ойлау мҥмкіндіктерін қарастырып, бірдей тапсырма беру арқылы әртҥрлі 

нәтижесі бойынша саралау жҥреді. 

 

Кесенелер  Уақыты  Орналасқан жері Ерекшеліктері Қҧндылығы 

     

     

Жалпы білім беретін мектептің мақсаты – жас ҧрпақты ҧлттық игіліктер мен адамзат 

мҧрасының сабақтастығын сақтай отырып тәрбиелеу және әрбір шәкіртті тҧлға деп санап, оның жан-

жақты дамуына мҥмкіндік жасау болып табылады. 

Бҧл мақсатты жҥзеге асыру барлық ҧстаздарға, соның ішінде тарих пәнінің мҧғалімдеріне де 

ҥлкен міндет жҥктейді. Себебі,тарих сабағында оқушы санасына туған халқына деген қҧрмет пен 

сақтаныш сезімін ҧялатып, ҧлттық рухты енгізу, оның тілі мен тарихы, еліміздің табиғаты, байлығы, 

экономикалық дамуы туралы білім беру мҥмкіндігі мол. «Жанам деген жҥрекке от берейік» 

дегендей, әрбір мҧғалімнің міндеті – оқушының ӛз пәніне деген қызығушылығын ояту. 

 

Әдебиеттер: 
1. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы, 2016  

2.К.Қҧдайбергенова «Қҧзырлылық – тҧлға дамуының сапалық критерийі»  (ғылыми-

практикалық конференция материалдары) Алматы-2008  

3.Негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. Қазақстан Республикасы 

Ҥкіметінің 2016 жылғы «13» мамырдағы № 292 қаулысына 6-қосымша. «Білім берудің тиісті 

деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Ҥкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысына ӛзгерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы. 
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4. Мҧғалімге арналған ҥлестірме материалдар. Жаңартылған білім мазмҧны бойынша 

«Дҥниежҥзі тарихы» және «Қҧқық негіздері» біліктілікті арттыру курсы. «Назарбаев Зияткерлік 

мектебі» ДББҦ. Педагогикалық шеберлік орталығы, 2016. 

5. Тиімді оқыту мен оқу. Ҥлестірме материалдар. 3 апта. 4 кҥн. «Назарбаев Зияткерлік мектебі» 

ДББҦ. Педагогикалық шеберлік орталығы, 2016. 

 

 

«ӚНЕГЕЛІ ӚМІР» ЖОБАСЫ – «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҦРПАҚТАРЫН ТӘРБИЕЛЕУ 

ҤДЕРІСІНДЕ 
 

Ибрайбекова А.Н. 
«М.Жұмабаев атындағы №39 гимназия»КММ 

Қарағанды қаласы 

 

«Адам баласын заманы ӛсіреді, кім де кім жаман болса, замандасының бәрі кінәлі», - деп Абай 

атамыз айтқандай, ХХІ ғасырда оқушы тәрбиелеп жатқан бізге, яғни мҧғалімдерге, ата-аналарға 

тіптен қоғамға ҥлкен ой салады. Қазір жаңа Қазақстан, жаһандану дәуірі.  

Осы ойды ескере келе 2019-2020 оқу жылында Қарағанды қаласының білім беру ҧйымдарында 

«Ӛнегелі ӛмір» жетістік пен табысқа жеткен адамдармен кездесу жобасы оқу-тәрбие ҥдерісіне 

енгізілді.  

«Ӛнегелі ӛмір» жобасы Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында 

орындалу керек міндеттердің бірі «Туған жер» бағдарламасын жҥзеге асыру аясында Қарағанды 

жерінің дамуына зор ҥлес қосқан азаматтардың табысқа жету тарихына мән беру арқылы 

ҧлтымыздың алтын қорына енуге лайықты жерлестерімізді кӛпшілікке таныту мақсатында 

жҥргізілуде. Жетістік пен табысқа жеткен тҧлғалардың іс-тәжірибесімен, бейнесімен танысу арқылы 

жас ҧрпаққа патриоттық тәрбие беру және кәсіби бағдарлау. Жобаға басқа аймақтарда жҥрсе де, 

туған жерлеріне қызмет етіп жҥрген зиялы қауым ӛкілдері, ғалымдар, педагогикалық еңбек 

ардагерлері, ақындар, жазушылар, ӛнер қайраткерлері, кәсіпкерлер шақырылды. 

Жобаға 8-11 сынып оқушылары қатысады. Жҥзеге асыру бойынша іс-шаралар қҧрылып 

жасалуда. Нақтырақ айтсақ, гимназиямызда жобаны енгізу бойынша жҧмыс топтарын және               

іс-шаралар жоспары қҧрылды. Жобаға қатысушылар тізімінен білім беру ҧйымының қажетіне және 

мҥмкіндіктеріне байланысты қатысушыны алдын-ала шақырып, кездесу уақытын белгіленеді. 

Кездесуге дейінгі аралықта мектеп оқушылары кездесуге қатысушы тҧлғаға қойылатын 100 сҧрақты 

жоспарлап, дайындалады. Оқушылармен дайындалған сҧрақтардың сапасы мен мазмҧнын білім беру 

ҧйымы әкімшілігімен қарастырылады және талданады. Ӛткізілген іс-шараның барысы туралы 

ақпарат жергілікті ақпарат ӛкілдеріне таратылады, әлеуметтік интернет желісінде жарияланады. 

Тҧлғамен ӛткізілген кездесуден туған қорытынды ойлар, пікірлер ӛнеге сағаттарында талқыланды. 

Мектепішілік телебағдарламаның, мектеп блогерлерінің жағымды кӛзқарасымен жазылған 

мақалалары жергілікті газеттерге жарияланады.  

Ең алғаш қонағымыз Қарағанды қаласының Сәкен Сейфуллин атындағы қазақ драма 

театрының актеры, әртісі Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері, Мәдениет қайраткері Қайрат 

Кемалҧлымен кездесу болып ӛтті. Кездесуге қамқоршылық кеңес мҥшелері, ата-аналар, ҧстаздар мен 

оқушылар қатысты. Кездесу барысында оқушылар қызықты сҧрақтар қойып, мағыналы-мәнді 

жауаптар естіді. Сҧхбат соңында Қайрат Кемалҧлы Мҧхтар Шахановтың «Арман» ӛлеңін оқып, 

оқушыларды поэзияға тәнті етті. Бірнеше буынның жҥрегінен орын алған сахналық бейнесі, кинода 

сомдаған образы оқушыларымыздың бойына ӛнер қабілеттерін шыңдауға ҥлес қосқаны хақ. 

Келесі қонақ «Алты алаштың басы қосылса, тӛрдегі орын ҧстаздікі» деген айдармен еліміздің 

мәртебесін кӛтеріп жҥрген абыройлы азаматтардың жаңа қырларын жас буын ӛкілдеріне таныстыру 

мақсатында ардагер ҧстаз, ҚР білім беру ісінің ҥздігі, Ыбырай Алтынсарин тӛсбелгісінің иегері, 

Қазақстан және халықаралық журналистер одағының мҥшесі, БҦҦ-ның Қазақстандағы филиалының 

«Ҧлт мақтанышы» медалінің иегері, Қарағанды облысының білім саласына еңбек сіңірген 

қызметкері, Қарағандыдағы бәсекеге қабілетті №76 қазақ орта мектебін ҧзақ жыл басқарған, 

Әлихантанушы ҧстаз Тілеуғалы Әміртайҧлы гимназиямызға келіп, ҧстаздық жолындағы сырларымен 

және ақыл-кеңесімен бӛлісті. 

«Дана тҧлғалардың дара жолы» атты кездесуіміздің қадірлі қонақтары, есімдері тарихта алтын 

әріптермен жазылатын білім саласының профессоры, ардагері, «Қҧрмет» орденінің иегері, 
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«Қазақстан Республикасының білім саласының ҥздігі», «Ерен еңбегі ҥшін» медалінің иегері - Қонтаев 

Сәбит Сейітҧлы мен білім беру саласының ҥздігі, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің 

қҧрметті қызметкері, Абылай ханның 300 жылдығы мерекелік «Алтын» медалінің иегері Смағҧлова 

Ғазиза Ғабдоллаевна болды. 

Ҧлы ғҧлама Әл-Фараби: «Ҧстаз... жаратылысынан ӛзіне айтылғанның бәрін жете тҥсінген, 

кӛрген, естіген және аңғарған нәрселердің бәрін жадында жақсы сақтайтын, жақындарына да, жат 

адамдарына да әділ, жҧрттың бәріне жақсылық пен ізгілік кӛрсетіп, қорқыныш пен жасқануды 

білмейтін батыл, ержҥрек болуы керек» деген. Осы қасиеттердің барлығын да ӛз бойына жинаған 

нағыз ҧстаз, білікті маман, дара тҧлға - Ғазиза Ғабдоллаевна ӛзінің ҧстаздық жолының басталуы 

туралы айтып ӛтті. Ӛзінің тәрбиелеп оқытқан, мақтан ететін, жалпы халықтың алдында жҥрген ҧстаз 

шәкірттерінің аз емес екенін, олардан ӛзінің де ҥйренері кӛп екенін атап кетті. Оқушылар тау тҧлғалы 

азаматтардың ғылым саласына қызығушылығы неден туғанын, жаңа технология мен озық 

технологияның ара-жігін ажыратып беруді, педагог маманның бойында қандай кӛшбасшылық 

қасиеттер болуы керектігін білгілері келіп, қызығушылықпен сҧрақтарын жаудырды.  

Кездесуімізді жалғастырған экономика ғылымдарының PHD докторы, ғалым, қымызтанушы, 

меценат- Мҧқаш Айтуған Адамқҧлҧлы. Дәмі балдай, жанға майдай жағатын қымыз сусынын сҥйікті 

кәсібіне айналдырған Қарағанды қаласының тумасы. Қазақтың ҧлттық сусынын 20 жыл бойы 

дәріптеген, отандық ӛнімнің дамуына ӛз ҥлесін қосып жҥрген, ең алғаш осы қымызды бір жылға 

қҧтыда сақтауға болатынын ойлап тауып,ҥш мың жылдық тарихы бар қымыз сусынын брендке 

айналдырған Айтуған Мҧқаш мырза. Оқушылардың болашақ мақсаттарына нық сеніммен қадам 

жасауына ықпал ететін кездесу болды. Қарапайым оқушы егер білімге зейін қойса әлемді 

бағындыратынын, ӛз ӛнімдерін брендке айналдыратынына кӛздері жетті.  

«Ҥлкендер жолы – ҧлылық, ҧрпағы жҥрер ҧғынып» тақырыбында гимназиямыздың алғаш 

директоры, мектепті ашып, дамытып, зор жетістіктерге жетелеген басшы, ғҧмырының ҧзақ жылын 

бала тәрбиесіне арнаған ҧлағатты ҧстаз, ҚР Білім беру ісінің ҥздігі Гҥлшара Нургалиевнамен кездесу 

ӛтті. Игерген мамандық тҥрлерін біліп, тҥсініп, ӛз бетінше ой қалыптастырып, жаңа ӛмірге, бейімдеу 

мақсатында ӛткізілген сыр-сҧхбатқа кәсіби бағдар беру арқылы оқушыларды мамандыққа бейімдеуге 

зор ҥлес қосты. 

Абай тағылымын зерттеп жҥрген тҧлғалармен кездесу ӛткізу. Нақтырақ айтсақ филология 

ғылымдарының профессоры Рахимов Берік Серікбаевичпен кездесті. Кездесу барысында мемлекет 

басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан‖мақаласы талқыланды. 

Журналист, ағылшын тілінің маманы Ернат Мелсҧлымен мотивациялық кездесу, Абайдың ―Толық 

адам‖ мен 4 даму туралы ой бӛліскен кездесу ӛтті. "Толық адам" болу ҥшін қандай қадамдардың 

дҧрыс екендігі жайында, 4 дамуға нелер жататынын, ойын Абайдың сӛздерімен нақтылай тҥсіп, 

қызықты да, тҥсінікті етіп талдап берді. Тақырыпты аша тҥсетін презентациялар мен арнайы 

бейнежазбалар кӛрсетілді. 

«Ӛнер – ӛнегелі, ақылды адамдарды тәрбиелейтін қҧрал» тақырыбында «Шолпан» би 

ансамблінің кӛркемдік басқарушысы, балетмейстері, «Ы.Алтынсарин» тӛсбелгісінің иегері, «Ерен 

еңбегі ҥшін», «Ең ҥздік хореограф», «Қосымша білім беру мекемесінің ең ҥздік педагогы», 

«Қазақстан Республикасының білім саласының қҧрметті қызметкері» белгісінің иегері – Гҥлнар 

Мендібаевнамен кездесу ӛтті. Қазақ би ӛнерін ҥйрету арқылы ҧлттылығымызды ҧлықтап, елдігімізді 

ерекшелеп, килелі де кҥрделі істерді ҧрпақ бойына сіңірумен қатар, олар игерген мамандық тҥрлерін 

біліп, тҥсініп, ӛз бетінше ой қалыптастырды.  

Гимназия директоры А.А.Жалелов Орталық Қазақстан газетіне «Ҧстаз бақыты» атты мақаласы 

жарық кӛрді. Мақала осы «Ӛнегелі ӛмір» жобасының оқушылар тәрбиелеуде ҥлкен зор мәні бар 

екенін және нәтиже беріп жатқанын нақты айтып ӛткен. 

«Мәңгілік Ел» ҧрпақтарын тәрбиелеуде «Ӛнегелі ӛмір» жобасы не берді десек - оқушыларға 

рухани азық, Отансҥйгіштік қасиеттерін артып, патриоттық сезімдерін оятып, кәсіби мамандықтарын 

анықтауға зор ҥлес қосты. Ӛмірде де, қоғамда да ҧстаз болып, кӛпке бас болған тҧлғаларымызды, 

бҥгінде ардагер тҧлғаларды ардақтау біздің борышымыз екенін ҧғынды. Тік жҥріп, әдемі қартаюдың 

ҥлгісін кӛрсетіп, тынымсыз еңбектің арқасында елге сыйлы болған дара тҧлғалардың дана жолы, сара 

жолы біздің оқушыларымызға тым ерекше әсер етуде. Жақсылардың жҧрнағы, алтынның сынығы, 

асылдың тҧяғы Ҧлы тҧлғалардың тағылымына бас қою, тағылымын тәрбие жҧмысына пайдалану, 

бой тҥзеу, ғибратқа толы ғҧмырын, әңгімелерін біле отырып, еліктеп ӛмір сҥруді мақсат ету 

жасӛспірімдердің тәрбиесіндегі қажеттілік.  
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ЖАРҚЫН БОЛАШАҚТЫҢ ҦЛТТЫҚ ҚАЗЫНАСЫ 
 

Игенова А.А. 
№1 «Білім-инновация» лицей-интернаты,  

Қарағанды қаласы 

 

Ӛз Отаның – бҧл дҥниедегі жәннатың мен шуағың. 

Сондықтан білімің мен қайрат-жігеріңді ӛз еліңнің 

мҥддесіне жҧмса. Туған елің дәулетті, туған жерің 

сәулетті болса, сен де әулетті, әлеуетті боласың.     

Н.Ә.Назарбаев 

Болашақ – ӛткен тарихты қорыту, таразылау, саралау, зерделеу. Қазақ  халқы ӛз алдына жеке ел 

болып қалыптасу жолында ҧзақ тарихи дәуірді басынан кешіргенін бҥгінгі ҧрпақ білуге тиіс.  

Тарих – ҥлкен тағылым мектебі. «Болашағымыз баянды, тәуелсіздігіміз мәңгілік болу ҥшін біз 

бабалардан қалған аманатты есімізден шығармай, ҥнемі електен ӛткізіп отыруға тиіспіз» деп Елбасы 

айтқандай, жас ҧрпаққа мемлекетшілдік дҥниетанымның жаңа моделін жасап, оларды патриоттық 

рухта тәрбиелеу міндеті бізге жҥктелген. 

«Қазақстан-2050» стратегиясын жҥзеге асыруда ҥлкен жауапкершілікті мемлекет қҧруды ҧлт 

ретінде қазақ халқына жҥктей келе, Президент ҧлт ҧлыларының шығармашылығына 

ыждаһаттылықпен назар аударуға кӛңіл бӛлуді талап етіп отыр. «Дәстҥр мен мәдениет – ҧлттық 

генетикалық коды... Біз ӛзіміздің ҧлттық мәдениетіміз бен дәстҥрлерімізді осы әр алуандылығымен 

және ҧлылығымен қосып қорғауымыз керек, мәдени игілігімізді бӛлшектеп болса да, 

жинастыруымыз керек», -  деген Елбасының бҧл қҧнды пікірі ата салтымызды сақтауға, туған жер 

мен ел алдындағы перзенттік парызымызды ақтауға шақырады.  

Асылы, ҧлттық рухты ҥнемі ҧлықтап жҥретін қазақтың тәлім-тәрбиесінің қайнар кӛзі тым 

тереңнен басталады. Ҧлттық тәрбие қайнарынан  қанып сусындаған ҧрпақ дені сау, ақылды, білімді, 

ҧлтжанды, еңбекқор, кішіпейіл болып ӛседі. Халықтың ӛмір тәжірибесінен, рухынан, ӛнерінен, ділі 

мен тілінен, ҧлттық мінезінен туатын ішкі заңдылықтарды дҧрыс тҥсіндіре білу – жастарымыздың 

тәрбиесіне оң әсерін тигізбек. Қазақ елі қандай ел болуы керек екенін жастардың санасына жеткізу 

ҥшін біз тӛл тарихымызды терең меңгертуіміз абзал.  

Ана тілімізді ҧлықтау, қастерлеу, оның болашағы ҥшін толғану, кҥресу – мемлекет қҧрушы 

халық ретінде біздің елімізді танытатын айғақты фактор. «Тіл тҧғырлы болмай, ел тҧғырлы 

болмайды» деген қағиданы естен шығармау керек.     

Енді бізге уақытты ӛткізіп алмай, кемел ойларды ортаға салатын басқосуларды тиімді 

пайдалана отырып, шын мәнінде кәдеге асатын шығармашылық істерді жоспарлап, озық идеяларды 

ҧсыну – әрқайсымыздың адамгершілік парызымыз.   

Шетел ҥшін таңсық, жаңалық болып жатқан технологиялар – біздің ата-бабаларымыздың 

даналық ойлары мен Алаш арыстарының ғылыми еңбектері мен оқулықтарында тайға таңба 

басқандай жазулы тҧр.  

М.Жҧмабаев «Педагогикасында»: «Ойлау адам ӛмірінде аса қымбат орын алады. Ойлау 

болмаса, адам басқа жануар сықылды заттарды, кӛріністерді қҧр жадына, есіне ғана алып, жат бір 

кӛрініс ҧшыраса, оны шеше алмайтын, оған тҥсіне алмайтын бір жан иесі ғана болар еді. Келешекте 

не болатынын, тҧрмысы қалай ӛзгеретінін білмейтін бір саңлаусыз соқыр болар еді. Адам ойлау 

арқасында ғана заттардың, кӛріністердің араларындағы байламды белгілеп, оларды бар қылған 

себептерді табады, келешекте оларға не болатынын ойлап шығарады. Келешекті болжай алады. 

Қысқасы, ойлай білетін адам – шын мағынасымен адам», – деп ой топшылайды да, ойлауды 

ӛркендетудің мынадай жолдарын ҧсынады: Баланың жанында дҧрыс әсерленулер һәм ашық 

суреттеулердің кӛп болуына иждиһат қылу керек. Әсерленулер, суреттеулер ӛздері аз болып, және 

https://kargoo.gov.kz/blogs/fromorg/48/229?page=19
https://ortalyq.kz/
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дҧрыс һәм ашық болмаса, баланың ҧғым, хҥкім жасауы һәм ой шығаруы хата болады. Ойдың ӛзінің 

терең болуы ҥшін әсерлеу һәм суреттеулердің кӛп һәм ашық болуы керек. Қанша дегенмен адам 

суреттеулер бойынша ойлайды. Сондықтан балаға бір пікірді ҧқтырмақшы болсақ, жалаңаш пікірді 

айтуда қасиет жоқ, бала пікірді суреттеудің ӛзінен шығарып алсын.» деуі – бҥгінгі жаңаша оқытудың 

кредосы.  Бҥгінгі заман талабының Мағжан ойымен ҥндесуі – ғажап қҧбылыс.    

Ғылым мен техника қарқынды дамыған бҥгінгі заманда жоғары интеллектуалды жастарды жан-

жақтылыққа, рухани-адамгершілікке тәрбиелеу,  жеке тҧлғалық қасиеттерін ояту, ҧлттық 

қҧндылықтарды бойларына сіңіру, олардың потенциялдық деңгейінің кӛтерілуіне ҥлес қосу, бәсекеге 

қабілеттіліктерін шыңдау, әлеуметтік қҧзыреттіліктерін дамыту оңай іс емес. Білім беру саласының 

осы ең ӛзекті талабын орындау – әрбір ҧлтжанды азаматтардың ел алдындағы қасиетті де киелі 

парызы әрі міндеті. Тәрбие рухани байлықтан нәр алады. 

Рухани байлық – адам дамуының ең жоғары шыңы. Бҧл шыңға тек ҧлттық рухани қҧндылықтар 

мен даналардың ақыл-парасатына терең мән беріп ҧғыну арқылы ғана кӛтеріле аламыз.  

«Ел боламын десең, бесігіңді тҥзе» деген М.Әуезовтің қҧнарлы ойының қуаты әркімнің 

жҥрегіне терең бойламайынша, ҧлт болашағын ӛркендетеміз деу бекершілік. Жан дҥниеміз осы бір 

қуаты кҥшті сӛздің мән-мағынасын терең тҥсінікпен қабылдамайынша, жылы жҥрекпен 

сезінбейінше, нҧрлы ақылмен таразыламайынша тірлігіміз оңбайды. Осыны баршамыз біле тҧра, іс-

әрекетіміз баяу. Ҧрпағымыздың бҥкіл ғҧмырлық рухани азығы тал бесіктен басталып, кҥнделікті 

тҧрмыс-тіршіліктегі әдет-ғҧрыптармен, салт-дәстҥрлермен, халқымыздың бай інжу-маржандары – 

жыр-аңыздарымен, батырлар жырларымен, ертегілермен, ҧлы ғалымдар мен ғҧламаларымыздың 

даналық ойларымен, әнші-кҥйші, сал-серілеріміздің сҧлу әуендерімен, жыршы-жырауларымыздың 

жыр-толғауларымен, ақын-жазушыларымыздың ҥлгілі-ӛнегелі шығармашылығымен, ауыз 

әдебиетінің телегей теңіз тағылымдарымен, би-шешендердің даналық тапқырлықтарымен – 

кӛкіректеріне кӛрікті ойлар қҧйылып, нәзік сезімдері шуаққа бӛленіп жатса, болашақта жастар 

тәрбиесінде ӛкіндірер олқылықтар еш болмас еді! Елбасының «Тарих толқынында» еңбегінде: 

«Мағжанның жҥрек тебірентерлік мӛп-мӛлдір лирикасы, Мҧхтардың эпикалық кӛркем прозасы, 

Шоқанның барша әлемді таңқалдырған жаңалықтары, ҧлы Абайдың тҥпсіз терең философиялық 

толғаулары сияқты осынша мол ҧлттық қҧндылықтарымыз әрбір адамның ішкі жан дҥниесін  рухани 

байытып, сана-сезімін шарықтата кӛтеретініне кҥмән келтіре алмайсың» деген парасатты ойы жас 

ҧрпақтың тҧлғалық келбетін дамытуда ӛзекті екенін еске салады. Ғҧлама-данышпандардың 

афоризмдері – рухани-адамгершілік қасиеттер мен ҧлттық қҧндылықтарды жастардың бойына 

сіңіруде таптырмас ой қазына. Осынша мол байлығымызды игере алмасақ, кейінгілердің санасына 

сіңіре алмасақ, болашақ ҧрпақтың бетіне қалай қараймыз. Бҧл орны толмас ӛкінішке әкелері сӛзсіз.  

Бабаларымыздың рухани ой дҥниесі – дамудың, ӛркендеудің, гҥлденудің бағдарламасы. Әр 

елдің ҧлы тҧлғалары болады. Олардың қалдырған мҧраларын ел мҥддесіне пайдалана білген халық 

ҧтады, қай заманда да тығырықтан шығатын жол таба біледі.  

Қазақ халқы – оқу-білімге қҧштар, алғыр, тапқыр, зерек. Бҧл асыл қасиеттер қанымызда бар. 

Қанда бар қасиеттер ешқашан ӛлмек емес! Оны дамытатын, жетілдіретін – даналықпен жазылған 

рухани ой байлықтары. Сол байлықтардан кӛз жазып қалмай ҧрпақтан-ҧрпаққа жеткізу – 

баршамыздың киелі парызымыз. Киелі парыздың киесі ауыр болатынын сезіне отырып, осы істі 

жҥзеге асыруға қарышты қадамдар жасаудың ӛзі – даналық. 

Бабалардан қалған даналық мҧраларының барлығы да ойға қҧрылған. Олар философиялық 

тҧжырымдарын, пәлсапалары мен хикметтерін дәл басып айтпай тереңнен тҧспалдаған. Ондағысы әр 

ҧрпақ ӛз заманына қарай ойлау арқылы дамытып жетілсін дегені болар. Ҧрпағын дайын асқа 

ҥйретпей, ӛз жҥрегінің сҥзгісінен ӛткізіп болашағының кемелденуіне ой қазынасымен ҥлес қосатын 

ойшыл болсын дегенді меңзейді. Дана халқымыздың қай мҧрасына да ой жҥгіртсең, адамгершілік пен 

ізгіліктің, парасаттылық пен даналықтың қойнауына сҥңгисің.  

Ӛзі ой еңбегімен шҧғылданғанда ғана бала ӛзгенің даналықпен айтқан әр сӛзіне ой 

кӛзімен қарауды, ақыл таразысына салуды әдетке айналдырады. Ой еңбегі ғана баланың 

бойындағы дарыны мен қасиеттерін, қабілет-қарымын ширата алады.  

Ҧлттық рухани қҧндылықтарымыз әлем назарын ӛзіне аударып жатқанда, біздің жайбарақат 

отыруымыз еш жараспас. Қанаттарын қырандарша қомдап, ҧлт мҧрасына қырағылықпен қарап, 

жарқын болашағымыздың ірге тасының берік қалануына ӛз ҥлестерін қоса алатын жеткіншектер 

тәрбиелеуде ҧстаз еңбегімен қоса мемлекеттің кӛреген саясаты мен Елбасының «Қазақстан-2050» 

стратегиясындағы «Бабалардың ерлігі, бҥгінгі буынның ерен істері және жас ҧрпақтың 
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жасампаздығы арасында сабақтастық болса ғана біз «Мәңгілік Ел» боламыз» идеясы болашақтың 

кемелді тәрбиесі мен білім беруге бағытталса ӛзекті мәселелердің тҥйіні шешілері хақ. 

Бҥгінгідей жаһандану заманында тек ӛз ҧлтымыздың дәстҥрлі ойы мен пайым-парасатына 

сҥйену керек. Тарихымызда бҥгінге аман-сау жеткен халық педагогикасы, дәстҥр қазынасы, 

данышпандарымыздың ой антологиясы, даналық философиясы, ӛмірлік тәжірибесі, танымдық ілім-

білімдері – жарқын болашағымызға жол кӛрсетер бағдаршам, адастырмас темірқазық, телегей теңіз 

рухани азық, ҧрпақтан-ҧрпаққа мәңгілік жалғаса беретін асыл мҧра, ӛнегелі тәрбие мектебі. «Тәрбие 

жан иесіне тиісті азық беріп, сол иесінің дҧрыс ӛсуіне кӛмек кӛрсету деген сӛз.» Ендеше «адам 

баласы ӛмір бойы тәрбиеге мҧқтаж.» Тәрбиенің мақсаты – адамды, ҧлтты, асса, барлық адамзат 

дҥниесін бақытты қылу. Ҧлт мҥшесі – әрбір адам бақытты болса, ҧлт бақытты; адамзат дҥниесінің 

мҥшесі – әрбір ҧлт бақытты болса, адамзат дҥниесі бақытты.» Адамзат бақыты – ел бақыты. 

Бақыттың тамыры – ғҧламалардың ақыл-ойында. 

Баланы қиялдауға, ойлауға жалықпай, шаршамай ҥйрете білу, әлеуметтік қҧзыреттерін дамыту– 

тӛл технологиямыздың мақсаты екенін Мағжан ҧстаз ӛз еңбектерінде саралай зерттеген. Ойы 

мықтыны Әлем таниды, Әлем мойындайды. Ойшыл адам Әлемге ортақ. Әлем келбетін 

ажарландыруға ойдың ғана қҧдіреті жетеді. Тӛл технологиямыздың басында ҧлт Алаштарының 

«Мәңгілік Ел» идеясы тҧрғанда таспен қашалып жазылған қазақтың ҧлттық рухани қазынасы ӛлмек 

емес! 
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Игенова А.Б. 
Қ.И.Сәтбаев атындағы №7 мектеп- лицей,  

Жезқазған қаласы 

 

Ғасырлар тоғысында тәуелсіздікке қол жеткізген жас мемлекетіміз Қазақстан Республикасы 

бҥгінде ӛзінің саяси-әлеуметтік және  индустриалды–экономикалық жҥйелерін дамыту бойынша, 

әлемдегі алпауыт мемлекеттермен иық тіресе, ӛркениетті жаһандану әлеміне кірігуде. Мемлекет 

дамуының кӛп салаларының бірі- білім саласына да бҥгінде аса назар аударылуда. Ертеңгі кҥннің 

бҥгінгіден нҧрлы болуы ҥшін еліміздің ертеңгі болашағы бҥгінгі жас ҧрпақтың заманға лайықты 

білім мен тәрбие алуы–ӛзекті мәcелелердің бірі ретінде қарастырылуда. Сондықтан, бҥгінгі таңда 

мемлекет тарапынан білім берудің мазмҧнын жаңғыртуы, педагог мәртебесіне кӛңіл бӛлінуі, білім 

саласын ҥлкен кӛлемде қаржыландыруы, қордаланған мәселелердің біртіндеп шешілуіне алғышарт 

жасап отыр.  

Осыған дейін балаға білім беруді бірінші кезекке қойып, тәрбиенің біртіндеп кенжелеп қалғаны 

рас. Соның салдарынан, білімалушы жас ҧрпақтың бойында рухани-адамгершілік жағынан дамуында 

кӛптеген мәселелер туындады. Кҥн сайын әлеуметтік желілер мен басқа да ақпарат кӛздерінен 

жасӛспірімдердің арасындағы қатыгездік, зҧлымдық, зорлық- зомбылық, бҧзақылық, бейәдеп 

қылықтар, суицидтік әрекеттер туралы естіп, жағамызды ҧстаймыз. Мынандай бейбіт, мамыражай 

заманда жас буын қайда кетіп барады?! 2019 жылы статистика бойынша, мектеп жасындағы балалар 

арасында қҧқықбҧзушылықтың 3156-ы тіркелсе,соның 9,1% ауыр және аса ауыр деп танылған. 13-15 

жас арасындағы жеткіншектерден кҥнделікті шылым шегушілер саны-14,8%, алкоголь тҧтынушылар 

-18,1% қҧраса, 15-17 жас арасындағыларда бҧл кӛрсеткіштер 37 -% қҧраған екен. Жасӛспірім мен 

жастардың 90% есірткі, шылым шегу, алкоголь тҧтынудың денсаулыққа келтіретін зияндарына мән 

бермейді екен. Тағы да бір мынадай жайт, тек 2018 жылы ғана 170 тен астам білім мекемелерінің 
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қызметкерлері жасӛспірімдердің қҧқықбҧзушылық әрекеттерін ӛкілетті органдардан жасырып қалған. 

«Ауруын жасырған, ӛледі» демекші, бҧл, әрине, аса назар аударатын қауіпті жайттардың бірі[1]. 

Бҥгінгі заманда неге жас бҥлдіршіндердің әдемі бақытты балалық шақтары осындай келеңсіз 

сҧмдық жағдайлармен байланысуда? Оның кінәсін ата-аналар, мҧғалімдер, мҥдделі органдар бір- 

бірінен іздеуде. Бірақ, әйтседе оған нақты жауап жоқ болып отыр. Дегенмен, бала тәрбиесіне қатысты 

тҧлғалар бірлесе отырып, жҥйелі әрекет жасауы керек екені анық. Баланың осындай жағдайға 

баруына кӛп жағдайлар әсер ететіні белгілі, олар: қоршаған ортасы, достары, ақпарат қҧралдары, 

технологияның қарқынды дамуынан ӛзіне дҧрыс пайдалы кері байланыс ала алмауы. 

 Ҧлт ҧстазы Ҧлы Абайдың 19-шы қара сӛзінде «Адам ата- анадан туғанда есті болмайды: естіп, 

кӛріп, ҧстап,татып ескерсе, дҥниедегі жақсы, жаманды таниды дағы сондайдан білгені, кӛргені кӛп 

болған адам білімді болады» [2]   деген сӛзі еске тҥседі, яғни, баланың жаман жолға тҥсіп, адасуына 

біздер, ҥлкендер кінәліміз.  

Сонымен, ХХІ ғасырдың жас буынын қалай тәрбиелеу керек? Кӛптеген ғалымдар бала 

тәрбиесіне кешенді тҧрғыда келу керек екенін алға тартады. Бір ғана отбасының немесе мектептің 

ғана мәселесі болмауы тиіс. Бҧл мемлекеттік деңгейдегі ҧзақ мерзімді шешімі табылуы тиіс ӛзекті 

проблема. Егер біз әр баланың жҥрегіне жететін жол таппасақ, ата-аналарға тиімді әдістемелерді 

ҥйрете алмасақ, қоғам болып оған бей-жай қарасақ, Қазақстанның болашағы бҧлдыр болатыны 

ақиқат. Барлық мәселе адамдардардың рухани-адамгершілік тҧрғысынан жҧтаңдауы, ӛркениеттің 

кері әсерінен қоғамның бҧзылуы болып отыр.  

 
Осы орайда, Ҧлт кӛшбасшысының 2017 жылы жариялаған «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» атты мақаласы дер кезінде халыққа жол тапқан, бірден-бір дҧрыс бағыт беретін қҧжат деп 

есептеймін. Онда Елбасымыз  «...тәуелсіз мемлекетімізді 30 дамыған елдің қатарына қосу ҥшін біздің 

санамыз ісімізден озып жҥруі, одан бҧрын жаңғырып отыруы тиіс деп атап ӛтті. Яғни, сананы іс- 

әрекеттен бҧрын маңызды қҧрал ретінде кӛрсетіп, оны дҧрыс бағытта ӛзгерту ҥшін «...ӛзімізді 

мықтап қолға алып, ҧлттық кодымыз болып табылатын қҧндылықтарымыздың озық тҧстарын сақтай 

отырып, заман ағымына икемделу арқылы жаңа дәуірдің жағымды жақтарын бойға сіңіруіміз керек» 

деп тҧжырымдады Елбасымыз[3]. Бҥгінгі тәрбие жҥйесінің кӛпсалалы бағыттарының ішіндегі негізгі 
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іргетасы рухани-адамгершілік тәрбие болып табылады.  Ол барлық тәрбие бағыттарының оңтайлы 

дамуын реттейді. 

 

 
Руханият - адамның дҥниетанымының кеңдігінен, жанының нәзіктігінен, санасының 

жоғарылығынан, әділеттілік ҥшін белсенділігінен, ӛзгелерге қайырымдылығы мен ізгі ниеттілігінен 

кӛрініс беретін оның ішкі әлемі, яғни рухы[4]. Осы сӛздің мағынасына тереңірек ҥңілсек, біз бала 

тәрбиесінде оның ішкі әлеміне ықпал ету арқылы тәрбие нәтижелеріне жетеміз. Сондақтан да, 

адамның ішкі жан дҥниесін зерттейтін ғылым –психологияның кейбір аспектілеріне жҥгінеміз. 

Адамның кӛзіне кӛрінбейтін, қолымен ҧстамайтын, бірақ қоршаған ортаны қабылдайтын сезім 

мҥшелері бар. Ол белгілі бір іс- әрекет кезде ғана айқындалады. Барлық сезімнің ең жоғарғы қасиеті- 

сана. Сана - адам миы қызметінің жемісі, ал ми - оның мекені. Сана белгісіз ғайыптан пайда 

болмайды, оның дамуы тҥрлі жағдайларға байланысты.[5].  Мына тӛмендегі сызбада тҧлға 

санасының қҧрылымдық сипатын ҧсынып отырмын. Сананың ҥш негізгі қҧрылымдық сипаты бар, 

ол- таным, эмоция, ерік –жігер процестері. Бҧл ҥш процесс және оларға тиісті сипаттарды тҧлғаның 

ішкі рухани әлемінің  ресурстары ретінде қарастыруға болады. Осы ішкі рухани тетіктерге оңтайлы, 

мақсатты әсер еткеннің нәтижесінде тҧлғаның мінез-қҧлқы қалыптасады. 

Мінезі дҧрыс қалыптасқан жағдайда, адамның тәртібі немесе тәрбиесі дҧрыс қалыптасады, 

осыған сай іс-әрекет жҥзеге асады. Іс- әрекеттегі тҧлғаның тәртібін былай жіктеуге болады: отбасы, 

ақыл-ой, еңбек, қарым-қатынас, ҧжымдағы  кӛшбасшылығы. Тҧлғаның іс- әрекеттер тәртібі 

нормаларға сай реттелген кезде оның тиісті нәтижелері шығады, кӛрінеді. Олар: табыс, жетістіктер, 

абырой, бедел, мәртебе. Осының барлығы тҧлғаның бәсекеге қабілеттелігін анықтайды, яғни, рухани 

дамыған тҧлғаның бейнесі қалыптасады.  

Сонымен, баланың ішкі және сыртқы дҥниетаным процестерінің психологиялық картасын еске 

тҥсірдік, тәрбие процесінің ҧзақ мерзімді және кҥрделі ҥрдіс екеніне кҥмән жоқ. Сондықтан, біз әр 

баланың жас ерекшелігіне қарай, оның танымдық қабілеттеріне, табиғи ерекшеліктеріне сай ғылыми 

педагогикалық әдістемелерді, инновациялық технологияларды және заманауи ақпараттық тәрбие 

ресурстарын тиімді қолдануды жҥзеге асыру маңызды екенін мойындаймыз . 
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Тарих пәнінің мҧғалімі және сынып жетекшісі ретінде 20 жылдық тәжірибемде азды-кӛпті 

жинақтап жҥрген, тҥйген ойларым мен  ҧсынымдарым бар. Тарих сабағында жалпы адамзаттық 

қҧндылықтарды оқушыға дарыта отырып, ҧлтжандылыққа, адамгершілік пен мейірімділікке 

тәрбиелеуге кҥшімді саламын. Жылдар бойы жинақтаған тәжірибемде пікрталас/дебат/, интервью 

алу, ҥгіт-насихат поездарын қолдану, диалогтық сҧхбаттар, «тҧлғаны таны» сияқты әдістер ӛз 

жемісін беруде. Сонымен қатар, сынып жетекші ретінде сыныптан тыс іс-шаралар кезінде 

адамгершілік, ар-ҧят категорияларына мән бере отырып, балалармен қоғам қайраткерлері, соғыс 

ардагерлері және қарапайым еңбек майданында жҥрген аға-апаларымен кездесулер ӛткізудің маңызы 

зор деп білемін. Балаға ҥлгі-ӛнеге болатын тҧлғалармен жиі кездесу, әңгімелесудің пайдасы кӛп. 

Себебі, баланы тәрбиелеудің негізгі қҧрал - шынайы ҥлгі-ӛнеге, тҧлғалық адами іс-әрекеттер екені 

даусыз. Абай мҧрасын сынып сағаттарында насихаттау адамшылықтың басты қағидалары  қара 

сӛздері мен шығармалары арқылы тәрбиелеу уақыт ӛткен сайын ӛзекті болуда. Отбасында ала алмай 

отырған толыққанды тәлімі мен ҥлгі-ӛнегесін кейбір балалар ең болмағанда мектеп қабырғасында 

достарынан, ҧстаздарынан кӛрсе, нҧр ҥстіне нҧр болары сӛзсіз. 20 жыл сынып жетекшілік атқарып, 

ҥш сыныптан 70-ке жуық оқушыны мектептен қанаттандырған екенмін, олардың барлығы дерлік осы 

ӛмірден ӛз орындарын тауып, алды отбасын қҧрып, еңбек майданына араласа бастады.  Олармен мен 

ҥнемі байланыстамын, және әрқайсын дара тҧлға ретінде  мақтан тҧтамын. Педагог мамандығын 

таңдаған жас буын мҧғалімдерге қажетіне жаратар деген оймен тәжірибелік қоржынымнан берер 

ҧсыныстарым тӛмендегідей: 

 Мамандығыңызды сҥйіп, сол жолда адал қызмет атқару; 

 Баланы шын кӛңілмен сҥйіп, онымен сырласуға асығу; 

 Алдыңыздағы шәкрттерді ӛзіңізбен тең ҧстау; 

 Баланы ешқашан балағаттап, сағын сындырмау; 

 Ҧстамдылық, тӛзімділік, сабырлылық! 

 Ӛзіңізді мақтамай, қайта шәкірт сізбен мақтанатындай дәрежеге жету; 

 Баланың бойынан кемшілік емес, жетістік іздеу! 

 Бала темір, робот емес, ол- ӛзіндік әлемі бар ғажайып жеке Тҧлға екенін ҧмытпау; 

 Отбасындағы келеңсіздіктер кезінде ата -анаға да, балаға да жанашыр дос ретінде олардың 

қарым- қатынасына дәнекер болып, тіл табыстыруға талпыну; 

 Ӛзіңізді жетілдіре жҥріп, баланы тәрбиелесеңіз, нәтижеге де қол жеткізесіз! 

Абай атамыз ӛзінің 37- қара сӛзінде, «адамның мінезін ӛзгертуге болмайды деп айтқан кісінің 

тілін кесіп алар едім», - деген екен[6]. Олай болса, біздің алдымызда талшыбықтай иілген, тап-таза 

жас бҥлдіршіндер отыр емес пе? Оларды ата-ана, мектеп, қоғам болып тәлім тәрбие берсек тиісті 

жемісін береді деп ойлаймын. 

Қорытындылай келе, бҧл мақала болашақта ҥлкен бір зерттеу жҧмысының іргетасын қаламақ 

деген ойдамын. «Дәуір даналығын ілестіреді, ҧстаз білімділікті ҥлестіреді» демекші, болашақ 

ҧрпағымыздың  рухани адамгершілік қҧндылығы жоғары және тәуелсіз елімізді жаңа белеске 

шығаратын шынайы Тҧлға болып қалыптасуына баршамыз ӛз ҥлесімізді қосайық! 
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Сәтбаев қаласы 

 

Елбасымыз Нҧрсҧлтан Әбішҧлы Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

мақаласында: «Абайдың даналығы, Әуезовтің ғҧламалығы, Жамбылдың жырлары мен 

Қҧрманғазының кҥйлері, ғасырлар қойнауынан жеткен бабалар ҥні – бҧлар біздің рухани 

мәдениетіміздің бір парасы ғана. Әжептәуір жаңғырған қоғамның ӛзінің тамыры тарихының 

тереңінен бастау алатын рухани коды болады. Жаңа тҧрпатты жаңғырудың ең басты шарты – сол 

ҧлттық кодыңды сақтай білу. Онсыз жаңғыру дегеніңіздің қҧр жаңғырыққа айналуы оп-оңай», – деп 

рухани жаңғырудың негізгі нысанын ҧлттық генімізбен байланыстыра отырып сипаттап, ҧлттық 

болмысымыздың тамыры болашағымыздың іргетасын бекітетінін, ҧлттық рухымызды биікке 

кӛтеретінін атап кӛрсетуінде зор мән бар. «Абайдың даналығын» рухани мәдениетіміздің, ӛрелі 

ӛркениетіміздің бір парасы деп айтуы, біздің рухани жаңғыруымыздың тҥбі Абай ілімінде, Абай 

тағылымында жатқанын кӛрсетеді. Сондай-ақ рухани жаңғырудың маңыздылығы тек атауында емес, 

идеясында, негізгі ӛзегінде жатқанына Елбасы ерекше тоқталған: «Егер жаңғыру елдің ҧлттық рухани 

тамырынан нәр ала алмаса, ол адасуға бастайды. Сонымен бірге, рухани жаңғыру ҧлттық сананың 

тҥрлі полюстерін қиыннан қиыстырып, жарастыра алатын қҧдіретімен маңызды»[1:1]. Ҧлттық рухани 

тамыр қайдан бастау алады? Әрине, Абайдан. Бірақ біз рухани тамырдың бастауын Абай 

шығармасын оқу, Абай жылын тойлау, Абай оқуларын ӛткізу, «Абайтану» сабағын ӛткізу, Абай қара 

сӛзін тҥсінумен ӛлшеуіміз мҥмкін. Ал ақынның терең ойы мен нҧрлы ақылы, тек әдеби шығарманың 

негізі болмай, кҥнделікті ӛміріміздің кірпіші болса ғана рухани ҧстаздан нәр аларымыз хақ. Ҧлттық 

сана жаңғырығы – Абай шығармасының мәңгілігі.  

«Ғылым таппай мақтанба, 

Орын таппай баптанба, 

Қҧмарланып, шаттанба 

Ойнап босқа кҥлуге» – 

деген ӛлең ҧлттық сананың ең жоғарғы сатысы емес пе?! «Ғылым таппай» дейді Абай, «ғылым 

іздемей» демейді. Яғни ізденістің нәтижесіне жетуді басты бағдар етеді. Рухани жаңғырудың бірінші 

баспалдағы – бағдар арқылы нәтижеге жеткенде ғана пайда болар санадағы сілкініс, жҥректегі дҥмпу.  

«Орын таппай баптанба», - деп Абай қандай орынды айтып тҧр деп ойлауымыз мҥмкін. 

Ғҧмырдағы адамның ӛз орнын табуы, «толық адам» деңгейіне жетпесе де, адамдық миссиясын 

орындауы. Рухани жаңғырудың да басты идеясы сол – бір орында тҧрып қалу емес, сананың 

жаңғыруы, кемеліне жеткенше, рухани орнын тапқанша тынымсыз ізденуі, дамуы.  

Абай туындысының әрбірінің байланар қазығы – рухани кемелдену, рухани даму. Негізгі 

бағыты, идея, кӛзқарас, таным-тҥсініктің тоғысар тҧсы – ішкі рухтың мықтылығы, адамның рухани 

тҧрғыда жетілуі, ӛсуі. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан» 

мақаласы мен «Рухани жаңғыру» идеясының ҥндестігін тҥсіну арқылы тәрбиенің қайнар кӛзі Ҧлы 

Абайдан бастау аларына, ҧлттық дамуымыздың шыңында Абай болмысы тҧрғанын байқауға болады.  

Мемлекет басшысы аталған мақалада Абай жылының маңыздылығын айта келіп, «Ҧлттық 

болмыстың ҥлгісі», «Мемлекет ісінің мҥдделілігі», «Жаңа қоғамның жанашыры», «Әлемдік 

мәдениеттің тҧлғасы», «Торқалы тойдың тағылымы» сияқты тақырыптарды алға тартқан болатын. 

Осы тақырыптарда Абайдың бейнесі ғана емес, рухани жаңғырудың бағыттары айқын байқалады.  

Жаңғыру жолындағы қадамдарда ҧлттық болмысты сақтап қалу ҧлттық қҧндылықтан 

айырылмай, тамырымызды терең жаюға әсер етеді. Сол ҧлттық болмыс пен жаңғыруды ҧштастырған 

Абай кӛзқарасы қазақ руханиятының сахнасында, одан тҥспек емес. Қайта кҥннен-кҥнге Абайға 

деген рухани сҧраныс ӛсіп келеді [2:6]. 

«Жалығу бар, шалқу бар, іш пысу бар, 

Жаңа сҥйгіш адамзат кӛрсеқызар. 

Ар мен ҧят ойланбай, тәнін асырап, 

Ертеңі жоқ бҥгінгі болған қҧмар», – 

деп ақын жаңғырудың негізі – «жаңа сҥйгіш» пен «ертеңі жоқ бҥгін», «тәнін асырау» емес, жан 

азығы екенін айтқан.  
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«Қалың елім, қазағым, қайран жҧртым, 

Ҧстарасыз аузыңа тҥсті мҧртың. 

Жақсы менен жаманды айырмадың, 

Бірі қан, бірі май боп енді екі ҧртың» – 

деген ӛлеңінде «қалың ел» ҧғымына тҧтас ҧлтты сыйдырып тҧр, «қазағым, қайран жҧрт» 

сӛзінде ҧлтының ҧйысуы, жҧртының жиылуы ҥшін қаратылып айтылған «жанашырлық» сӛзінің 

астарында ҥлкен жҥк жатыр.  

Абай ақылы тек ҧрпаққа емес, мемлекеттің де дамуына жол сілтейді. Мемлекет ісінің 

мҥдделілігі мәселесі Абайдың мына ӛлеңінде кӛрініс тапқан: 

Әркімді заман сҥйремек, 

Заманды қай жан билемек? 

Заманды билеу, заманды игеру арқылы мемлекет ісі қарқынды дамиды. Ал заманды билеу – 

адамның ізгілігінің жҥзеге асуы,  адамның адамшылық қасиеті жойылып кетпей сақталуы арқылы 

ғана жҥзеге асады. Бҧл да рухани жетістіктің бір бӛлігі.  

Болыс болдым мінекей, 

Бар малымды шығындап.  

Кҥштілерім сӛз айтса, 

Бас изеймін шыбындап. 

Әлсіздің сӛзін салғыртсып, 

Шала ҧғамын қырындап. 

Абай бҧл ӛлеңінде әр заманда да болатын қоғамның «жемқорлық» кӛрінісі, «мансапқорлық» 

мінезін «мысқалдап»  жеткізген. Мемлекеттен гӛрі, «Менін» биік қойған, «кҥштілерге» бас изейтін 

жағымпаздық сиқы мен «әлсіз» ролінде халықтың даусын естімейтін «шенділер» қатары қазір де кӛп. 

Мемлекетті нығайту бір адамның емес, бірнеше адамның ақыл-біліміне, сана-танымына байланысты 

ғана болып қоймай, халықтың ҥнін тыңдайтын мемлекет болғанда ғана нәтижелі болады. Мемлекет 

пен халықтың ӛзара байланысы – рухани жаңғырудың біртҧтас тармағы.  

«Пайда ойлама, ар ойла, 

Талап қыл артық білуге. 

Артық ғылым кітапта, 

Ерінбей оқып кӛруге». 

Ақын енді қара бастың қамы емес, болашақтың бағын ойлайтын талапкер жандарға ғылымның 

кітапта, білімде жатқанын баса айтады. «робот» бас, «интернет» милы болған қоғамға «таза» білімнің 

керегі анық-ақ. Ендеше мемлекеттің дамуының да басты кепілі – білімді, сауатты, жаңашыл 

адамдардың кӛзқарас, мақсат-мҥддесінің бірігуі, рухани сауаттылық.  

Абай – жаңа қоғамның жанашыры. Жаңа қоғам мен Абай арасында тҧтас ғасыр жатыр.  Абай 

басқа қоғамда, басқа заманда ӛмір сҥрді, ол жаңа қоғамды қалай болжай алды? Міне, ақынның 

рухани даналық кҥші осында. Ӛзінің қара сӛзінде ол: «Адам баласының ең жаманы – талапсыздық» 

дейді. Сол талапты жақсы жағына бағыттау рухани тәрбие ісі болып табылады [3:132]. 

Әсемпаз болма әрнеге,  

Ӛнерпаз болсаң арқалан.  

Сен де бір кірпіш дҥниеге, 

Кетігін тап та бар қалан, – 

дейді Абай. Бҧл ақыл айту емес, бҧл жанашырлық. Мың адамның біреуі елі ҥшін игілікті іс 

атқарып, бір кірпіші боп қалануы мҥмкін. Бірақ Абай «Сен де бір кірпіш еліңе» демейді, «дҥниеге» 

дейді. Яғни жаңа қоғамға жақсылық жасау  бір шекараның шеңберіне сыймайтын, әлемдік 

кеңістіктен тҧрады. Бҧл жас ҧрпаққа емес, жаңа қоғамға деген жанашырлық. Рухани толысу бір 

адамға емес, қоғамға керек. «Атаның» ғана емес, адамзаттың баласы болуға ҥндеген ақын танымында 

жҥректің тазалығы, жақсылықтың ғаламға ортақтығы кӛрінеді.  

«Абайды терең тануға баса мән бергеніміз жӛн. Абайды тану – адамның ӛзін-ӛзі тануы. 

Адамның ӛзін-ӛзі тануы және ҥнемі дамып отыруы – ғылымға, білімге басымдық беруі кемелдіктің 

кӛрінісі. Интеллектуалды ҧлт дегеніміз де – осы. Осыған орай абай сӛзі ҧрпақтың бағыт алатын 

темірқазығына айналуы тиіс» [4:1] деп президент айтқандай, Абай ҧлт жанашыры, ҧрпақ жанашыры 

ғана емес, болашаққа жол сілтеуші. 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының басты идеясы Абай туындыларында ғана емес, тҧтас 

Абайдың рухани әлемінде жатыр. Абай әлемі әлем кӛкжиегінен де кең ҧғым, Абай даналығы шексіз 

теңіз тәрізді терең. Оның бір ғана мағынасы болмайды, астарлы, тҧңғиық, мәңгілік.  Бҧл туралы 
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Ахмет Байтҧрсыновтың сӛзінен мысал келтіруге болады: «Сӛзі аз, мағынасы кӛп, терең. Бҧрын 

естімеген адамға шапшаң оқып шықсаң, азына тҥсініп, кӛбінің мағынасына жете алмай қалады. Кей 

сӛздерін, ойланып дағдыланған адамдар болмаса, мың қайтара оқыса да тҥсіне алмайды. Не мағынада 

айтылғанын біреу баяндап ҧқтырғанда ғана біледі. Сондықтан Абай сӛздері жалпы адамның тҥсінуіне 

ауыр екені рас. Бірақ ол ауырлық Абайдың айта алмағанынан болған кемшілік емес, оқушылардың 

тҥсінерлік дәрежеге жете алмағанынан болатын кемшілік. Олай болғанда айып жазушыда емес, 

оқушыда» [5:27]. Міне, Абай әлемі - ӛте жҧмбақ, ӛте терең, дҥниетаным мен парасат-пайымның 

кӛрінісі, ҧлттың болмысы, жҧрттың айнасы, дін, тіл, намыс, рух, мінез, тҧлға, ӛнеге мен тәрбиенің бір 

арнада тоғысуы. Абай тәрбиесі – халқын жаңа заманға бағыттаудың, гуманизм мен патриотизмнің, 

ҧлттық сана-сезімнің, кҥрескерлік рухтың, ҧйықтап жатқан жігерді оятудың қозғаушы кҥші.  

Ҧлы ақынның «Малға достың мҧңы жоқ малдан басқа» атты ӛлеңінде: 

«Осыны ойлап, ойлай бер, болсаң зерек, 

Еңбекті сат, ар сатып неге керек? 

Ҥш-ақ нәрсе адамның қасиеті 

Ыстық қайрат, нҧрлы ақыл, жылы жҥрек», - 

деп, ҥнемі биікке ҧмтылу, рухани ізденістің сипаты, кҥш-жігердің жалыны – «ыстық қайратты», 

ізгіліктің, кӛрегендік пен жақсылыққа жақын болу, білім мен ғылымның кӛңіл кӛзіне жарық қҧюы –  

«нҧрлы ақылды», адамдарға мейірімділік кӛрсету, кеңдік, адамгершіліктің айнасы – «жылы жҥректі» 

насихаттауы бекер емес. Ақын  адамның рухани жетілуі осы қасиеттердің болуымен сипатталатынын 

адам намысын қайрау арқылы жеткізе білген. Бҧл ойын ары қарай: 

«Ақыл, қайрат, жҥректі бірдей ҧста,  

Сонда толық боласың елден бӛлек», – 

деуі бҧл қасиеттердің біреуі кемшін болса, толық адам дәрежесіне жете алмайтынын ескерткен. 

Яғни рухани жаңғырудың тағы бір маңызды бӛлшегі осы ҥш қасиет арқылы адамның рухани 

кемелденуі, толысуы. Осы ҥш қасиетті ойшыл ҥнемі бір-бірінен ажыратқан емес, бірлікте ҧстап, бірге 

қарастырады. Бірақ ақыл мен қайраттың жҥрекке бағынуы заңдылық, сонда ғана адам санасында 

тепе-теңдік орнайды. Бҧл Абайдың философиясы ғана емес, рухани жаңғырудың негізгі ӛзегі. 

Ойшыл Абай Адам баласы ҥш нәрседен: надандықтан, еріншектіктен, залымдықтан қор 

болады, нағыз кісі болудан қалады» деп нағыз адам болу жолын кӛрсетті. Рухани мҥгедектікке 

ҧшыраған адам баласы: 

Ӛзің сен ӛзіңді алып шығар, 

Еңбегің мен ақылың екі жақтап», – 

деген ҧранды жадында сақтау керек. 

 «Бес нәрседен қашық бол, 

Бес нәрсеге асық бол, 

Адам болам десеңіз», – 

деген сӛзі ҧрпақтың ғана емес, ҧлттың ҧстанар ҧранына айналуы керек.  

«Сізге ғылым кім берер,  

Жанбай жатып сӛнсеңіз?» – 

деп ғылымның адам ӛміріндегі орнына екпін сала жырлайды. Ақын ғылымға берілудің, ғалым 

болудың жолдарын әңгімелейді. Ғылым жолы – әділдік жолы. Оны ҧстаған адам ескі жолмен жҥре 

алмайды. «Надандарға бой берме, шын сӛзбенен ӛлсеңіз», - дегенде, ол ғылым ҥйренетін жастың 

қараңғы, надан қауымнан ӛзгеше болуын қалайды. 

Ойымды тҧжырымдай келе тҥсінгенім, рухани жаңғыру идеясын жҥзеге асыру, оған Абай 

әлемін ресурс ретінде қолдану - осының бәрі мемлекет болып қалыптасуымыз ҥшін, ҧлт болып 

топтасуымыз ҥшін қажет . Әлемдік ғылым мен мәдениеттің озық жетістіктерін бойымызға сіңіре 

отырып, қазақстандықтардың рухани кемелденуі, ӛркениет кӛшінен кейін қалмауы ең негізгі мақсат 

болуы тиіс. Ал рухани-мәдени таным арқылы, тарихи сана негізінде патриоттық сезім, отаншылдық 

рух, берік те іргелі негіз  қалыптасатыны белгілі. Әсіресе бҥгінгі жастарды отаншылдық рухта 

тәрбиелеу – мемлекеттік идеологияның темірқазығы болуы тиіс. Ол ҥшін Абай даналығына 

жҥгінеміз, Абай сӛзінен жауап табамыз. Елбасы: «Абай әлемі бізді адастырмас Темірқазық іспетті. 

Соған қарап тірлігіміздің дҧрыс, бҧрысын сараптай  аламыз. Ӛйткені жанды жегідей жеп жҥрген кӛп 

сауалдың жауабын Абай әлдеқашан айтып кеткен» деуі дәлел. 

Абай қазақтың ғана емес, әлемдік мәдениеттің тҧлғасы. Қазақ халқы Абаймен мақтанады, бірақ 

жаһанға Абайдың болмысын таныту ҥшін ӛзіміз Абайдың рухани мҧрасынан толық нәр алуымыз 

керек. Ақын - әлемдік деңгейдегі ҧлы кемеңгер, озық ойшыл. Абайды дәріптеу арқылы, Абайды 
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әлемге таныту арқылы ҧлтымыздың болмысын, тарихымыздың тағылымын кӛрсете аламыз. Абай 

жылы аясында тек ӛз Отанымызда ғана емес, әлемде Абай жылының аталып ӛтуі қуанарлық жағдай. 

Оған бір мысал: Тҥркияның Анталья қаласында Абай саябағында ақынның ескерткіші ашылуы 

сҥйіншілеткен жаңалық болды. Әлемдік мәдениеттің тҧлғасы болған Абай қазақ елінің мақтанышы, 

ҧлы ҧстазы. Мҧны әр жас қана емес, әр адам білу  керек. Абайды тану ӛлеңдерін жаттаумен 

шектелмейді, Абайды тану- Абайдың рухани әлеміне ҥңілу, Абайдың даналығынан сусындау, 

Абайды рухани жаңғырудың діңгегі ету.  

Абай жылындағы торқалы тойдың тағылымын тек ҧйымдастырылған іс шараларға ғана емес, 

Абай мҧрасынын зерделенуі, насихатталуы дей келе, ел президенті «Біз ҧлттық сананы жаңғыртамыз 

және бәсекеге қабілетті ҧлт қалыптастырамыз десек, Абайдың шығармаларын мҧқият оқуымыз керек. 

Оның қоғамдағы тҥрлі ҥдерістерге қатысты кӛзқарасы бҥгінгі Қазақстан ҥшін аса пайдалы. Ӛз 

заманының ғана емес, қазіргі қоғамның да бейнесін танытқан Абай – елдік мҧраттың айнымас 

темірқазығы» деп тҥйіндеген.  

Абай тойы, Абай жылы рухани кемелдену жылы, қоғамдық санамыздың жаңғыруы, бір ел, 

біртҧтас ҧлт боп дамуымыздың, бірігуіміздің жылы. Тың идеялар, адам ретінде ӛсуге серпін берер 

уақыт. Абай әлемін зерделеу арқылы, Абай ӛсиетін санамызға сіңіру арқылы рухани жаңғырудың 

жаңа қадамдарын жасау биылғы жылғы жауапкершілік, ерекше мҥмкіндік.  

«Мемлекет басшысы айтқан Абай ҧсынған «толық адамның» бейнесін қазіргі қоғаммен қалай 

қабыстырамыз?», «Ҧлтсызданудың «ҥсігі ҧрып» бара жатқан ҧрпаққа қалай сіңіреміз?»,  «Тәуелсіз 

мемлекетімізді жаһандық ӛркениетке жетелеуде Абай жаңашылдығын іс жҥзінде қалай 

қолданамыз?»,  «Ҧлы тҧлғаны әлемге танытып, сол арқылы ҧлтымыздың мәртебесін қалай кӛтере 

аламыз?» деген сҧрақтардың жауабын рухани жаңғыруға ҧмтылып, Президент мақаласының негізгі 

идеясын тҥсіну арқылы ғана таба аламыз.  

Мемлекет басшысының «Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан» мақаласы - Абай алдындағы 

емес, болашақ алдындағы зор жауапкершілікті сезіну, рухани жаңғыру жолындағы бағыт беруші 

жарық.  

Қорытындылай келе айтарым, Абай мҧрасы, Абай тәрбиесі, Абай арманы - рухани 

жаңғыруымыздың негізгі ӛзегі. 

 

Әдебиеттер: 

1. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық 

мақаласы // «Егемен Қазақстан» газеті, 12 сәуір, 2017 жыл - №70 (29051) 

2. «Иман» // журнал – 2020 жыл. – №2 (187).  

3. А.Машани. Әл-Фараби және Абай, - Алматы: «Алатау». 2005-296 бет. 

4.https://egemen.kz/article/244790-qasym-zhomart-toqaev-abay-–-rukhani-reformator 

5. https://abai.kz/post/6664 
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ОҚУ ПӘНДЕРІНІҢ МАЗМҦНЫ ЖАЛПЫАДАМЗАТТЫҚ ҚҦНДЫЛЫҚТАРМЕН 

ИНТЕГРАЦИЯЛАУ АРҚЫЛЫ МЕКТЕПТЕГІ БІЛІМДІ ЖАНДАНДЫРУ 
 

Илимбаева Г.Б. 
«№102 мектеп-гимназия»КММ  

Қарағанды қаласы,  

 

...Мен балалардың жастайынан салауатты және 

бақытты болу ӛнерін меңгергенін, ӛмір даналығын 

бойына сіңіріп, адамзатқа риясыз қызмет ету 

арқылы бақытқа бӛленуді ҥйреніп ӛскенін 

қалаймын. Ӛздерінің кім екенін, не ҥшін ӛмір 

сҥретінін, неге ҧмтылатынын терең тҥсінуі керек. 

Әр адамның ӛзін-ӛзі тануы қажет [1:2]     

Сара Алпысқызы Назарбаева 

«Ӛзін-ӛзі тану» рухани-адамгершілік  

білім беру бағдарламасының авторы 

Қазіргі ғаламшарлық дағдарыстардың себебінің адамдардың рухани табиғатын 

жалпыадамзаттық қҧндылықтар арқылы ашу қажеттілігін туындатып отыруына байланысты 

ғалымдар мен философтар бірыңғай ӛркениеттің қалыптасуы мен ойлаудың жаңа планеталық 

ҥлгісінің қажеттілігі жайлы сӛз қозғауды заңды санайды. 

Қазіргі мектептің негізгі парадигмасы ізгілік педагогикасына негізделеді. 

Ол-мәңгілік жалпыадамзаттық және ҧлттық қҧндылықтарға негізлелген білім. Тәрбие 

мектептегі біртҧтас педагогикалық ҥдерістің қҧрамды бӛлігі екені белгілі. Бҧрынғы қалыптасқан 

педагогикада бала тәрбие объектісі болса, қазіргі кезеңдегі тәрбие, баланы тәрбие субъектісі ретінде 

қарастырады. 

Сондықтан ҧлттық білім беру жҥйесін дамытудың басым бағыты адамның ішкі әлеуетін 

барынша ашуға бағдарланған рухани-адамгершілік білім беру болып табылады. Тҧлғаның 

физикалық, психикалық және рухани дамуында ҥйлесімге қол жеткізуңне мҥмкіндік беретін рухани-

адамгершілік білім нақты білімдік тәжірибеде тҥрлі жолдармен, ең алдымен, «Ӛзін-ӛзі тану» пәні 

арқылы жҥзеге  асырылады. 

Атақты педагог және психолог С.Л.Рубинштейн оқу ҥдерісінде оқушылардың мінез-қҧлқын 

дамытудың қажеттілігі туралы «...оқыту тек қана оқушыға берілетін білімді ақпарат ретінде беріп 

қана қоймай, ойын дамытатындай нәтижелі болуы, ал тәрбие оқушыларды тәртіптің қағидаларымен 

қамтамасыз етіп қана қоймай, мінезін жағымды етіп қалыптастыруы керек.Осы мәселе туралы дҧрыс 

болжамның болмауы және біздің педагогикада жіті әзірленбеуі-жас ҧрпақты тәрбиелеубарысындағы 

маңызды кедергілердің бірі болып табылады»,-деп айтқан[2:3]. 

Мектеп-гимназиямыздың мақсаты-оқу-тәрбие ҥдерісін жалпыадамзаттық абсолюттік 

қҧндылықтарға негіздей отырып, рухани-адамгершілік қҧндылықтардың мәнін ашып, оны саналы 

тҥрде қолдануға ҧмтылыс жасау. Жас ҧрпақты басқаларда бар мҧратты бағалай білуге ҥйрету арқылы 

жалпыадамзаттық  рухани  дамуға ҥлес қосуды, қҧндылық атаулының бәрін қҧрметтеуді, қорғай 

білуді  меңгерту болып табылады. 

Қазіргі таңда білім берудің екі аспектісін де ҥйлесімді дамыту ҥшін-зияткерлік (сыртқы, яғни 

ақыл ҥшін білім беру) және рухани-адамгершілік (ішкі, яғни жҥрек ҥшін білім беру). Білім мен ӛмір 

сҥруді әсем ҥйлесімділікке келтіру керек. 

 «Қазіргі балалар оқығысы келмейді» деп мҧғалімдер жиі наразылық білдіреді. 

Себебі неде, оны қалай жеңуге болады? Жауабы қарапайым: балалар білімді кӛксейді, оларға 

жанды, қызығушылығын арттыратын, ынталандыратын білім керек. 

Ҧлы педагог, ізгілік педагогикасын шабыттандырушы Ш.А.Амоншвили бҧл сҧраққа былай 

жауап береді: 

« Жансыз білім» деген  

–біз алдын-ала білетін, алайда мҥлдем білмесек те болатын білім. 

-айтыла салысымен бірден ҧмтылатын білім. 

-жасӛспірімдер мектептің табалдырығын аттамай жатып, мектепте қалдырып кететін және оған 

қызықпайтын білім. 

 «Жанды білім» деген: 
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-адамды рухтандырады; 

-ғылымның кӛкжиегіне бастайды; 

-ӛмірді жаңаша қҧруға жетелейді; 

-іздену ҥшін ойларды шабыттандырады; 

-нҧрландырады және дамытады. 

Жанды білім қанат бітіреді, жансыз білім салмақ тҥсіреді. 

 «Ӛзін-ӛзі тану» рухани-адамгершілік білімнің басқа пәндермен интеграциясы- ол, ең алдымен 

мектептегі білімді жандандыру, оның рухани-адамгершілік болмысын жарыққа шығару, ол-біртҧтас 

білім, барлық пәндерді мәңгілік жалпыадамзаттық қҧндылықтар негізінде жинақтау және 

саналуандықтың біртҧтастығын кӛре білу[3:4]. 

Мәңгілік қҧндылықтар білім берудің ошағына айналуы керек, басқаша айтқанда, біз оқытатын 

нәрселеріміздің барлығының біртҧтас екендігін кӛрсетуіміз керек. 

Ж.Аймауытовтың мына сӛзі керемет айтылғандығын кӛруге болады. «Кіріктіре оқыту 

дегеніміз–бҧл ӛмірдегі сан алуан қҧбылыстарды, нәрселерді бір тақырып пен бір пікірдің тӛңірегіне 

жинап, қосып, тҥйдектеп, біріктіріп оқыту»-деп кӛрсеткен[4:5]. 

Осыған орай, ӛзін-ӛзі тану пәнінің мазмҧны жалпыадамзаттық қҧндылықтар негізінде 

интеграциялануы білім беру мен тәрбиені біртҧтас, әр тарауы, әр тақырыбы бойынша болашақ 

ҧрпақтың бойында рухани адамгершілік қайнарын сіңіріп, мінез-қҧлқын тәрбиелеуге, 

жалпыадамзаттық қҧндылықтарды, ҧлттық қҧндылықтармен ҧштастыра отырып, адамгершілік 

қағидалары мен мҧраттарды ғҧмыр бойы басшылыққа алып оқыту қҧнды. Әрбір ҧстаз тәжірибеде 

тиімді пайдаланып, ӛзінің игерген сапалық деңгейін екінші білім беру ҧйымдарындағы сапалық 

деңгейге кӛтеруге ықпал етіп, басқа да пәндермен интеграциялау арқылы білім берудің  тиімділігі ӛте 

жоғары.  

Ӛзін-ӛзі тану мен басқа пәндердің ішкі интеграциялаудың ҥш жолы бар: 
1.Ҧлы ғалымдардың ӛмірлері мен ғылымдардың даму тарихынан шабыттандыратын мысалдар 

келтіру. 

2.Заманауи ғылымының жаңалықтарымен танысу. 

3.Әр оқытылатын пәннің мазмҧнындағы жалпыадамзаттық қҧндылықтарды анықтау. 

Ӛзін-ӛзі тану мен басқа пәндердің ішкі интеграциялаудың ҥш жолына пәндер бойынша 

мысалдар келтіре кетейін. 

1.Қазақ тілі пәні мен ӛзін-ӛзі тану пәнін интеграциялау 
Дамаск қаласында басшы Сайф ад-Дула ғалымдар жиынын ӛткізеді. Жиынға әл-Фарабиді 

шақырады. Ол ішке кіргенде, басшы тақта отырып, әл-Фарабиге отыруды ҧсынады. Сол кезде ғалым: 

«Сенің шеніңе лайықты отырайын ба, әлде менің шеніме лайықты отырайын ба?», – деп сҧрайды. 

«Сенің шенің лайықты отыр», – дейді қала басшысы. Сол кезде ғалым барлық әміршілердің жанынан 

ӛтіп кетіп, тақтың жанына келіп отырады. Басшы ренжіп, ӛзінің уәзіріне сол жердегі аз ғана адам 

білетін жасырын тілмен: «Мына тҥрік жиынның барлық кӛркін бҧзды. Сондықтан, тҧрған кезде 

(жиын соңында), оны тәрбиесіздігі ҥшін жазалаңдар», – дейді.  

Сол кезде Фараби: «Мен ештеңе бҥлдірген жоқпын ғой, не ҥшін жазаламақсыздар?», - деп 

сҧрайды. Сҧрақты естіп, таң қалған Сайф ад-Дула: «Бҧл тілді бҧл жерде ешкім білмейді, сен оны 

кімнен ҥйрендің?», – деп сҧрайды. Әл-Фараби: «Маған кӛп тіл ҥйренуге тура келді. Мен 70-тен аса 

тіл білемін», - деп жауап береді. Осы сәтте келген ғалымдардың бірі оған сҧрақ қойып жиналғандар 

арасында дискуссия басталады. Оның сҧрақтарына кей адамдар жауап таппай қалады. Қала басшысы: 

«Сӛзіңе қарағанда, «Аристолельден кейінгі әлемнің екінші ҧстазы» деген адам сіз болдыңыз ғой?», – 

дейді. Сӛйтіп, Сайф ад-Дула оны танымай, ренжіткені ҥшін ғалымнан кешірім сҧрайды. Ал, Әл-

Фараби оған денсаулық тілейді.  

Ішкі интеграция: - Балалар, Әл-Фараби бабамыздай рухани бай, кӛркем мінезді адам 

кемелдікке қол жеткізе алады. Ӛмірдің басты мақсатына қол жеткізу ҥшін ар-ҧжданмен ӛмір сҥріп, 

ақиқатты таниық. Іздене білген адам ҥшін білімнің жолы қашан да ашық.  

Тарих пәні мен ӛзін-ӛзі тану пәнін интеграциялау 

Қҧнанбайдың Абайға айтқаны һәм ҧлының жауабы 

Сенің басыңнан ҥш тҥрлі мін кӛремін. Соны тыңда! Ең әуелі, арзан мен қымбаттың парқын 

айырмайсың. Ӛзіңдегі барыңды арзан ҧстайсың. Бҧлдай білмейсің. Кӛп кҥлкіге, болымсыз ермекке 

асылыңды шашасың. Жайдақсың! Жайдақ суды ит те, қҧс та жалайды. Екінші, дос пен қасты 

сараптамайсың. Досқа досша, қасқа қасша қырың жоқ. Жҧрт бастайтын адам ондай болмайды. 
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Басына ел ҥйрілмейді. Ҥшінші, орысшылсың. Солай қарай ден қойып барасың. Дін, мҧсылман жат 

санайтынын ескермейсің! – деді. 

– Осы ҥш айтқаныңыздың ҥшеуіне де дау айтам, әке. Ӛзімдікі дҧрыс деп айтам.  

Ең әуелі, жайдақ суға теңгердіңіз. Қолында қҧралы бар жалғыз-жарымға ғана пайдасы тиетін 

шыңыраудағы су болғанша, қҧралды, қҧралсыз, кәрі, жасқа тҥгел пайдасы тиетін жайдақ су болғанды 

артық санаймын.  

Екінші, ел алатын тәсілді айттыңыз. Ел билейтіндердің мінезін айттыңыз. Менің білуімше, ел 

бір заманда қой сияқты болған. Бір қора қойды жалғыз қойшы «ай» десе ӛргізіп, «шайт» десе 

жусататын болған. Бертін келе, ел тҥйе сияқты болды. Алдына тас лақтырып «шӛк» десең, аңырап 

барып қана бҧрылады. Ал, қазіргі ел бҧрынғы кӛрбалалықтан, нашар, момындықтан сейіліп, кӛзін 

ашып келеді. Ендігі ел жылқы сияқты болды. Аяз бен боранда, жауын-шашында топ не кӛрсе, соны 

кӛруге шыдаған, жанын аямаған, қар тӛсеніп, мҧз жастанған, етегін тӛсек, жеңін жастық қылған 

бақташы ғана баға алады... Жанашыры бар, жақсылық пайдасы бар ғана кісі бағады...  

Ҥшінші, орысты айттыңыз. Халық ҥшін де, ӛзім ҥшін де дҥниенің ең асылы – білім-ӛнер. Сол 

ӛнер орыста. Мен барлық тірліктен ала алмаған асылды содан алатын болсам, ондай жер жатым бола 

ма? Жатырқап, қашықтауым надандық болса болар, бірақ қасиет болмас... – деді.  

Ішкі интеграция: - Балалар, сендер де білім алып, мамандық иесі боласыңдар. Қай салада қызмет 

жасасаңдар да, ӛзіннің ғана емес, халқыңа пайда қылар іс жасап, адал еңбек етіңдер, халқына риясыз 

сҥйіспеншілікпен қызмет жасаған адамға ғана бақ пен береке жолдас болады. 

Әдебиеттік оқу пәні мен ӛзін-ӛзі тану пәнін интеграциялау 
Бауыржан Момышҧлына бес бӛлмелі пәтер беруге шешім шығарылады. Пәтер кілтін алып, 

қоныс тойын жасағалы жатқанда оған жолда жылаған әйел кездеседі.  Батыр одан неге жылағанын 

сҧрайды. Әйел адам: «Мен – соғыста қаза болған солдаттың анасымын. Кезек бойынша ҥй алуым 

керек еді. Енді сол пәтерді бір шендіге беретін болыпты», - дейді. 

Сол кезде Бауыржан атамыз басшыларға ашуланып: «Маған қаза болған солдаттың анасының 

кӛз жасын тӛктіріп қойып берген пәтерлерің қажет емес», - деп, пәтерден бас тартқан екен. 

Ішкі интеграция: - Балалар, Бауыржан Момышҧлы атамыздың батырлығын әлем мойындаған. 

Батыр атаның ар-ҧжданды, әділдікті ту еткен, басына қандай жағдай туса да, адалдығынан таймай, 

ақиқатпен дҧрыс әрекет жасаған ҥлгісінен сабақ алайық. 

Жаратылыстану пәні мен ӛзін-ӛзі тану пәнін интеграциялау 

1947 жылы Кеңес делегациясының қҧрамында Англияда болған кездегі Сәтбаев пен Черчилль 

арасындағы әңгіме бҥгінде аңызға айналған. Черчилль Қаныш ағаға барлай қарап: "Қазақтардың бәрі 

сіздей алып па?‖ – деп сҧраса керек. Сонда Қаныш аға: "О, жоқ, халқым менен де биік!‖ – деп жауап 

берген екен.  

Ішкі интеграция: - Балалар, Қаныш Имантайҧлының қысқа да нҧсқа берілген жауабынан оның 

даласына, халқына, ҧлтына деген риясыз сҥйіспеншілігін айқын кӛреміз. Қандай атағы болса да, 

ӛзінен халқын жоғары қоя білген ҧрпақ қана мәңгі жасайды. 

2. Қазіргі ғылыми жаңалықтармен таныстыру 

Биология пәнін ӛзін-ӛзі тану пәнімен интеграциялау 

Ми бӛлімдері:  

1. Нейрокортекс (алдыңғы ми) 

2. Лимбикалық жҥйе (сопақша ми, ми кӛпірі, мишық, ортаңғы ми)  

3. Қыртысасты (аралық ми, алдыңғы мидың ми сыңарлары) 

Лимбикалық жҥйенің ерекшелігі 

Бҧл жҥйе жағымды эмоциялық ортада жақсы жҧмыс істейді. Егер барлығы жақсы болса, адам 

ӛз ортасында  қҧрметті және сҥйікті болса, егер ӛз мҥмкіндіктерін іске асыра алған болса, онда 

нейрон ағындары миға сағатына ӛте жиі жылдамдықпен жетіп тҧрады. 

Егер орта эмоционалдық  тҧрғыда жағымсыз  болса, (қорқыныш, ҥрей, сенімсіздік, 

немқҧрайдылық) нейрон ағындары жылдамдығы баяулайды.  Сол кезде жҥйеде кҥйзеліс (стресс) 

гормондары пайда болады  (мысалы, кортизол).  

Бҧл гормондар мидың дамуы мен жҧмысына кері әсер етеді.  

(Дейвид Хубел және Торстен Визел, 1981 ж., медицинадағы Нобель сыйлығы) 

Ғалымдардың зерттеулеріндегі сҥйіспеншілік мәні 

Жапон ғалымы Эмото Масару сӛздер жазылған қағазбен су қҧйылған бӛтелкені орап қояды.  

Су. Мҧз кристалдарының қҧпия кодтары.  

Сҥйіспеншілік пен алғыс айту 
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Бҧдан Сҥйіспеншілік пен алғыс айту ӛмірдің негізі екенін кӛруге болады 

3.Оқу пәнінің мазмҧнынан жалпыадамзаттық қҧндылықтарды анықтау 

Биология пәнін ӛзін-ӛзі тану пәнімен интеграциялау 

Тақырып:  Есту мҥшесі. Қҧлақтың қҧрылысы. 

Адам есту мҥшесі арқылы қоршаған ортадан әр тҥрлі дыбыстарды қабылдап талдайды. Есту 

мҥшесі дыбыстарды анықтап ажыратуға кӛмектеседі. 

Ішкі интеграция.  

Адамның әр дене мҥшесі маңызды рӛл атқаратынын, есту мҥшесінің қалыпты жҧмыс істеуі, 

алдымен тазалыққа байланысты екенін, ол ҥшін  қҧлақты сабындап жуып тҧруымыз қажет екенін 

сабақ барысында оқып, ҥйрендік. 

Сонымен қатар,  біз әрдайым  ішкі жан-дҥниемізді де таза ҧстай білейік. 

Қҧлақтарыңмен тек жақсы сӛздер, жағымды жаңалықтар есту ҥшін адамның ойы, сӛзі, ісі де 

сҥйіспеншілікпен болса, онда ол адам айналасындағы адамдарға ҥнемі ақиқатпен қарап, жақсылық 

тілеуші болатынын есімізде ҧстайық. 

Дҥниетану пәні мен ӛзін-ӛзі тану пәнін интеграциялау 

4-сынып. Бердібек Соқпақбаев. Компас. 

Компас — жер бетін бағдарлауға, географиялық немесе магниттік меридианның бағытын 

анықтауға арналған аспап. Кішкене деңгелек қобдишаның ортасында орнатылған тік ҥшкір иненің 

ҥстіне қондырылған магнитті болат тілі болады. Тілдің бір жағы ҥнемі Солтҥстікті, екінші жағы 

Оңтҥстікті керсетіп тҧрады. Қобдишаның сыртқы  деңгелегі градустарға белінген (360°), горизонт 

жақтарында Солтҥстікті,  Шығысты, Оңтҥстікті, Батысты кӛрсетеді (С. В. Ю. З.) әріптері жазылған.  

Компастардың мынадай тҥрлері болады  

1. Магниттік компас  

2. Механикалық немесе гироскоптік компас 

3. Радиокомлас 

4. Астрокомпас. 

Ішкі интеграция  
Ӛмірде де солай адам ӛмірінде тҥрлі жағдайдар кездеседі, адам ӛмірде адаспай жол табуы ҥшін 

ақиқатты танып, ар-ҧжданмен, адалдықта ӛмір сҥруі керек. Сонда ӛмірдегі барлық мақсатымызға 

жетеміз. Ар-ҧжданмен ӛмір сҥруге мысал келтірер болсам, әр істе адал болу, адамдарды жақсы кӛру, 

алаламау, қолдан келген жақсылықты жасау, яғни, әр кҥнде жақсылық тілеу, қайырымды болу. Ол 

баршамыздың қолымыздан келеді. Осылайша Ақиқатпен, Риясыз сҥйіспеншілікпен ӛмір сҥрейік.  

Жалпыадамзаттық қҧндылықтар жҥйесі білім мазмҧнындағы интеграциялық ҧстанымның негізі 

болуы қажет. Бҧл жағдайда  материалды іріктеу кезінде материалдың танымдық мәні ғана емес, оның 

тҧлғаның дамуына және рухани-адамгершілік қасиетін анықтау және дамытуға ықпалының 

қаншалықты екені назарға алынады.Сонымен білім берудің мазмҧнының негізін қҧрайтын мәңгілік 

ақиқат(қҧндылықтар) оның ӛзегі болуы керек. 

Кез келген пәннің рухани – адамгершілік біліммен интеграциялау адамдардың қоршаған 

ортамен ҥйлесімді ӛмір сҥруін, айналадағы барлық нәрселерге қҧрметпен қарауды, бҥкіл әлемді 

сҥюді ҥйретеді. 

Қорыта келгенде, интеграциялық оқытуды жҥзеге асыру оқушылардың танымдық қызығуы мен 

білім сапасын арттыру бір сабаққа бірнеше оқу пәндері мақсатының бірігуіне мҥмкіндік береді. 

Интеграциялық оқытуды жҥзеге асыру әр пәндік мазмҧнды қосып біріктіріп жіберу немесе бірнеше 

пәнді бір пәнмен алмастыру емес, керісінше, пәндік қҧрылымды жоққа шығармай, оған қондырғы 

ретінде қызмет ету болып табылады.  Білім кеңістігінде барлық пәндер ӛзінің негізгі мазмҧнын және 

қалыптасқан оқу ҥдерісінің ҧйымдастыру формасын сақтайды, сӛйтіп, интеграциялық оқыту пән 

мазмҧнының айқын анықталуына мҥмкіндік бере отырып, оқушылардың білім сапасын арттыруға 

кӛмектеседі.Теориялық алған білімдерін ӛмірмен байланыстыру арқылы білімдерін шыңдайды. 

Бастысы - пәнді оқыту емес, пәнді оқыту арқылы тҧлғада рухани -адамгершілікті дамыту екендігі 

сӛзсіз. 

 

Әдебиеттер: 

1. Мукажанова Р.А., Омарова Г.А., Методика преподавания дисциплины «Самопознание» в 

школе. Алматы ННПООЦ «Бӛбек», 2013. 

2. Пилоттық білім беру ҧйымдарында «Ӛзін-ӛзі тану» пәнін гуманитарлық цикл пәндерімен 

интеграциялау бойынша әдістемелік ҧсынымдар «Бӛбек» ҦҒПББСО, Алматы,2016ж. 
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ВЛИЯНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ИГР НА РАЗВИТИЕ УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Ищенко Т.В., Каюмова С.Е.  
КГКП «Ясли-сад «Акбота» 

г. Караганда 

 

Задолго до того, как игра стала предметом научных исследований, она широко использовалась 

в качестве одного из важных средств обучения и воспитания детей. В самых различных системах 

обучения игре отводится особое место. И определяется это тем, что игра очень созвучна природе 

ребенка. Дети от рождения до наступления зрелости уделяют огромное внимание играм. Игра для 

малыша не просто интересное времяпровождение, но и способ моделирования внешнего, взрослого 

мира, способ моделирования его взаимоотношений, в процессе которого, ребенок вырабатывает 

модель взаимоотношений со сверстниками. Для дошкольников игра имеет исключительное значение: 

игра для них - учеба, игра для них -труд, игра для них - серьезная форма воспитания. Игра 

способствует развитию восприятия, внимания, памяти, мышления, развитию творческих 

способностей. 

Дошкольный возраст - уникальный период жизни человек. Его своеобразие заключается в 

особой чувствительности, сензитивности к усвоению окружающей действительности. Особое 

значение имеют здесь накопление и обогащение чувственного опыта, создание условий для 

раскрытия индивидуального возрастного потенциала каждого ребенка, формирование системы 

знаний, направленных на разностороннее развитие личности, владеющей ключевыми 

компетентностями, базирующимися на общечеловеческих и национальных ценностях. 

Одна из важнейших задач воспитания ребенка-дошкольного возраста - развитие его 

умственных способностей, формирование таких мыслительных умений, которые позволяют ему 

легко осваивать новое образовательное пространство. На решение этой задачи необходимо 

сформулировать следующие вопросы: 

- Как сделать, чтобы, познавая математику, ребенок достиг успеха? 

- Как заинтересовать ребенка при обучении математическим премудростям? 

- Как организовать поисковую деятельность для развития математических представлений? 

- Как научить ребенка решать нестандартные логические задачи? 

Вопросы развития логики всегда занимали центральное место среди проблем дошкольной 

педагогики и психологии. Работая над развитием логического мышления в процессе организованной 

учебной деятельности по математике в общеобразовательной области «Познание», было отмечено, 

что многие дети не справляются с простыми, на первый взгляд, логическими задачами. 

Для того чтобы более качественно подойти к решению данной проблемы, были изучены 

материалы многих исследователей: А.И. Сорокиной Л. А. Венгера, А. А. Столяра, Л. Ф. 

Тихомировой, Б. И. Никитина, З. А. Михайловой, Е. В. Колесниковой. 

Логическое мышление – это умение оперировать абстрактными понятиями, это управляемое 

мышление, это мышление путем рассуждений, это строгое следование законам неумолимой логики, 

это безукоризненное построение причинно-следственных связей. 

Актуальность проводимой работы заключалась: 

1. В выявлении наиболее оптимальных приемов развития логического мышления. 

2. В обобщении, систематизации и апробации методов и приемов развития логического 

мышления. 

3. В формировании умения логически рассуждать, делать логические умозаключения. 

Новизна работы состоит: 

- в подборе и систематизации разного рода игр, пособий, литературы на развитие логического 

мышления; 
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- в комплексном использовании занимательного дидактического материала (математического 

содержания) через организацию игровой деятельности (или организацию разнообразных форм 

детской деятельности). 

Вначале года мы разработали план по вариативному компоненту «Юные логики», который 

ориентирован на развитие логического мышления посредством игр и упражнений, развивающих 

умственные способности дошкольников. 

Была разработана и систематизирована картотека игр на развитие логического мышления. 

Работа в данном направлении проводилась в старшей группе. 

Многообразие занимательного логического материала – игр, задач, головоломок позволило нам 

выбрать наиболее интересные математические игры. Это игры, прежде всего, с опорой на яркий 

эстетически привлекательный наглядный материал: («Сложи квадрат», «Сложи узор», кубики 

Никитина, «Блоки Дьенеша», «Танграм», «Колумбово яйцо», «Пифагор», «Листик», «Монгольская 

игра», «Сфинкс» и т.д.). 

Обучение начиналось с игр на воссоздание из геометрических фигур образных и сюжетных 

изображений, где дети учились находить сходство с окружающими предметами (сложи автобус, 

птичку, зайчика), которые могут быть использованы в качестве персонажа придуманной ребенком 

сказки или истории. Затем в дальнейшем необходимо было отходить от сюжета, предлагая ребенку 

переложить, сложить геометрические фигуры, чтобы получилось «Два квадрата «Многоугольник». 

Составление геометрических комбинаций и рисунков в игре «Геоконт», счетных палочек на 

плоскости позволяет детям находить нестандартные решения, например: «Из 9-ти палочек составить 

квадрат из 2 равных треугольников», «выложить на фланелеграфе 2 отвала из 1 круга» и т.д. 

Необходимо учить детей, свои практические действия обязательно выражать в речевом плане. 

Работая со счетными палочками, дети к концу года самостоятельно стали придумывать задания. 

Например: переложи 5 палочек так, чтобы из «вазы» получился «телевизор» или составить 3 равных 

квадрата из 10. От одного занятия к другому необходимо усложнять задания. 

В качестве умственной гимнастики в начале организованной учебной деятельности по 

математике использовались такие логические упражнения, как «Найди лишний предмет» или «Чего 

не хватает?». 

Главное усложнение состоит в постепенном повышении требований к детям, в развитии 

самостоятельности, скорости решения предложенных заданий. 

Из многообразия логических упражнений наиболее интересными являются загадки и задачи – 

шутки, которые направлены на формирование разных математических понятий, например: «За 

забором стояли дед, бабка, внучка, жучка, кошка».  «Сколько ног стояло за забором? или «На что 

похожа половинка яблока? «На столе лежало 4 яблока, одно из них разрезали пополам. Сколько 

яблок на столе? ». 

Восприятие и понимание детьми задач-шуток показало, что успех решения зависит от того, 

насколько дети правильно понимают постановку вопроса. Результатом работы по решению 

занимательных задач стало желание детей самостоятельно придумывать аналогичные задачки. 

При работе над развитием основ логического мышления обучали детей поисковым действиям 

через выдвижение предположений, апробирование разных путей поиска ответа, использовали 

технологию ТРИЗ. 

Для того чтобы ребята старшей группы полюбили выполнять логические задачи и упражнения, 

родители группы активно подключились к совместному изготовлению занимательных пособий по 

математике. Изготовили пособие «Складушки», «Игры с цветными крышками», «Заполни таблицу», 

«Чего не хватает?», «Найди заплатку». Совместно с родителями был изготовлен системный оператор 

(ТРИЗ) с цветными иллюстрациями к нему. 

 На родительском собрании по теме: «Развиваем логическое мышление у дошкольников» 

родители с большим удовольствием сами участвовали в решении логических задач. 

Таким образом, нами был сделан вывод о том, что с помощью дидактических игр при изучении 

математики можно добиться максимальной результативности.  

Дидактические игры повышают эффективность педагогического процесса, способствуют 

развитию памяти, логики и оказывают огромное влияние на умственное развитие ребенка.  

Если при проведении работы по математическому развитию детей использовать дидактическую 

игру, то это позволяет сделать работу с детьми более продуктивной, улучшить их внимание, 

воображение и сенсорное развитие. 
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МӘҢГІЛІК ЕЛ ҦРПАҚТАРЫ 
 

Кабылдина П.А. 
КҚМК МЖД «Жұлдыз» балабақшасы  

Балқаш қаласы 

 

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев Қазақстан халқына арналған жолдауында:  «Қазақстан жолы – 2050: 

«Бір мақсат, бір мҥдде, бір болашақ» деген болатын. «Мәңгілік ел» ата бабамыздың сан мың жылдан 

бергі асыл арманы екенін барлығымызға мәлім. «Мәңгілік ел» идеясында бала тәрбиесіне зор мән 

берілген. Қазіргі заманда балабақшада балаларды адамгершілікке тәрбиелеудің негізгі міңдеттері - 

балалардың адамгершілік сезімдерін, мінез-қҧлықтары мен әдеттерін қалыптастыру. Балабақшада  

баланың әдеп ҧстанымын, жақын адамдарымен, балалармен, заттармен, табиғатпен қарым-қатынас 

жасаудың, тәлім-тәрбие алудың бастапқы тәжірибесіне ие болады.  

Мектепке дейінгі жас – адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру ҥшін ең жақсы кезең болып 

табылады. Дәл осы жаста баланың мынадай қасиеттері: адамның мінезіне және оның кейінгі ӛміріне 

ықпал ете алатын адамгершілік мінез-қҧлқы, адамгершілік санасы қалыптаса бастайды. Ҧлттық 

қҧндылықтарымызды қастерлеу арқылы мәңгілік елдің іргетасын берік қалауымыз айдан аңық. 

Мәңгілік елімізге лайықты азамат тәрбиелеу – бҥгінгі білім мен тәрбие ошақтары – балабақша 

еншісінде. Біз ҥшін болашағымызға бағдар ететін, осы ҧлы мақсаттарға жетелейтін идея бар.  

Ол – « Мәңгілік Ел» идеясы. Осы тҧғырлы идеяны қалыптастыру ҥшін ең алдымен ҧлағатты 

тәрбие мен сапалы білім қажет. Елбасы Жолдауында ӛмірдің баға жетпес қҧндылығы – балаға, бала 

тәрбиесіне, болашағына кӛп кӛңіл бӛліп отыр. Отбасы, әке мен бала, бала мен ана мәселесіне – «Бала 

тәрбиелеу - болашаққа ҥлкен инвестиция» деуінде ҥлкен мән жатыр. Бҧның барлығы ҧлттық 

қҧндылықтарды сақтап, дамытуға бағытталған әрекет.   

Осы идеяны негізге ала отырып, балабақшамызда ересек «Қызғалдақ» тобында  «Мәңгілік ел 

ҧрпақтары» - атты вариативтік бӛлім жҥргізіледі. Жҥктемесі жыл бойына 36 сағатты қҧрайды, 

сонымен қатар технологиялық карталар жазылып, даму диагностикасы жҥргізіліп отырады. Бҧл 

жерде балаларды адамгершілік сезімге тәрбиелеуде, балаларға қамқор болу, олардың жеке 

қызығушылығын сыйлау маңызды рӛл атқарылады. Ол балалардың топта бір-бірімен достасуына 

кӛмектеседі, тәрбиешінің сенімділігін білдіреді. Бала тәрбиесінде ата- аналардың ҥлгісі айтқан сӛзі, 

қай уақытта болмасын жас балалардың кӛңіл кҥйлерінен сол жанҧдағы қалыптасқан қарым 

қатынастары анық аңғарылып тҧрады. Сондықтан отбасынан алған тәлім тәрбие- тәрбие бастамасы 

десек артық кетпес едік, балабақшамен отбасы арасында ынтымақтастыққа ҥлкен кӛңіл аударамыз.  

- Бақшамыздағы іс шараларға  ата- аналарды қатыстыру (ертеңгіліктер, сабақтар, ойын-

сауықтар); 

- Ата- аналарды балабақша ӛмірімен таныстыру; 

- Ҥлгілі ата- аналарды насихаттау; 

- Ата- ананалардың пікірін тыңдау; 

- Кҥнделікті тәрбие жҧмысына ата- аналарды тарту; 

- Ата- ананалардға балаларының жас ерекшеліктеріне сай педагогикалық, психологиялық 

кеңес беру. 

Мысалы: «Отбасындағы сҥйіспеншілік», «Отанға сҥйіспеншілік» - атты вариативтік бӛлімдегі 

тақырыпты ашу мақсатында, « Отбасым- бақыт мекені » - атты сайыс ҧйымдастырылды. Сайыстың 

мақсаты  бала тәрбиесіндегі  атқаратын іс- шараларға ата-аналарды жҧмылдыру, баланың жеке 

тҧлғасының дамуына жағдайлар тудыру, балалардың  отбасындағы тәрбиесінің негізгі ҧстанымын 
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білу, отбасылық қҧндылықтарды қастерлеу, ҥлкенді сыйлау кеңпейілділік, бауырмалдылық, 

қонақжайлылық, толеранттылық қасиеттерді   бала бойына дарыту болып табылады. 

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың  «Біз Қазақстанның барлық азаматтарының отаншылдық 

сезімімен ӛз еліне деген сҥйіспеншіліктерін дамытуға тиіспіз және оларды қалыптастыру басты 

міндеттеріміздің бірі» деген еді. Сондықтан бақшамызда  «Біздің Елбасымыз», «Тәуелсіздік теңдігім» 

атты ертеңгіліктер  ӛткізіліп,  ата – аналар, тәрбиешілер  арасында Тәуелсіздік  мерекесіне орай 

кӛрме,  «Туған елім Қазақстан» викторина сайысы  ҧйымдастырылды.  

  
Адамгершілік адам бойындағы ең асыл қасиеттерінің  бірі. Адамгершілік қасиет баланы 

мейірімділікке, отанын, елін,туған жерін, отбасын сҥюге ҥйретеді. Бҧл қасиеттерді бала бойына 

сіңірту, дарытудың бірден бір тәрбие қҧралы – ойын. Тәрбие ҥрдісінде ойынның алатын орны бӛлек. 

Ойын кезінде бала ӛзінің ӛмірден алған тәжірибесін қолданады, білімін  пысықтайды. Сондықтан 

кҥнделікті оқу тәрбие жҧмысында «Дос болайық бәріміз», «Әдептілік әдемілік», «Ойнайық та 

ойлайық» сияқты ойындарды қолданамыз. Ойын арқылы ақ кӛңілділікті, елгезектілікті, қамқорлықты, 

айналасындағыларға сыйлаумен қарауға тәрбиелейміз.  

Бала тәлім- тәрбиені, адамгершілік қасиеттерді ҥлкендерден, тәрбиешілерден насихат жолымен 

емес, тек шынайы кӛру, сезім қатынасында ғана алады. Сол себепті, балабақша ҧжымында алдымен 

тәлім беруші тәрбиешінің бойындағы жалпы азаматтық қҧндылықтарды ашатын тренингтер мен 

кеңестер, ашық кӛрсетулер,семинарлар іс шаралар жҥргізіліп тҧрады. 

Туған ӛлкенің табиғатын білу тану мақсатында, «Знатоки природы Казахстана». Әр ҧлт 

ӛкілдерінің мәдениетін білу, толеранттық кӛзқарас «Бірлігіміз жарасқан» тәрбиешілер, мамандар 

арасында.сайыс ӛткізілді. 

Халықта «Ағаш тҥзу ӛсу ҥшін оған кӛшет кезінде кӛмектесуге болады, ал ҥлкен ағаш болғанда 

оны тҥзете алмайсың» демекші баланың бойына жастайынан ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық 

яғни адамгершілік қҧнды қасиеттерін сіңдірсек сонда ғана елін сҥйер бҥлдіршін, ҧлтын ҧлық тҧтар 

ҧлан, мақтанышымызға айналар отаншыл азамат тәрбиеленеді деп ойлаймыз. Осы бағытта нәтижеге 

жету ҥшін жҧмысты жандыра, инновациялық идеяларды қолдана береміз. 

«Жарқын іспен кҥллі әлемді таң қылып, Жасай берсін Елдігіміз Мәңгілік! 
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АБАЙ – ДАНА, АБАЙ – ДАРА 
 

Кaзтаеа А.Т. 
 «М.Жұмaбаев атындағы №39 гимнaзия» КММ 

Қайратов А.Р. 
ҚарУ Дене мәдениеті және спорт факультеті Бастапқы  

Әскери Дайындық мамандығының 3 курс студенті 

 Қарағанды қаласы 

 

Адамның адамшылығы – ақыл, ғалым, жақсы ата,  

жақсы ана, жақсы қҧрбы, жақсы ҧстаздан болады       

А. Қҧнанбаев 

Кемеңгер ойшыл, ҧлтымыздың тарихында ерекше орын алатын ҧлы тҧлға, ақын Абайдың 

туғанына 175-жылдық мерейлі датаға арналған Қазақстан Республикасы Президенті Қ.Тоқаевтың 

«Абай және 21-ғасырдағы Қазақстан» атты мақаласы еліміздің рухани ӛміріндегі мәні зор шығарма 

деп санаймыз. Мемлекет басшысы бҧл мақалада Абайдың ел тарихындағы айрықша орнын, ҧлттық 

болмысымызды қалыптастырудағы рӛлін айқындап, ҧлттың рухани жаңғыру ҥрдісінің ӛзегі – ақын 

мҧрасын терең зерделеу екеніне назар аударады. Себебі, ҧлы ойшыл осыдан бір ғасырдан астам 

уақыт бҧрын ӛз халқының алдына жаңа мақсаттар мен тың талаптар қойып кеткендігі бәрімізге 

мәлім. 

Абай Қҧнанбайҧлы ғҧлама, ойшыл, ақын, ағартушы, ҧлттың жаңа әдебиетінің негізін қалаушы, 

аудармашы, композитор ретінде ел тарихында ӛшпес із қалдырғаны сӛзсіз. Оның ӛлеңдері мен қара 

сӛздерінде ҧлт болмысы, бітімі, тҧрмысы, тіршілігі, дҥниетанымы, мінезі, жаны, діні, ділі, тілі, рухы 

кӛрініс тауып, кейін Абай әлемі деген бірегей қҧбылыс ретінде бағаланды. 

Елбасы Нҧрсҧлтан Әбішҧлы Назарбаев: «Абай – қазақ халқының рухани қазынасына ӛлшеусіз 

ҥлес қосқан ғҧлама ғана емес, сонымен қатар ол қазақ халқының ел болуы жолында ҧлан-ғайыр еңбек 

еткен данагер.  

«Абай – әлемдік  деңгейдегі ойшылдардың қатарындағы ғажайып тҧлға» деген болатын. 

Шынында да, дана ақын шығармалары тек қазақтың ғана емес, бҥкіл адамзат баласының рухани 

ӛмірін жан-жақты байыта алады. Ӛйткені Абай туындыларының мазмҧны жалпыадамзаттық 

қҧндылықтарға толы. Оның қара сӛздері – әлем халықтарының ортақ қазынасы. Бҧл – классикалық 

ҥлгідегі ӛнегелі ойлар шоғыры. Нақыл сӛз, ғибратты сӛз, ғақлия сӛздер деп әрқилы аталғанымен, бҧл 

– ерекше жанр.  Абай поэзиясының арқауы ғылым, білім, еңбек – осы қара сӛздерде жалғасып 

дамиды. Хакім Абай ҧлтының кемшілігін қатты сынаса да, тек бір ғана ойды – қазақ халқын білімі 

мен мәдениеті дамыған елге айналдыруды кӛздеді. Абайдың кейбір қара сӛздері қазақтың мақал-

мәтелдерін талдауға, олардың мәнін ашуға арналады.  

«Адам ата-анадан туғанда есті болмайды: естіп, кӛріп, ҧстап, татып ескерсе, дҥниедегі жақсы, 

жаманды таниды дағы, сондайдан білгені, кӛргені кӛп болған адам білімді, тәрбиелі болады», - деп 

Абай атамыз айтқандай, оқу процесі кезінде адамгершілікке тәрбиелеу мақсаты кҥні бҥгінге дейін 

кҥн тәртібінен тҥскен емес. Демек, ҧрпақ тәрбиесі, келешек қоғам мҧрагерлерін тәрбиелеу ісі ӛте 

маңызды, әрі жауапты іс. Тҥбегейлі ӛзгерістерге бет бҧрған  жаңа қоғамда тек білімді болу 

жеткіліксіз. Сондықтан жеке тҧлғаның бойында адамгершілік, ізгілік, кішіпейілділік, қайырымдылық 

қасиеттер болуы керек. Ағартушы Абай Қҧнанбаевтың ҧрпақ тәрбиесіне қалдырған мҧрасының ӛзі 

шексіз дҥние. Абай шығармаларының басты қҧндылығы «Адам бол!».  Адам болу - шын мәнісінде 

азамат болу, қара бастың қамы емес, елінің қамын, халқының қамын, тіпті, бҥкіл адамзаттың қамын 

ойлайтын, «ӛзін-ӛзі зор тҧтып», «надандарды менсінбейтін», дҥниеге әлем тҧрғысынан қарайтын 

Азамат Адам болу. Абай  осы ойларын поэзия тілімен: «Адал бол - бай тап, Адам бол - мал тап, 

Қуансаң қуан сол кезде» деп, байды да, кедейді де адамдыққа шақырады: осы жерде баланы 

еңбексҥйгіштікке шақырып отырғанын кӛруге болады. Себебі адам еңбекпен ӛседі. Адам баласы мал 

табу ҥшін де,  бай болу ҥшін де маңдай терін тӛгіп, кӛп еңбектенуді қажет ететінін білеміз. Ал 

еңбектену ҥшін адамда дҧрыс ниет болу қажет. «Адам болам десеңіз, Оған қайғы жесеңіз... Бес 

нәрседен қашық бол» «Бес дҧшпан» - Ӛсек, Ӛтірік, Мақтаншақ, Еріншек, Бекер мал шашпақ), «Бес 

нәрсеге асық бол» (қ. «Бес асыл іс» - Талап, Еңбек, Терең ой, Қанағат, Рахым). Егерде біз «Ғылым 

таппай мақтанба» ӛлеңіндегі осы жоғарыдағы айтылған «Бес дҧшпанға» - Ӛсек, Ӛтірік, Мақтаншақ, 

Еріншек, Бекер мал шашпақ) сияқты зиянды әдеттерді жоюға шақырады, ал егерде Дҧрыс әрекет 

жасап еңбектеніп «Бес нәрсеге асық болсақ» - Талап, Еңбек, Терең ой, Қанағат, Рахым) Адам деген 
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ардақты атқа ие боламыз. Ақынның шығармасындағы негізгі қҧндылықтар ҧғымы: ар, намыс, ҧят. 

Арманы – ақыл, жігер, білім, әділ, адал Адам. Адамдық қасиет тамыры-арын сақтау. Негізгі ҧғымы- 

рухани байлық, денсаулық. Ҧраны –адам бол! Парасаттылығы – ыстық қайрат, нҧрлы ақыл, жылы 

жҥрек. Салауаттылығы – ізгілік, адамгершілік, имандылық. Қазіргі жағдайда тәрбиенің жалпы негізі 

адамгершілік қҧндылықтар болуы керек.  Адамгершілік қҧндылықтар ҥлкен мен кішінің арасындағы  

шынайы қарым-қатынас кезінде бала бойына дариды. Ал басты мақсат- ӛзіндік адамгершілік 

қҧндылықтарын оқушы бойына дарыта отырып, оның жҥрек тҥпкіріндегі рухани қазынасын жарыққа 

шығару, әр баланы жеке тҧлға ретінде жетілдіру ҥшін оның бойындағы бар қҧндылықтарды дамыту.     

Адамгершілік тақырыбы - мәңгілік. Ол ешқашан ескірмек емес.  

Абай адамгершілік, әдептілік нормалары жайында кӛптеген пікірлер қалдырды. Оның бірінші 

қоятын талабы мораль жағынан ҧстамды, таза болу, сыпайы мінезді, жақсы қҧлықты, әділетшіл, 

шыншыл болу. Әдепсіз, арсыз, байлаусыз, сҧрамсақ, ӛсекші, ӛтірікші, алдамшы, кеселді сияқты 

жаман мінездер мен әдеттерден, жарамсыз қылықтардан сақтанып, ӛзін одан жоғары санап, ондай 

қылықтарды бойына лайықсыз кӛрсе ғана, адам парасатты болады. Абайдың қоятын екінші талабы 

тҧрақтылық. Қылам дегенін тҧрарлық, мінезде азғырмайтын ақылды, арды сақтарлық беріктігі, 

қайраты бар болсын –дейді. Ҥшінші  талабы-әділеттілік.  Әлеуметтік міндеті - дҥниені белсене 

қҧраушы адамның бірі болып халқы Отаны ҥшін қызмет істеуі. Ақын мейірімділік қасиетке терең 

мән береді. 

Жазған қара сӛздерінің тәрбиелік мәні ӛте зор. Әр сӛзі терең ойға, ӛзіңді, ортаңды тануға, 

жақсы қасиеттерді бойыңа дарытуға, жаманнан аулақ болуға жетелейді.  Абайдың мҧраты - адамды 

еңбексҥйгіштікке тәрбиелеу, кісілік жағынан жетілдіру арқылы қоғамды жетілдіру, қазақты ілгері 

дамыған елдер қатарына қосу еді. 

Ҧлы дала ойшылы Абай Қҧнанбаев: «Адамзат қауымының бойындағы адамшылық деп 

аталатын қасиетті сақтап тҧратын басты қҧрал рухани тәрбие. Ҧлттық сананы ӛзгерту ҥшін ең әуелі 

адам тәрбиесі сілкінуі тиіс. Адам тҥзелмей заман тҥзелмес», - дейді.   

 

Әдебиеттер: 

1. Абай Қҧнанбаев шығармаларының І томдық толық жинағы Алматы -1961 

2. Мҧғалімге арналған нҧсқаулық /Р.А.Мҧқажанова., Г.А.Омарова,   Р.Мҧратханова. - Алматы: 

«Бӛбек»ҦҒПББСО, 2015 ж. 

3. Бала тәрбиесі журналы. № 2 2006 ж , № 4 2008 ж. 

4. Адамгершілік имандылық тәрбиесі «Халық педагогикасы-тәрбие ӛзегі» кітаптар 

сериясының ІІ кітап. Е.Әдіразақов  

 

 

«МӘҢГІЛІК ЕЛ» – РУХАНИ  ЖАҢҒЫРУДЫҢ НЕГІЗІ 
 

Келесбаева Ш.К. 
№58 ЖББОМ  

Қарағанды қаласы 

 

Қазақстан Республикасының Тҧнғыш Президенті Н.Ә Назарбаев ӛзінің «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» мақаласында рухани қайта ӛрлеуді ҧлттың басты міндеттерінің бірі деп атады[1].  

Ҧлттың әлеуетін арттыру ҥшін мәдениетіміз бен идеологиямызды одан әрі дамытуымыз керек.  Ол 

қоғамдық сана мен ҧлттың рухани қайта ӛрлеуінсіз мҥмкін емес.  Ҧлттық сана - ҧлт руханиятының 

негізі. Ол азаматтық-патриоттық, адамгершілік рухани, еңбек, ақыл-ой, эстетикалық, қҧқықтық, 

кӛпмәдениетті және ҧлттық тәрбие арқылы беріледі. «Рухани жаңғырудың» мән-маңызы да нақ 

осында.  

«Қазақстан 2050» стратегиясының тҥп қазығы болып табылатын «Мәңгілік ел» туралы Тҧнғыш 

Президентіміз «Біз ҥшін болашағымызға бағдар етіп ҧлтты ҧйыстыра ҧлы мақсаттарға жетелейтін 

идея бар. Ол Мәңгілік ел идеясы.» деген еді[2]. Тҧңғыш мемлекеттік ресми идеологиясы, яғни 

«Мәңгілік Ел» идеясының жариялануы. Ел болашағының іргесін қалайтын басты қҧндылықтар 

жасалды. Қазіргі кезде Қазақстан Республикасында бәсекеге қабілетті адамзат капиталын 

қалыптастыруда қажеттілігі артып отыр. Ол ҥшін білім беру мазмҧнын жаңарту жағдайында ӛскелең 

ҧрпақтың бойына Қазақстан халықтарының ҧлттық мәдени қҧндылықтарын дарыту, тәрбие және 

білім берудің сапасы мен деңгейін кӛтеру болып табылады. 
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«Мәңгілік Ел» идеясы қҧндылықтары білім беру мазмҧны негізі арқылы жҥзеге асады. 

«Мәңгілік Ел» жалпыҧлттық идеясының маңыздылығы, «Бір мақсат, бір мҥдде, бір келешек» 

біртҧтастығы, яғни халқымыз қалыптастырған, жан-жҥйесінен ӛткерген басты жалпыҧлттық 

қҧндылықтарды, сондай ақ, қоғамның, мемлекеттің және азаматтардың Қазақстанның тағдыры мен 

оны дамыту, ӛркендету жолындағы ӛзара жауапкершілігінің ӛзегі саналатын рухани 

қҧндылықтарымыз бен ҧмтылыстарымыздың негізгі форматын ҧрпақтан ҧрпаққа жеткізуіміз болып 

табылады.  

«Мәңгілік Ел» идеясының маңызды қҧрамдас бӛліктері - жалпыҧлттық идея жас ҧрпақтың 

бойында бәсекеге қабілетті тҧлғаға тән қасиет-сапаларды қалыптастыруға, жетілдіруге бағытталған. 

Қазақстандық қоғамның барша қазақстандықтарды біріктіретін басты қҧндылықтары: 

1. Қазақстанның Тәуелсіздігі және Астана. 

2. Қоғамымыздағы ҧлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім. 

3. Зайырлы қоғам және жоғары руханият. 

4. Индустрияландыру мен инновацияларға негізделген экономикалық ӛсу. 

5. Жалпыға бірдей еңбек қоғамы. 

6. Тарихтың, мәдениет пен тілдің біртҧтастығы. 

7. Ҧлттық қауіпсіздік және еліміздің бҥкіләлемдік, ӛңірлік мәселелерді шешуге жаһандық 

тҧрғыдан қатысуы. 

Қҧндылықтар мемлекеттік білім беру стандартының мақсаты мен міндеттерінде, мектептердің 

миссиясында қамтылған. Қҧндылықтарға сай қасиеттер МЖМБС-да қҧндылықтар тізіміндегі 

бағдарлар ретінде қарастырылған: 

 Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілік; 

 Қҧрмет; 

 Ынтымақтастық; 

 Еңбек пен шығармашылық; 

 Ашықтық; 

 Ӛмір бойы білім алу. 

Қазақстандық Патриотизмнің идеялық негізі осы мемлекет қҧраушы, жалпыҧлттық 

қҧндылықтарда жатыр. 

«Қазақстан-2050» Стратегиясын жҥзеге асыруда ҥлкен жауапкершілікті мемлекет қҧрушы ҧлт 

ретінде қазақ халқына жҥктей отырып, Президент тек мәдени кодты сақтай отырып қана (тіл, 

руханилық, салт-дәстҥрлер) уақыттың сын-қатерлеріне жауап қайтара алатынымызға баса назар 

аударды. «Егер ҧлт ӛзінің мәдени кодын жоғалтса, онда ол ҧлттың ӛзі де жойылады». Тек тағылымды 

тарих, ата-бабалар даңқы ғана қазіргі уақыт қиындықтарын жеңуге мҥмкіндік береді», - деген қҧнды 

пікірі ата салтымызды сақтауға, туған жер мен ел алдындағы парызымызды ақтауға шақырады. 

Сондықтан «Мәңгілік Ел» қҧндылықтары арқылы жас ҧрпақты тәрбиелеуде Қазақстан 

Республикасының «Мәңгілік Ел» ҧлттық идеясының маңызды ҥш қҧрамдас бӛлігі: этнос 

қалыптастырушы азаматтық және жалпыҧлттық аясындағы мәнін дҧрыс жеткізе отырып, Қазақстан 

Республикасы ҧлттық идеясының, Тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің мәртебесіне лайық рухани 

қҧндылықтар жҥйесінің, ҧлттық идеяны ҧлттық ақиқатқа және халықтың тарихи тағдырына 

айналдыратын негізгі факторлардың мәні ҧғындырылуы тиіс. 

«Мәңгілік Ел» ҧлттық идеясының маңызды қҧрамды бӛліктері аясында жас ҧрпақтардың 

ҧлттық сана сезімін қалыптастыру моделі: 

 Мен –этнос қалыптастырушы. Бҧл «Мен – қазақ халқының ӛкілімін» деңгейіндегі 

этникалық барабарлық 

 Біз-азаматтық. Бҧл «Мен, Біз – Қазақстан Мемлекетінің ӛкіліміз» деңгейіндегі азаматтық 

барабарлық 

 Баршамыз -жалпы ҧлттық Бҧл «Мен, Біз, Баршамыз – бәсекеге қабілетті ҧлтпыз» 

деңгейіндегі жалпыҧлттық (жалпымемлекеттік) барабарлықтың қалыптасу дәрежелерін анықтап, 

оған сай болу дегенді білдіреді. 

Сондықтан біздің алдымызда тҧрған негізгі міндеттер: 

1. Әр деңгейіндегі мәселелерді анықтап, оларды шешу жолдарын табу. 

2.Тҧлға қҧқығы мен еркіндігін, барша қазақстандық этностарға ортақ қҧндылықтарды 

қҧрметтеу арқылы ӛзін азаматтық қоғамда лайықты ҧстауға тәрбиелеу. 

Н.Ә.Назарбаев қоғамдық келісім және ҧлт бірлігінің қазақстандық ҥлгісі:Қазақстан халқы 

Ассамблеясын қҧрды. Мҧндай институтты қҧру қажеттілігі саяси тҧрғыдан, сондай-ақ жаңадан 
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қҧрылған, тәуелсіз, полиэтносты, поликонфессиялық мемлекеттің тҧрақты дамуы тҧрғысынан 

туындаған еді. Аталған бастама мәдениет аралық диалогты нығайтудың жаңа кезеңінің негізін қалап, 

этносаралық қатынастарды дамыту мәселелерін жоғары деңгейде шешуге мҥмкіндік жасайтын 

әлемдік тәжірибедегі тың бағыт болып табылды. «Береке басы – бірлікте» деген қазақ халқы. Қазіргі 

Қазақстан қоғамының жаңару жолымен тиімді дамуы ең алдымен елдегі саяси тҧрақтылық пен 

ҧлтаралық тҥсіністікке байланысты. Осы маңызды рухани факторды жҥзеге асыруда тікелей қызмет 

істейтін ҧйым Қазақстан халқы Ассамблеясының негізгі мақсаты – кӛп этносты мемлекетімізді ӛзара 

татулық, әлеуметтік келісім, дінаралық тҥсіністік және қазақстандық патриотизм рухында тәрбиелеу 

[3]. 

Осы маңызды рухани факторды жҥзеге асыруда тікелей қызмет істейтін ҧйым Қазақстан халқы 

Ассамблеясының негізгі мақсаты – кӛп этносты мемлекетімізді ӛзара татулық, әлеуметтік келісім, 

дінаралық тҥсіністік және қазақстандық патриотизм рухында тәрбиелеу [4]. 

Жас ҧрпаққа ҧлттық сана-сезімін қалыптастыру ҧлттық тәрбиенің басты мақсаты 

болғандықтан, басты бағыттары да этностық, кӛпмәдениетті, зияткерлік тәрбие болуы тиіс «Мәңгілік 

Ел» ҧлттық идеясын іске асырудың негізгі бағыттары: 

1.Этникалық тәрбие. 

2.Кӛп мәдени тәрбие. 

3.Зияткерлік тәрбие . 

«Мәңгілік Ел» бағдарламасын жҥзеге асырудағы басты рӛл мҧғалімге тиісті болуы қажет.Н.Ә. 

Назарбаев «Біз тҧрақтылықты бағалай білгеніміздің арқасында бҥгінгі табыстарға жеттік. Ешкімді 

кемсітпей, ешкімнің тілі мен ділін мансҧқтамай, барлық азаматтарға тең мҥмкіндік беру арқылы 

тҧрақтылықты нығайтып келеміз. Біздің кейінгі ҧрпаққа аманаттар ең басты байлығымыз - Ел бірлігі 

болуы керек»,-деп айтады [2]. 

Сондықтан да, мәңгілік, әрі бәсекеге қабілетті ел болуы ҥшін, болашақ ҧрпағымыз осы негіздегі 

мықты идеологияны бойына сіңірген болуы керек. 
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ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ БОЙЫНА РУХАНИ 

ҚҦНДЫЛЫҚТАРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
 

Керембаева Д.Н., Жилкишенова А.Е. 
№58 ЖББОМ,  

Қарағанды қ. 

 

Бҥгінгі таңда білім саласындағы ӛзекті мәселенің бірі - қашықтықтан оқыту. Ҧлт болашағы – 

ҧрпақтарымыздың денсаулығын сақтау ҥшін барлық талаптарды сақтап, қашықтықтан оқыта отырып,  

оқушының ӛздігінен білім алуына, еңбектенуін арттыруға мҥмкіндік берді. Жаңаша оқыту жҥйесі 

заман талабына жатады. Оқыту ҥдерісінде ӛзгеріс енбейінше, нәтиже де болмайтыны белгілі. 

Сондықтан жаңа жҥйені меңгеру біздер ҥшін де, оқушыларға да тиімді деп есептейміз. Жаңа білім 

беру ресурстары қазіргі таңдағы жаңашыл мҧғалімнің кҥнделікті сабақты және сабақтан тыс 

жҧмыстарын ҧйымдастыруда таптырмас қҧралы екенін айта кеткіміз келеді. Онда пәнге деген 

қызығушылықты арттыратын кӛптеген дидактикалық және ҥлестірмелі материалдар, әр тҥрлі 

деңгейдегі тест тапсырмалары мен тәлімдік, тағылымдық ресурстар қамтылған. 

Бҥгінгі таңда жас ҧрпақты ӛз халқының тарихын, тегін, салт-дәстҥрін, тілін білімін, адамзаттық 

мәдениетті, адами қасиетті мол терең тҥсінетін шығармашылық тҧлға етіп тәрбиелеу ӛмір талабы, 
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қоғам қажеттілігі. Яғни, білім заңында әрбір азаматтың білім алуға қҧқықтығын негізге ала отырып, 

оқушы бойына рухани қҧндылық қасиеттерін қалыптастырып, қҧрметтеуге тәрбиелеуде 

дидактикалық шарттар яғни оқыту, тәрбиелеу, дамыту, қалыптастыру ҥрдісін жан-жақты қамту 

қажеттілігі туындайды. Қоғамымыздың ертеңгі болашағы – мектеп жасындағы жас жеткіншектер. 

Мектеп ҧстаздарының алдында ҧлттық сана - сезімін оятып, тәрбиелеп қана қоймай, халықтық 

педагогиканы, ғасырлар бойы қалыптасқан тіл, дін, тәрбие, ҧлттық салт - дәстҥр, ҥлгі - ӛнегені 

ҥйреніп, бойына сіңіріп, кҥнделікті тіршілікте пайдалана білуге ҥйрету міндеттері тҧр.  

Оқушы бойына рухани қҧндылықтарды қалыптастыру ҥшін ҧлттық мәдениет, салт-дәстҥр, 

халық тағылымдары мәселелеріне тоқталып ӛткеніміз жӛн. Жалпы қҧндылықтар бала бойына 

отбасынан бастап қалыптаса бастайды. Сол қҧндылықтарды бойына сіңіру ҧстаздың міндеті болуға 

тиісті. 

Бҥгінде адамзаттың ӛркениеттің ӛзгеше биігіне кӛтерілген, ҥшінші мыңжылдыққа қадам басқан 

кезеңінде де жас мемлекетіміз ҥшін рухани асыл мҧрат болып Қазақстандық патриотизм, азаматтық 

парыз, тҧлға бойындағы ҧлттық қҧндылықтар мен ар тазалығы және тағы басқа қасиеттерді 

жатқызамыз. Олай болса, қазіргі кезеңде мектеп табалдырығынан бастап білім беруде ел тарихын 

терең қозғап, сабақта қазақ зиялы қауымының еңбектерін, қоғам дамуына қосқан ҥлесін айтып 

тҥсіндіру арқылы оқушылардың адами қҧндылық қасиеттерін қалыптастыра аламыз. Сондай-ақ 

ҧлттық салт-сананың ӛмірдегі қолданылмалы кӛріністері: рәсімдер, ырымдар, тыйымдар, жӛн-

жоралғылар, сенімдер, кісілік рәсімдері, перзенттік парыз, адамгершілік борыш, ҧрпақтық міндет 

арқылы іске асырылып ҧлттық қасиеттерге айналады. Оқушының ҧлттық қасиеттеріне 

меймандостық, кісілік, сыйласымдылық, имандылық, кішіпейілділік, кеңпейілділік, салауаттылық, 

тіршілікке бейімділігі, ӛнерпаздық, шешендік, ақынжандылық, сыпайылығы, мәдениеттілігі т.б. 

қасиеттері арқылы ерекшеленеді. 

Оқушыларға адамгершілік тәрбие беру - әрбір пән мҧғалімдерінің маңызды міндеттерінің бірі. 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев  «Қазіргі біздің басты мақсатымыз бен міндетіміз адамзаттық 

қҧндылықтары толысқан, мәдениетті, білімді, шығармашылықпен айналысуға қалыптасқан, алдына 

мақсат қоя білетін және сол мақсатқа жету жолында табандылық кӛрсететін белсенді тҧлға 

қалыптастыру» деп атап ӛткен болатын. Адамгершілік тәрбиесі - адамзат қоғамын ҥнемі 

толғандырып келе жатқан кҥрделі мәселенің бірі. Адамның адамгершілігі - оның жоғары қасиеті. 

«Адамгершілік» адамның санасындағы,оның ішкі дҥниесіндегі асыл қасиеттердің жиынтығы немесе 

биік шыңы. Адам баласында адамгершілік қасиеті қараптан-қарап туындамайтын қасиет. Ол қасиет 

отбасында, ортада, мектепте, айналадағы адамдармен қарым-қатынасында қоғамдық тәрбиелермен 

қалыптасады. Халықта «Ҧяда не кӛрсең, ҧшқанда соны ілесің»деген мақал бар. Тәрбие болмаған 

жерде адамгершілік болуы мҥмкін емес. Адамның адамгершілік қасиеттері ең алдымен дҧрыс 

амандаса білу, айналасындағылармен жақсы қарым-қатынаста болу, ӛзара сыйласу,  

қарапайымдылық,  кішіпейілділік, салмақты да сабырлы болу, ҥлкенге ізетті, кішіге қамқор болу 

жатады. Сондай-ақ ӛз қолыңнан келгенше кӛмегіңді аямау, біреудің жақсылығын бағалау, оны 

қанағат тҧту. Қазақта «Айналаңда досың кӛп болуы ҥшін жақсы бол, арың таза болсын» деген сӛз 

бар. Сондай-ақ «жамандық-жамандықпен аяқталады», - дейді. Адамгершілік қасиет қоғамның 

тарихына байланысты қалыптасып отырады. Заман ӛзгеріп отырған сайын, адам да ӛзгереді.Бірақ 

әркім ӛскен ортасында адамгершілік қасиетін берік ҧстауы тиіс. «Кӛргендінің қылығы, кӛңіл 

марқайтады», - деп қазақ халқымыз тегін айтпаған. Әр бала ӛзін мәдениетті ҧстаса,  ӛз ортамыздың 

кӛңілін марқайтады. Адамның бойындағы жақсы қасиеттер оның істеген қылығынан, сӛйлеген 

сӛзінен кӛрінеді. Ең бастысы - адамгершілікті бойға сіңіре білу. Осы мақсатта «Тоқта, ботам! Атаң 

келеді артыңда!», «Әкеліңіз, кӛмектесейін» т.б деген тақырыптарда сабақта шығармашылық 

жҧмыстар, яғни «Бес жолды ӛлең», «Хат жазу»,  «Тӛрт сӛйлем тәсілін» ӛткізу, тест сҧрақтары, 

«Имандылық - инабаттылық мҧраты», «Тәрбиелі - тәртіптің қҧлы» атты эсселер, «Сәлемдесе білесің 

бе?», «Ар-абыройыңды жасыңнан сақта» пікірталастар ӛткізу арқылы жас жеткіншек бойында 

адамгершілік қасиеттерін жоғалтпауға баулудамыз. Балаларға сыныптан  тыс оқуға тҥрлі 

тапсырмалар береміз. Суретті бейнелеу, сҧрақтарға жауап беру, оқыған кітаптары туралы ойларын 

білеміз. «Менің жолдасым», «Біз мектеп ауласында ойнаймыз» деген тақырыпта әңгіме қҧрап, 

суретін бейнелеу тапсырмаларын ҧсынамыз. Олар баланың шығармашылығын оятып, жан 

дҥниесімен сезетін тамаша ойларға жетелейтіні сӛзсіз. 

Адамның бойына жақсы адамгершілік қасиеттерінің қалыптасуы, ӛнер-білімді игеруі – 

тәрбиеге, ӛскен ораға, ҥлгі-ӛнеге берер ҧстазға байланысты. Осыны жақсы тҥсінген халқымыз 

«Ҧстазы жақсының – ҧстамы жақсы», «Тәрбие басы – тал бесік» деп ҧлағатты ҧстаздың еңбегін текке 
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кетпейтіндей ӛсиет еткен. Тәрбиенің тҥп қазығы ҥлгі берер ҧстазда, «Ҧстазға қарап шәкірт ӛсер» деп 

халқымыз ҧстазға ҥлкен жҥк артқан. Ҧстаз ҥшін ӛз еңбегінің жемісін кӛруден артық бақыт жоқ.Біздің 

жалпы шығармашылық тақырыбымызда бала бойына рухани қҧндылықтарды қалыптастыру деп 

алғандықтан әр сабақта осы қҧндылықтардың біреуін міндетті тҥрде бала бойына дарытуға 

тырысамыз. Қазақ тілі мен әдебиеті сабағында осы аталған қҧндылықтарды оқушы бойына сіңіру 

мақсат.  

Қазіргі таңда ҧстаз оқушылардың оқу жҧмысын ҧйымдастырушы болып табылады. Оған 

негізінен мынандай ҥш тҥрлі басты міндет жҥктеледі: 

- қашықтықтан оқытуда оқу  жҧмысын ҥйлестіріп отыру; 

- сыныпта оқушылармен бҥкіл оқу мен тәрбие жҧмысын ҧйымдастырып, оған бағыт беру; 

- мектеппен отбасының байланысын жасау; 

Қазір адамдардың компьютер дәуірінде ӛмір сҥріп жатқанын бәріміз білеміз. Сондықтан 

рухани қҧндылық адамның бойынан толық кӛріне бермейді. Сол ҥшін  білім берудің барлық 

кезеңдерінде, яғни қашықтықтан оқытуда да рухани қҧндылықтарды негізге алған жӛн. Сонда мінез-

қҧлқы жетілген, саналы адам қалыптасады. Жетілген мінез-қҧлық ҥш нәрсенің: жҥректің, ақылдың, 

қолдың келісімі. Бала ӛзінің жҥрегін тыңдауға ҥйренсе, жҥрегінің ғана айтқанын орындаса ӛмірден ӛз 

орнын таба алады деп сенеміз. Мҧндай тәрбие әуелі отбасында, оқу пәндерінде,  іс-шараларда  жҥзеге 

асуы тиіс. Сабақ ҥстінде мҧғаліммен және қҧрбыларымен ҥнемі қатынасып отыру нәтижесінде 

баланың бойында рухани қҧндылықтар қалыптасып, ӛмір тәжірибесі байи тҥседі. Мҧғалімнің 

қҧндылықтарды қалыптастыруы арқасында оқушы ӛз бойындағы жақсы - жаман қасиеттерін ажырата 

біледі. Ӛзінің қалыптасуына айналадағы ортаның әсері мол екенін тҥсініп, ӛз ойын еркін жеткізе 

білуге, ойлап сӛйлеуге ҥйренеді.  

Ҧстаздың жҧмысы қиын, жауапты, ӛте кҥрделі. Сондықтан балаларға сҥйіспеншілікпен қарап, 

барлық кҥш-жігерін салмаса, оны талапқа сай орындау қиын. Бҥгінгі Тәуелсіздіктің кӛк байрағын 

кӛкке желбіретіп, ізгіліктің игі мҧраттарын айдай әлемге паш еткен туған Отанымыз Қазақстанның  

ӛркендеуіне қажетті  тың кҥшті, соны серпінді, алғыр ойды шәкірттерімізге нәр етіп қҧя білсек, бізде 

одан асқан арман, бақыт жоқ  деп ойлаймыз. Халқымыздың ҧлы перзенті Мағжан Жҧмабаев: «Кімде-

кім ӛзін сҥйсе, туысқандарын сҥйсе,  ӛз елін сҥйсе,  әсіресе,  адам баласын бауырым деп білсе, сол 

адамды ізгі дейміз»  дегеніндей,  жалпы  адамзаттық   қҧндылықтарды ҧрпақ  бойына дарытып, жас 

ҧрпақтың жҥрегіндегі ӛмірге,  ата-анасына,  достарына деген мейрімділік,  ізгілік, достық,  

сҥйіспеншілік сияқты ізгілік қасиеттерге  тәрбиелеу - баршамыздың міндетіміз.  
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ЖАС ҦРПАҚҚА РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕ БЕРУ-БАСТЫ МІНДЕТІМІЗ 
 

Киянбекова Г.С. 
№15 ЖОББМ 

Сәтбаев қ. 

 

Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі 

керек, тәрбиесіз берілген білім- адамзаттың қас 

жауы. Ол келешекте оның барлық ӛміріне апат 

әкеледі. 

Әл-Фараби 

Рухани-адамгершілік тәрбие - екі жақты процесс. Бір жағынан ол ҥлкендердің, ата-аналардың, 

педагогтардың балаларға белсенді ықпалын, екінші жағынан - тәрбиеленушілердің белсенділігін 

қамтитын қылықтарынан, сезімдері мен қарым-қатынастарынан кӛрінеді. Адамгершіліктің негізі 

мінез-қҧлық нормалары мен ережелерінен тҧрады. Олар адамдардың іс-қылықтарынан, мінез-

қҧлықтарынан кӛрінеді, моральдық ӛзара қарым-қатынастарды басқарады. Отанға деген 

сҥйіспеншілік, қоғам игілігі ҥшін адал еңбек ету, ӛзара кӛмек, сондай-ақ қоғамға тән адамгершіліктің 

ӛзге де формалары, бҧл-сананың, сезімдердің, мінез-қҧлық пен ӛзара қарым-қатынастың бӛлінбес 

элементтері, олардың негізінде қоғамымыздың қоғамдық-экономикалық қҧндылықтары жатады. 

Баланың ӛмірге белсенді кӛзқарасының бағыты ҥлкендер арқылы тәрбиеленеді. Тәрбиелеу, 

білім беру жҧмысының мазмҧны мен формалары балалардың мҥмкіндігін ескеру арқылы 

нақтыланады. Адамгершілікке, еңбекке тәрбиелеу кҥнделікті ӛмірде, ҥлкендердің қолдан келетін 

жҧмысты ҧйымдастыру процесінде, ойын және оқу ісінде жоспарлы тҥрде іске асады. Мҧндай 

мақсатқа бағытталған педагогтық жҧмыс еңбек сҥйгіштікке, ізгілікке, ҧжымдық пен патриотизм 

бастамасына тәрбиелеуге, кӛп дҥниені ӛз қолымен жасай алуды және жасалған дҥниеге қуана білуді 

дамытуға, ҥлкендер еңбегінің нәтижесін бағалауға тәрбиелеуге мҥмкіндік жасайды. Балаларда ортақ 

пайдалы жҧмысты істеуге тырысу, бірге ойнау, бір нәрсемен шҧғылдану, ортақ мақсат қою және оны 

жҥзеге асыру ісіне ӛздері қатысуға талпыныс пайда болады. Мҧның бәрі де баланың жеке басының 

қоғамдық бағытын анықтайды, оның ӛмірге белсенді ҧстанымын бірте-бірте қалыптастырады. 

Мектепке дейінгі жастағы баланың рухани-адамгершлік дамуы балабақшасы мен отбасы 

арасындағы қарым-қатынастың тығыздығы артқан сайын ойдағыдай жҥзеге асады. Әрбір бала қандай 

да болмасын бір міндетті орындау ҥшін, ӛзіндік ерекше жағдайлар жасалады. Мәселен, ойында 

ҧнамды әдеттер, ӛзара қарым-қатынастар, адамгершілік сезімдер қалыптасады, еңбекте-еңбек 

сҥйгіштік, ҥлкендер еңбегін қҧрметтеу, сондай-ақ ҧйымшылдық, жауапкершілік, парыздың сезімі 

сияқты қасиеттер, патриоттық сезімдер жайлы мағлҧматтар. т. б. қалыптасады. Мектепке дейінгі 

жаста балаларды адамгершілікке тәрбиелеудің негізгі міндеттері мына жайлармен тҥйінделеді: ізгілік 

бастамасымен тәрбиелеу, балалар мен ҥлкендер арасындағы саналы қарым-қатынас тҧрмыстың 

қарапайым ережелерін орындау, кеңпейілдік, қайырымдылық, жақын адамдарға қамқорлықпен қарау 

және т. б. Ҧжымға тәрбиелеу, балалардың ӛзара ҧжымда қарым-қатынасын қалыптастыру, Отанға 

деген сҥйіспеншілікке тәрбиелеу, әр тҥрлі ҧлт ӛкілдеріне қадір тҧту және сыйлау. Осылайша 

мейірімділіктің негізі қаланады, немқҧрайдылықтың пайда болуына, қҧрбыларына, тӛңіректегі 

ҥлкендерге қалай болса солай қарауға мҥмкіндігі жасалмайды. 

Атақты педагог Сухомлинский: «Бала кезде ҥш жастан он екі жасқа дейінгі аралықта әр адам 

ӛзінің рухани дамуына қажетті нәрсенің бәрін де ертегіден алады. Тәрбиенің негізгі мақсаты - дені 

сау, ҧлттық сана сезімі оянған, рухани ойлау дәрежесі биік, мәдениетті, парасатты, ар-ожданы мол, 

еңбекқор, іскер, бойында басқа да игі қасиеттер қалыптасқан ҧрпақ тәрбиелеу. Ертегінің рухани 

тәрбиелік мәні зор. Ол балаға рухани ләззат беріп, қиялға қанат бітіретін, жас баланың рухының ӛсіп 

жетілуіне қажетті нәрсенің мол қоры бар рухани азық» - деп атап кӛрсеткен. 

Руханилық- жеке тҧлғаның негізгі сапалық кӛрсеткші. Руханилықтың негізінде адамның мінез-

қҧлқы қалыптасады, ар-ҧят, ӛзін-ӛзі бағалау және адамгершілік сапалары дамиды. Мҧның ӛзі 

мейірімділікке, ізгілікке шақырады. 

Рухани-адамгершілік тәрбие — бҧл дҧрыс дағдылар мен ӛзін-ӛзі ҧстау дағдыларының 

нормалары, ҧйымдағы қарым-қатынас мәдениетінің тҧрақтылығын қалыптастырады. Жеке адамның 

адамгершілік санасының дәрежесі оның мінез-қҧлқы мен іс әрекетін анықтайды. «Жақсымен жолдас 

болсаң- жетерсің мҧратқа, жаманмен жолдас болсаң - қаларсың ҧятқа...», «Жаман дос жолдасын 

қалдырар жауға» - деген мақалдардан кӛруге болады. Мақал-мәтелдер, жҧмбақ, айтыс, ӛлеңдер - 
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адамгершілік тәрбиенің арқауы. Ҥлкенді сыйлау - адамгершіліктің бір негізі. Адамзаттық 

қҧндылықтар бала бойына іс-әрекет барысында, әр тҥрлі ойындар, хикаялар, ертегілер, қойылымдар 

арқылы беріледі. Адамгершілік - адамның рухани байлығы, болашақ ҧрпақты ізгілік бесігіне бӛлейтін 

руханият дәуіріне жаңа қадам болып табылады. Адамгершілік тәрбиенің нәтижесі адамдық тәрбие 

болып табылады. Ол тҧлғаның қоғамдық бағалы қасиеттерімен сапалары, қарым-қатынастарында 

қалыптасады. Адамгершілік қоғамдық сананың ең басты белгілерінің бірі болғандықтан, адамдардың 

мінез-қҧлқы, іс-әрекеті, қарым-қатынасы, кӛзқарасымен сипатталады.Олар адамды қҧрметтеу, оған 

сену, әдептілік, кішіпейілдік, қайырымдылық, жанашарлық, ізеттілік, инабаттылық, қарапайымдылық 

т. б. Адамгершілік-ең жоғары қҧндылық деп қарайтын жеке адамның қасиеті, адамгершілік және 

психологиялық қасиеттерінің жиынтығы. 

Адамгершілік тақырыбы- мәңгілік. Ол ешқашан ескірмек емес. Жас ҧрпақтың бойына 

адамгершілік қасиеттерді сіңіру- ата-ана мен ҧстаздардың басты міндеті. Адамгершілік әр адамға тән 

асыл қасиеттер. Адамгершіліктің қайнар бҧлағы- халқында, отбасында, олардың ӛнерлерінде, әдет-

ғҧрпында. Әр адам адамгершілікті кҥнделікті тҧрмыс-тіршілігінен, ӛзін қоршаған табиғаттан бойына 

сіңіреді. Кӛрнекті педагог В. Сухомлинский «Егер балаға қуаныш пен бақыт бере білсек, ол бала 

солай бола алады», — дейді. Демек, шәкіртке жан-жақты терең білім беріп, оның жҥрегіне 

адамгершіліктің асыл қасиеттерін ҥздіксіз ҧялата білсек, ертеңгі азамат жеке тҧлғаның ӛзіндік 

кӛзқарасының қалыптасуына, айналасымен санасуына ықпал етері сӛзсіз. Ата-ананың болашақ 

тәрбиесі ҥшін жауапкершілігі ҧрпақтан ҧрпаққа жалғасуда. «Балапан ҧяда не кӛрсе, ҧшқанда соны 

іледі»дегендей, ата-ананың кҥн сайын атқарып жҥрген жҧмысы- балаға ҥлкен сабақ. Жас балалардың 

ҥлкендер айтса, соны айтатынын, не істесе соны істегісі келетінін бәріміз де білеміз. Баланың ҥйден 

кӛргені, етене жақындарынан естігені-ол ҥшін адамгершілік тәрбиесінің ең ҥлкені, демек жақсылыққа 

ҧмтылып, жағымды істермен айналысатын адамның айналасындағыларға кӛрсетер мен берер тәлімі 

мол болмақ. Жас ӛспірім тәлім-тәрбиені, адамгершілік қасиеттерді ҥлкендерден, тәрбиешілерден 

насихат жолымен емес, тек шынайы кӛру, сезім қатынасында ғана алады. Жеке тҧлғаның бойындағы 

жалпы адамзаттық қҧндылықтардың қалыптасуы осы бағытта жҥзеге асады, сӛйтіп оның ӛзі-ӛзі 

тануына, ӛзіндік бағдарын анықтауына мҥмкіндік туғызатындай тәлім-тәрбие берілуі керек. Жақсы 

адамгершілік қасиеттердің тҥп негізі отбасында қалыптасатыны белгілі. Адамгершілік қасиеттер 

ізгілікпен ҧштастырады. Әсіресе еңбекке деген тҧрақты ықыласы бар және еңбектене білуде ӛзін 

кӛрсететін балаларды еңбексҥйгіштікке тәрбиелеу басты міндет болып табылады. Ӛз халқының 

мәдениетін, тарихын, ӛнерін сҥю арқылы басқа халықтардың да тілі мен мәдениетіне, салт-дәстҥріне 

қҧрметпен қарайтын нағыз мәдениетті азамат қалыптасады. Қазақ халқының әлеуметтік ӛмірінде 

ҥлкенді сыйлау ҧлттық дәстҥрге айналған. Отбасында, балабақшада , қоғамдық орындарда ҥлкенді 

сыйлау дәстҥрін бҧзбау және оны қастерлеу әрбір адамнан талап етіледі. 

Халқымыздың тәлім-тәрбиелік мҧрасына ҥңілсек, ол адамгершілікті, қайырымдылықты, 

мейірбандықты дәріптейді. Ата-бабаларымыздың баланы бесігінен жақсы әдеттерге баулыған. 

«Ҥлкенді сыйла», «Сәлем бер, жолын кесіп ӛтпе» деген секілді ҧлағатты сӛздердің мәні ӛте зор. 

Адамгершілікті, ар-ҧяты бар адамның бет-бейнесі иманжҥзді, жарқын, биязы, ӛзі парасатты болады. 

Ондай адамды халық «Иман жҥзді кісі» деп қҧрметтеп сыйлаған. 

Балаларымызды имандылыққа тәрбиелеу ҥшін олардың ар-ҧятын, намысын оятып, 

мейірімділік, қайырымдылық, кішіпейілдік, қамқорлық кӛрсету, адалдық, ізеттілік сияқты 

қасиеттерді бойына сіңіру қажет. Баланы ҥлкенді сыйлауға, кішіге ізет кӛрсетуге, иманды болуға, 

адамгершілікке баулу адамгершілік тәрбиесінің жемісі. Балаларды адамгершілікке тәрбиелеуде 

ҧлттық педагогика қашанда халық тәрбиесін ҥлгі ҧстайды. Ал, адамгершілік тәрбиелеудің бірден-бір 

жолы -осы іске кӛзін жеткізу, сенімін арттыру. Осы қасиеттерді балаға жасынан бойына сіңіре білсек, 

адамгершілік қасиеттердің берік ірге тасын қалағанымыз. Адамгершілік- адамның рухани арқауы. 

Ӛйткені адам баласы қоғамда ӛзінің жақсы адамгершілік қасиетімен, адамдығымен, 

қайырымдылығымен ардақталады. Адам баласының мінез қҧлқына тәрбие мен тәлім арқылы тек 

біліммен ақылды ҧштастыра білгенде ғана сіңетін, қҧдіретті, қасиеті мол адамшылық атаулының 

кӛрініс болып табылады. 

Еліміздің президенті Н.Ә.Назарбаев «Егер біз адамгершілігі жоғары қоғам болғымыз келсе, 

жҧбайлардың бір-бірінің алдындағы, ең бастысы балаларының алдындығы жауапкершілігін 

кҥшейтуге тиіспіз»-деген болатын. 

Отбасы - ғасырлар бойы ӛмір сҥріп келе жатқан адам баласының әлеуметтік ортасы. Халықтың 

салт-дәстҥрін әдет-ғҧрыптарының сақтаушысы. Сондықтан отбасы тәрбиесі халықтың ой арманымен 

мол тәжірибесімен ҧлттық дәстҥрімен дамып ҧрпақтан-ҧрпаққа жалғасып жеткен тарихи мҧра. Әрбір 
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отбасында балалардың рухани-адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру ең бірінші ата-ана тәрбиесіне 

байланысты. Қай заманда,қайсы елде болса да отбасының адамзат ҧрпағына ететін ықпалы мен әсерін 

ӛмірдегі басқа ешнәрсенің кҥшімен салыстыруға болмайды.Отбасы тәрбиесінің тҥрлері мен 

мҥмкіндіктері кӛп, әсіресе, кӛргенді, ынтымақты, тату- тәтті тҧратын отбасында шаңырақ шаттығы - 

негізінен, қоғамдық сананың адамгершілік, кісілік, қайырымдылық, әдептілік, әділеттілік сияқты 

толып жатқан моральдық ҧғымдарға негізделеді. Бала ҥшін отбасында ең алдымен, әке-шешесінің, 

ата-әжесінің, басқа да ересектердің инабатты, кісілік ҥлгілерінің маңызы зор. Бала ӛз заманына тән 

кісілікті, әдептілікті, қайырымдылықты, тіпті бҧзақылықты да алғаш рет осы ӛзінің отбасында 

меңгереді. Ҥй ішінде кҥнделікті айтылатын ҧлағатты ӛсиеттері мен ақылы, ал жастардың оларға 

деген сый қҧрметі, адал кӛңілі, әдепті қылықтары, ерке-назы, жалпы алғанда, дҧрыс қалыптасқан 

моральдық-психологиялық қарым-қатынастар отбасы ӛмірінің ерекше рухани бір байлығы. Осындай 

отбасында ӛскен балалар бақытты, олардың ӛмірден алатыны да, ӛмірге беретіні де кӛп болады. 

Балалардың бойындағы қабілеттің, қайсы нәрсеге бейімділігін, ол қабілеттер мен бейімділіктер 

қашан, қай мезгілде пайда болатыны әлі де толық шешіле алмай келеді. Соның салдарынан дҥниеде 

миллиондаған адамдар ӛздерінің болашақтағы орнын дҧрыс таңдай алмай қиналады, сәтсіздікке 

ҧшырайды. Отбасы мен ата-аналардың осы проблемаларды шешуге тигізетін пайдасы мол. Талапты 

жастарға мамандық таңдау ҥстінде дҧрыс бағыт, кеңес беретіндер- ата-аналар. Себебі балалардың 

сырын да, қабілетін де ата-аналарынан артық білетін адам жоқ. 

Адамның ең асыл қасиеттерінің бірі - оның жҧртқа ҧнамды мінез-қҧлқы.Ол қасиет негізінен 

отбасында қалыптасады. Отбасы тәрбиесінің осындай ерекшеліктері мен мҥмкіндіктерін қоғамдық 

тәрбиенің міндеттері мен ҧштастыра білсек, оның берері мол. 

Баланы тәрбиелеуге ата-ана жеткілікті мән бермесе, бҧл істің нәтижесіз болары кҥмәнсіз. Абай 

былай дейді: «Балаға кӛбіне ҥш алуан тҥрлі мінез жҧғады. Біріншісі-ата-анадан, екіншісі-ҧстазынан, 

ҥшіншісі-қҧрбысынан. Солардың ішінен бала қайсысын жақсы кӛрсе,сонысынан кӛбірек жҧғады». 

Сондықтан жҧмыс қаншалықты қауырт болса да, қаншалықты шаршап-шалдығып жҥрсе де ата-ана 

бала тәрбиесін ҧмытпауы тиіс. Балалардың болашақ қадамы отбасында басталатыны бәрімізге аян. 

Бала жақсы әдетті болса да, жаман әдетті болса да ең алдымен жанҧядан алады. 

Ата-аналар балаларын мәдениетті, кішіпейіл адал азамат етіп ӛсіргілері келсе, ең алдымен 

олардың ӛздері кіршіксіз таза адам болуы керек. Кӛпшілік жағдайда баланың бойында теріс 

қылықтардың пайда болу себебін жанҧядағы ҥлкендер ӛздерінің бойынан іздемейтіні ӛкінішті-ақ. 

А.С. Макаренко ата-аналарға арнаған еңбегінде «Сіздің мінез-қҧлқыңыз-жеткіншек 

тәрбиесіндегі бірден-бір шешуші қҧрал. Сіз қалай киінсеңіз, басқалармен қалай әңгімелесеңіз, қалай 

қуанып, қалай қайғырасыз, достарыңызбен және қас адамдарыңызбен қалай қатынас жасайсыз, сіз 

қалай кҥлесіз, газетті қалай оқисыз, радионы қалай тыңдайсыз, міне, мҧның барлығының да бала 

ҥшін маңызы ерекше»-деген болатын. 

Ата-аналар шын беделге ие болған жанҧяларда олардың жай ғана реніш білдіруі, ескерту 

жасауы баланы теріс істерден сақтандыру ҥшін жеткілікті. Беделдің болмауынан балалар ата-

анасымен ашылып сӛйлеспейді. Олардың ескертпелеріне дӛрекілікпен қарсыласумен жауап береді. 

Кішкентай кҥнінде сәби ата-анасына жан-тәнімен қадірлейді, оларды бар зейінімен тыңдайды. Ал 

ақылы кіріп жақсы мен жаманды ажырата бастаған жасӛспірім ҥйдегі ҥлкендерге енді ересек кӛзбен 

қарайды. Бірақ бҧл жағдайды біздер, ата-аналар, ҥнемі ескере бермейміз. Қорқытумен, кҥш 

кӛрсетумен балаға айтқанымызды істетуге әуеспіз. Мҧндай отбасында нашар мінез-қҧлықты 

балалардың ӛсетініне мән бермейміз. Отбасындағы байсалды, бірқалыпты қарым-қатынас 

балалардың ата-аналарына сенімі мен қҧрметін кҥшейтетінін ҧмытамыз. 

Алдында ешқандай қуанышы болмаса, адам жарық дҥниеде тіршілік етіп жҥре алмайды. Адам 

ӛмірінің ең жақсы атышулы қозғаушысы-ертеңгі қуаныш», -деген А.С. Макаренко. Олай болса әрбір 

ата-ана балаларын ертеңгі қуанышты сезіне білуге тәрбиелеу қажет. 

В.А. Сухомлинский оқушылардың ата-аналарымен жҧмыс істеудің маңызына ерекше назар 

аударған. «Тек ата-аналармен бірге, жалпы кҥш-жігерді біріктіру арқасында мҧғалімдер балаларға 

ҥлкен адамдық бағытты беруі мҥмкін», -дейді. Олай болса, отбасы мектеппен бірге тәрбиелік 

ортаның тҧтастай негізі ықпал ету факторларын жасайды. Сондықтан да педагогикалық әрекетте 

мектептің жалпы міндеттерінің кӛлемінің тым кеңдігіне қарамастан, ата-аналармен жҧмыстың 

маңызы ерекше. 

Қай заманда болмасын адамзат алдында тҧратын ҧлы мҧрат-міндеттерінің ең бастысы — ӛзінің 

ісін, ӛмірін жалғастыратын салауатты, саналы ҧрпақ тәрбиелеу. Ҧрпақ тәрбиесі — келешек қоғам 
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тәрбиесі. Сол келешек қоғам иелерін жан-жақты жетілген, ақыл-парасаты мол, мәдени -ғылыми ӛрісі 

озық етіп тәрбиелеу — біздің де қоғам алдындағы борышымыз. 
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МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ҚАТЫСЫМ ҚҦЗІРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
 

Қанат Ш.Қ. 
КМҚК «Нұра кӛпсалалы колледжі» 

Қарағанды облысы, Нұра ауданы  

 

Гальскова Н.Д және Гез Г.И пайымдауынша, тілдік білім беру кӛпмәдениетті және кӛптілді 

қоғамда адамдардың табысты тіршілік әрекетіндегі маңызды қҧралдардың бірі [1:8]. 

Қазіргі уақытта әр тҥрлі қарым-қатынас жағдаяттарындағы тілдік тҧлғаның іс-әрекеті 

мәселесімен кӛптеген ғалымдар айналысу ҥстінде. Олардың пайымдауынша қатысым барысында 

белгілі бір нәтижеге қол жеткізу ҥшін келесі міндеттерді іске асыру керек: 

 Басқа, ӛзге мәдениетке, мінез-қҧлыққа тӛзімділік, қҧрмет қалыптастыру. 

 Әр тҥрлі мәдениет ӛкілдерінің ӛзара әрекеттесуі мен қарым – қатынасқа тҥсуі ҥшін 

дағдылар мен қҧзыреттіліктерді қалыптастыру. 

 Мәдениеттің ӛзгешелігіне байланысты тҥсініспеушілікті болдырмау. 

Яғни, мәдениетаралық қатысымда басты мәселе – әртҥрлі мәдениеттер ӛкілдерінің ӛзара тіл 

табысуы, қарым – қатынас кезіндегі тҥсініспеушіліктің алдын алу болып табылады.  

Мәдениет туралы ойлағанда ол елдің тілі мен болмысының айырмашылығы болып жатады. 

Болмыс туа біткен қасиет (Латын тілінен nascere: туылған); мәдениет ӛсіп, дамуға қатысты болып 

табылады (Латын тілінен colere: to cultivate-ӛсіру) [2:4]. 

Мәдениетаралық коммуникативтілік қҧзіреттілік – бҧл функционалдық іскерліктер, яғни басқа 

мәдениет ӛкілінің пікірі мен ойын тҥсіну, ӛз мінез-қҧлқын қатысымға сай бейімдеу, конфликт 

болдырмау, әртҥрлі мінез-қҧлық тҥрлерін, нормаларын, қҧндылықтарын қабылдау. Қҧндылықтар 

дегеніміз – адамның әлеуметке, қҧбылыстарға, оқиғаларға, заттарға қатынасы, кӛзқарасы. Нормалар 

болса моральдық кодтар, адамның әлеуметтік ортадағы стандартты әрекеттері, мінез-қҧлық 

эталондары болып табылады. Мәдениетаралық коммуникативтік қҧзіреттілік қазіргі кезде маман 

ҥшін аса маңызды, ӛйткені ол кәсіби мобильділік негізі болып табылады, қазіргі заман маманы 

ӛмірдегі жағдаяттарға, ӛзгерістерге бейімделе әрекет етуі тиіс. Жаңа заманның маманы шетел тілін 

жаңа деңгейде, мәдениетаралық қатысым қҧралы ретінде меңгеруі тиіс. 

Тілдік код мәдениетінің қҧрамдас бӛліктерінің бірі және де ол әлемге кӛзқарасты, яғни «әлем 

картинасы», халық менталитетін, әлемді қабылдау жҥйесін қалыптастырады. Әлемнің тілдік 

картинасы – сӛз тезаурусы, яғни мәдени ӛзгешелікті кӛрсететін сӛздер, ҧғымдар. Мҧндай сӛздерді, 

ҧғымдарды тҥсіну ҥшін тілді ғана білу жеткіліксіз, сондай-ақ экстралингвистикалық факторларды, 

яғни ҧлттық мәдениет әлемін, мәдени ортасын білу қажет. Мәдениет ерекшеліктерін білу 

коммуниканттардың ӛзара тҥсіністікке қол жеткізуіне алып келеді [3:41].  

Шет тілін мәдениетаралық концепцияға негіздеп оқыту барысында, тіл ҥйренушілер ӛз әлемін, 

тілін, оқып отырған елдердің әлемімен салыстыруға, сондай-ақ ӛзгешеліктердің тартымдылығы мен 

онда нендей қҧбылыстар тҥсініксіз, жат екендігі жайында ойлануға, сол туралы сӛйлеуге бейімделуі 

тиіс. Яғни оқып ҥйреніп жҥрген тілдің, сол тілде сӛйлейтін елдің мәдениетін білмей, оны меңгермей 

тҧрып, сол тілде коммуникативтік біліктілікке қол жеткізу мҥмкін емес. Сондықтан шет тілдерін 

оқыту мәдениетаралық коммуникация концепциясын ескере отырып, жҥзеге асырылады. Ол ҥшін ӛз 
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мәдениеті мен бӛтен мәдениетті салыстырып, олардың ҧқсастықтары мен ерекшеліктерін тани білуі 

керек. 

Мәдениеттерді ӛзара салыстыру арқылы мынаны кӛруге болады: белгілі бір тілде сӛйлейтін 

белгілі қиындықтарға душар болады. Бҧл қиындықтар тілдердің айырмашылықтармен, басқа 

мәдениет ӛкілдерінің арасында белгілі айырмашылықтармен қатар мәдениеттердің ерекшеліктеріне 

де байланысты. Оған бірер мысал келтірейік. 

Хайнц-Хелмут Люгер Германияда болған мына бір оқиғаны келтіреді: Хасан есімді араб 

азаматы автобус аялдамасында Петер есімді танысымен кездесіп қалады да, Петер автобусы келіп 

қалғандықтан тез қоштасып, автобусқа мініп кете береді. Кетіп бара жатып, ол Хасанға Komm doch 

mal vorbei (Маған келсеңші) деп кетеді. Хасан Петердің бҧл сӛзін нақты шақырту деп қабылдап, 

демалыс кҥнің Петерге барса, ол бір жаққа кеткелі жатыр екен. Хасаннан кешірім сҧрап, басқа 

уақытта келуін, бірақ алдын ала телефон арқылы хабарласуын ӛтінеді. Хасан ҥшін бҧл кҥтпеген 

жағдай еді. Ӛйткені араб халқында «Маған келсеңші» деген сӛз ресми шақыртумен бірдей болатын. 

Шақырумен келген қонақты қабылдамай жіберуге болмайды. Қалай болғанда да оны қабылдап, қонақ 

асы беріп шығарып салуы қажет. Неміс халқының тҥсінігі бҧлай айтылған сӛз оны айтушыға 

ешқандай міндет жҥктемейді. Осындай мәдениетаралық сәйкессіздік екі ҧлт ӛкілінің арасында 

тҥсініспеушілікке әкеліп соғады. 

Тағы бір мысал. Бҧл неміс жҧмыскері мен сол елдегі мҧсылман діні ӛкілінің арасында болған 

әңгімеден. Мҧсылман діні ӛкіліне неміс жҧмыскері оның бір қауіптен аман қалғандығына қуанышын 

білдірмек болып: «Da hast du aber Schwein gehabt» (Бағың бар екен) деген екен. Бҧл сӛйлемді неміс 

тілінен сӛзбе-сӛз аударсақ: «Сенің шошқаң бар екен» болып шығады. Бҧл сӛйлемді қате тҥсінген 

мҧсылман ӛкілі әлгі неміспен тӛбелесіп қала жаздаған екен. 

Мысалы қазақ халқындағы қонаққа бару, қонақ шақыру мәдениетін салыстыратын болсақ, 

қазақтың қонақжайлылығын неміс халқымен немесе ағылшын халқымен салыстыруға келмейді. 

Ӛйткені неміс халқында ескертусіз келген қонақ дастархан басына отыруға тиісті емес. Оқушылар 

мен студенттердің білімін бағалауда да ҥлкен айырмашылықтар бар. Ең жоғарғы баға 1, ал 5-тік ең 

нашар баға болып есептеледі. Мҧндай ерекшеліктерді білу, оны орнымен пайдалана білу тілін оқып 

жатқан елге деген қҧрмет екенін кӛрсетеді[5: 4].  

Қарым-қатынас бҧл белгілі бір мақсатқа бағытталған немесе сол мақсатқа жетудегі ақпарат 

алмасу ғана емес, осы процеске қатысушылардың әрекеті. Оқытудың негізгі мақсатына жетудің ӛзі 

студенттердің бойында мәдениетаралық қарым-қатынасты қалыптастыруда жатыр. Сондай-ақ белгілі 

бір шетел тілін меңгеруге тигізетін тиімді-тиімсіз ықпалын да ескермеуге болмайды. Шетел тілінің 

әрбір сабағы – бҧл мәдениеттер тоғысы, мәдениетаралық қатысымның тәжірибесі, себебі әрбір шетел 

тілінің сӛзі басқа әлем мен басқа мәдениетті кӛрсетеді. Әрбір сӛздің мағынасында сол елге тән 

ҧлттық ерекшелік бар. Мәдениетаралық қатысым ҧлттар мен мәдениеттер арасындағы ӛзара 

байланысты тҥсіну болып табылады. Бір сӛзбен айтқанда, мәдениетаралық қарым-қатынас дегеніміз – 

жат мәдениетті тҥсініп, ӛз мәдениетін меңгеру, басқа мәдениет ӛкілдерінің әрекеттері мен сӛздерін 

тҥсіне білу. Ол ҥшін ӛз мәдениеті мен басқа мәдениетті салыстырып, ҧқсастықтары мен 

айырмашылықтарын кӛре білу деген сӛз. Екі мәдениет ӛкілі арасында белгілі бір дәрежеде 

қиындықтар болуы мҥмкін. Ол, әрине, тілдегі ерекшеліктер ғана емес, мәдениетке байланысты болып 

келеді. Мәдениетаралық қатысым- әртҥрлі ҧлттар мне мәдениет ӛкілдері арасындағы ӛзара 

тҥсінушілік. Толық анықтаманы атақты лингвист ғалым И.И. Халеева береді ―мәдениетаралық 

қатысым-әртҥрлі тілдер мен мәдениетке жататын адамдар іс- әрекетінің ерекше жемісі‖. Ол 

серіктестер арасындағы әрекеттесу арқылы жҥзеге асырылады, бҧл серіктестер тҥрлі мәдениеттерге 

қатысты болып қана қоймай, сонымен бірге әрқайсысынан  ―басқа‖ екендігін тҥсінеді және бір-

бірінің ӛзгешелігін қабылдайды [4: 20]. 

Мәдениетаралық қатысымның кӛптеген факторлары бар: мәдениетаралық тоғысу жағдаяттарын 

ҧйымдастыру, оқушылардың мәдениеттер арасындағы ерекшеліктердің бар екендігін сезінуі, осы 

мәдениетаралық ӛзгешеліктерді тҥсіну мақсатында оқушыларды ақпараттармен қамтамасыз ету. Осы 

сияқты ӛткізілген сабақтар мәдениетаралық келіспеушіліктерді жою дағдыларын қалыптастырады.  

Оқушыларды қарым-қатынасқа тҥсуге, шетел тілін тҥсініп қана қоймай, сол тілде ӛз ойын 

жеткізе алуға ҥйрету-ӛте қиын нәрсе. Оның тиімділігі тек тілді ҥйренуден ғана емес, басқа да 

кӛптеген факторлардан тҧрады: қарым-қатынас мәдениеті мен шарты, этикет ережесі, қарым-

қатынастың вербальды емес формасын білу (ым, ишара, жест) қажет. Сӛздік қарым-қатынас 

әдеттегідей сӛзсіз әрекеттермен біріге қолданылады. Олар тілдік, сӛздік мәтіндерді тҥсінуге 

кӛмектеседі. Кез – келген қарым қатынастың тиімділігі тек қана сӛздерінің тҥсініктілігі мен 
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вербальды қарым-қатынастың элементтері арқылы ғана анықталмайды. Біз тіл арқылы ақпараттың 

тек 35 пайызын ғана қарсыласымызға бере аламыз. Сонымен қатар визуалды ақпаратты дҧрыс тҥсіну 

қабілеті мен, яғни қарсыластың кӛзқарасы, оның ым-ишарасы, дене қозғалысы, сӛйлеген сӛзінің 

ырғағымен және тембрімен сипатталады.  

Тілмен бірге қарым – қатынас қҧралы ретінде қолданылатын элементтер бар, оларды ғалымдар 

―вербальды емес қатынас қҧралдары‖ ҧғымына шоғырландырады. Ым-ишара, дене қозғалысы, киім, 

шаш ҥлгісі, бізді қоршаған заттар, біздің әдетімізге айналған іс-әрекеттер – барлығы ақпараттың 

белгілі бір тҥрін білдіреді, олар ақпарат берудің 65% тиесілі.  

Мәдениетаралық қатысым процесінде бейвербальды қатынас оның қҧрамдас бӛлігі болып 

табылады және бейвербальды қарым – қатынастың элементтері бір-бірін толықтырып, орын 

алмастырып отырады [4: 21].  

Мәдениетаралық қатысымда осы белгілерді де дҧрыс тҥсінбеудің салдарынан екі мәдениет 

арасында тҥсініспеушіліктер орын алуы мҥмкін. Егер американдықтар мен еуропалықтар ҥшін 

кәдімгі «теке/коза» немесе «that rocks» ишараты (кішкентай саусақ пен сҧқ саусақ жоғары қарап 

тҧрса, ал аты жоқ саусақ пен ортаңғы саусақ алақанға тиіп тҧрса) ол рок сияқты қандай да бір 

музыкалық топқа қатысы барын білдірсе, Италияда ер адамға әйелінің оның кӛзіне шӛп салып 

жҥргендігін білдіресіз. Ал сҧқ саусақ пен бас бармақ бір-біріне тиіп, қалған ҥш саусақ жоғары қарап 

тҧрған белгі Ҧлыбританияда, АҚШ, Оңтҥстік Корея, Оңтҥстік Африкада - «жақсы» немесе «керемет» 

деген мағына берсе, Франция, Польша, Швейцарияда - «бір», ал Ауғанстан, Иран, Ирак 

мемлекеттерінде «қорлау» - деген мағынаға ие. Ал егер бҥкіл бес саусақты біріктірген белгі Италияда 

- «бҧл қалай болғаны? » немесе «сізге не керек?», Конгода - «кішкентай» немесе «кішкене», Турцияда 

- «әдемі» немесе «жақсы», Мысырда - «бір момент». АҚШ, Канадада, Мексика, Швейцарияда жоғары 

кӛтеріліп тҧрған бас бармақ - «керемет» дегенді білдірсе, Бразилияда ол белгі «қорлау» дегенді 

білдіреді. Сол себепті шет тілі сабақтарын ӛткізгенде біздің ойымызша осы мәселелерді қамту 

мәдениетаралық қатысым мәселесіндегі ең негізгі компоненттердің бірі болып табылады.  

Шетел тілін қарым – қатынас қҧралы ретінде оқыту міндеті, сол тілде сӛйлеуші елдер мен 

халықтардың қоғамдық және мәдени ӛмірін зерттеп білу міндетімен қоса жҥргізіледі. Оған бірер 

мысал келтірейік. 

Жапондықтар іскерлік қарым – қатынас барысында талқыланатын мәселеге тура бармай, 

жанамаламай айтқанды ҧнатады. Бҧл стратегия іскер әріптестерінің ойы туралы білуге кӛмектеседі. 

Және жапондықтар ―мҥмкін‖, ―солай шығар‖ деген сӛздерді қолданғанды жӛн кӛреді. Бҧл оларға 

басты тақырыпқа икемделуге немесе, керісінше, әріптесіне қарсы келуге мҥмкіндік береді. Мҧны 

басқа ҧлт ӛкілі тҥсінбегендіктен екеуінің арасында тҥсініспеушілік болуы мҥмкін.  

Тағы бір мысал, ағылшын режиссері, жазушы Питер Устинов Италия жерінде болған мына бір 

оқиғаны келтіреді. Италияда кезекті бір кино тҥсіру кезінде ағылшындар мен итальяндықтар 

арасында келіспеушілік туады. Ағылшындықтар жҧмыс кезінде 5-10 минут уақыттарын шай ішуге 

жҧмсағанды ҧнатады. Себебі, шай ҧлттық сусын ретінде ағылшындықтар ҥшін маңызды болып 

саналады. Жҧмысты қоя салып, шай ішуге отыра қалған ағылшындарды кӛрген итальяндықтар таң 

қалады. Себебі оларды кез келген уақытта ҥзіліс жасап шай ішу деген жоқ.  

Міне, осы және басқа да мысалдар әртҥрлі мәдениет ӛкілдері белгілі бір жағдайда әртҥрлі 

әрекет ететінін кӛрсетеді. Демек, мәдениеттерді салыстыру олардың ҧқсастықтары мен 

ерекшеліктерін анықтау қажеттігі ешқандай кҥмән келтірмейді. Себебі тіл жат мәдениет пен ӛмір 

сҥру образын ашатын бҥтін бір әлем. 

И. Пассов атап кӛрсеткен формула былай дейді: ― Мәдениет тіл арқылы, тіл мәдениет арқылы‖. 

Ӛйткені жат елдің мәдениеті негізінде ӛз елінің мәдениетіне деген таным пайда болады. Дегенмен 

оқытушы мына қағиданы есте ҧстағаны жӛн. ― Егер айтатын ешнәрсе болмаса, сӛйлеуге ҥйретудің 

керегі жӛн‖ (Ж. Лассер). ―Тіпті адамдар бір тілде сӛйлесіп жҥріп, әрқашан бір-бірін дҧрыс тҥсіне 

бермейді, оған себеп мәдениеттер сәйкессіздігі,‖ – деп кӛрсетеді Е.М. Верещагин [4: 23].  

Шетел тілін оқыту процесінде мәдениетаралық қатысымға ҥйрету мынадай деңгейде болуы 

шарт: 

- Ҥйренушінің жеке тҧлғасына бағытталу; 

- Ҥйренушінің ӛзінен кӛп жҧмыс жасауды талап ететін процесс болуы; 

- Тілді жақсы меңгеруге бағытталуы; 

- Жат мәдениет ӛкілімен қарым-қатынас тҥсінуден қуаныш алу ; 

- Оқытудың шарттарын еске алу және ӛз мәдениеті мен ӛзге мәдениет арасындағы 

айырмашылықты тану;  
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- Тілді ҥйрету – мәдениетаралық қатысымға тҥсуді қалыптастыру . 

Мәдениеттің ҧлттық-ерекшелік компоненттеріне келесілерді жатқызуға болады:  

1. Салт – дәстҥрлер, әдет – ғҧрыптар; 

2. Тҧрмыстық мәдениет. Ол салт – дәстҥрлермен тығыз байланысты, осының салдарынан оны 

жиі дәстҥрлі – тҧрмыстық деп атайды; 

3. Кҥнбекілік тәлім. Яғни, кейбір мәдениет ӛкілдерінің әдеттері, сол қоғамда қабылданған 

қатынас нормалары. Осы жерге кейбір лингвистикалық мәдени қауымдастық тасушылармен 

қолданылатын мимикалық пен пантомимикалық кодтарды жатқызуға болады. 

4. Этностың мәдени дәстҥрлерін бейнелейтін кӛркем мәдениет  

5. Қоршаған әлемді қабылдаудың ерекшеліктерін, қандай да болмасын мәдениет ӛкілдері 

ойлауының ҧлттық ерекшеліктерін, ҧлттық тәлімдік ерекшеліктерін, олардың эмоционалдық 

қҧрылымының еркешелігін кӛрсететін ―әлемнің ҧлттық картиналары‖[4: 24]. 

Сайып келгенде, тіл дегеніміз мәдени қҧндылықтарды қамтитын белгілер жҥйесі. Сӛйлеушілер 

ӛздерін және басқаларды олардың тілдері арқылы таниды; олар тілдерін әлеуметтік бірегейлік 

ретінде кӛрсетеді. Сол себепті біз тілді мәдени шындықты сипаттайды деп айта аламыз [2: 3].  

Кез келген тілдік білім берудің нәтижесі қалыптасқан тілдік тҧлға болуы керек, ал шет тілін 

оқыту облысындағы білім нәтижесі – мәдениетаралық қатысымға толықтай қатысуға қабілетті екінші 

тілдік тҧлға[1: 65]. 

Қортындылай келе, тіл арқылы біз оқып жатқан тілдің мәдениеті мен ерекшеліктерін танимыз, 

және қос мәдениетті салыстыра отыра екінші тілдік тҧлғаны қалыптастырамыз. Тіл мен мәдениет егіз 

ҧғым. Сол елдің мәдениетіне деген тҥсіністік таныта отырып мәдениетаралық қатысымға тҥсеміз. 

Жоғарыда айтылған факторлармен мысалдарды ескере отырып оқушыны ӛз мәдениеті мен бӛгде 

елдің ҧқсастықтары мен ӛзгешеліктері жайында сапалы да, қызығушылық тудыратын мәліметтермен 

жабдықтауымыз қажет.  
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ ЖӘНЕ 4К МОДЕЛІНДЕГІ ТҦЛҒАЛЫҚ ТӘРБИЕ  
 

Макенбаева М.К. 
 «Әлихан Бӛкейханов атындағы  

№15 мектеп-лицейі» КММ 

Балқаш қ. 

 

Қазіргі таңда бҥкіл адамзат қоғамының XXI ғасыр алғы шебіне, ғылыми-техникалық прогресс 

пен ӛркениетті даму кезеңіне бет бҧрған уақыт деп есептейміз. Себебі кӛптеген жаңа ақпараттар 

ағымы, жаңалықтар бала санасына әсер етпеуі мҥмкін емес. Осындай қоғамға лайықты жеке тҧлғаны 

қалыптастыру ҥшін сапалы білім мен саналы тәрбие қажет. Біздің Отанымыз Қазақстан ӛркениетті 

дамыған ел қатарына қосылу ҥшін ҧрпақ біліміне басты назар аудару, баланың ашылмаған қабілетін 

ашу, пәнге қызығушылығын, белсенділігін арттыру, ӛзіне деген сенімін кҥшейту, т.б. қырларының 

жандануына ықпал жасау ҥшін жаңа тың шығармашылық идеялармен толықтырылып отырылу керек 

[1,54]. Бҧл ретте оқу – біліммен қоса, тҧлғаның тәрбиелік қырын да, оның шығармашылық және 

креативті ойлауы мен ой ҧшқырлығын айтуымыз аса маңызды. Ҧлы ойшыл Әл-Фараби «оқу мен 

тәрбие кҧстың қос қанатындай, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы», - деген, ендеше, осы 

екі қанатты тең ҧстау ол «нағыз тҧлғаның» дамуы деп есептесек болады.  

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» мақаласында тәрбие 

жҧмысының басты ерекшелігі ретінде қоғамда рухани жаңғыртудың басымдылықтарын оқушылар 

арасында кеңінен насихаттау және оны тәрбиелік сынып сабақтарында қолданумен қатар,  пәндік 

сабақтарда қҧндылықтарға негіздей отырып тәрбиелеу басты мақсатқа қойылды. Әр тҧлғаның 
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Отанын сҥюге, ӛз елін, тарихын білуге, жалпыадамзаттық қҧндылықтар мен терең кӛзқарастарды 

сіңіру арқылы таным белсенділіктерін арттыруына, жалпыазаматтық және  мәдениетаралық 

білімдерімен сыни ойлауына, зерттеушілік дағдыларын дамыта отырып, «зияткер тҧлға» 

қалыптастыру бҥгінгі оқу – тәрбие процесіндегі аса назар аударатын және соған барынша жҧмыс 

жасаудағы негізгі акцент десек артық емес. Осы жҧмыстарға негіздей отырып, ӛзінің даму 

барысында, ӛмір бойы оқуға қабілетті, жоғары адамгершілік қҧндылықтары бар, ҧшқыр білімді жеке 

тҧлғаны тәрбиелеуге бағытталған мектеп қауымдастығын қҧра отырып, негізгі нәтижеге шыға 

аламыз. «Мәңгілік елдің» ҧландары қашан да ӛркениетке ҧмтылады. Туған тілін терең меңгеріп, 

бірнеше тілде ойларын еркін айтып, айналасын зерттей қарайды.                

Осы аталған ӛзекті тақырып аясындағы оқушылар қауымдастығынан қҧрылған мектептегі 

«Шаңырақ» топтарының жылдық жҧмыстары мен сабақтарын айта кеткеніміз жӛн. «Шаңырақ» 

сағаттары негізінен, оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай келетін, оларды қазақстандық 

патриотизм және әлемдік азаматтық қҧндылықтар негізінде тәрбиелей алатын тақырыптар 

қамтылады.  Осы тақырыптарды қазіргі заманмен салыстыруына, оқушылардың ӛзін-ӛзі зерттеуіне 

мҥмкіндік бере отырып, ҧйымдастыру, ӛз нәтижесін беруде. «Шаңырақ» сағаттарын ата-аналар, 

танымал тҧлғалардың  қатысуымен  ҧйымдастыруға болады. Сонымен қатар, мектептен тыс 

жерлерде: мҧражайларда, театрларда, кітапханаларда, кәсіпорындарда ӛткізуге болады. Ал, бҧл 

қазіргі жас буынның ойлау шығармашылығына қажет дҥние. «Шаңырақ» сағаттарында нақты 

тақырыптарды талдай отырып, оқушылар қазіргі заман туралы сыни ойлана алатын болады. Ӛз 

мәдениетін, ҧлттық кодты сақтау жаңғырту шарттарының бірі ретінде қарастыра отырып, тарихи 

жады мен дәстур модернизацияның алғышарттары ретінде ҧғынады. Сонда ҧлттық тәрбие жеке 

тҧлғаның ҧлттық сана – сезімі мен мінез – қҧлқының ата тарихын, тӛл мәдениетін және ҧлттық салт – 

дәстҥрлерді меңгеруге аса қабілетті болмақ. Қазіргі заманғы талаптар негізінде 4К моделін 

қалыптастыру бір ғана ортаның тәжірибесімен шектелмеуі керек. Себебі, ғылым мен техниканың 

қарқынды дамуы бҥгінгі замандағы жоғары интеллектуалды ҧрпақты жан – жақтылыққа, рухани – 

адамгершілікке, жеке тҧлғалық қасиеттерін оятуға, ҧлттық қҧндылықтардың бойына сіңіре отырып, 

потенциалдық деңгейінің жоғарылауына, бәсекеге қабілетті «ҧлтжанды тҧлғалар» тәрбиелеп 

шығаруына бағытталып отырғаны бәрімізге айқын. «Ел боламын десең, бесігіңді тҥзе» деген Мҧхтар 

Әуезов, осы айтылған сӛздің ӛзінде мыңдаған астарлы ой жатыр, осы реттегі ҧлт болашағының 

ӛркендеуіне Елбасының мақаласындағы әрбір тҥйінді сӛздерінен жаңаша бір жобаның жолдарын 

кӛре аламыз. Мысалы, Абай философиясының ӛзі тәуелсіз Қазақстан ӛркендеуінің тҧлғалық моделін 

ӛзгертуге толық негіз деуге болады. Рухани қҧндылықтарды бала жҥрегіне тек ғылым мен 

техникалық қарыштап дамуымен қатар емес, әдеби – тҧлғалы шығармаларды бойына сіңіре оқу 

арқылы да дарыта алатынымызды айтқым келеді. Сол арқылы кез – келген оқушы ӛз қазақи 

қҧндылығын басқа да әлемдік елдерге еркін жеткізе алатын болмақ. Биылғы жылы да жарияланған 

Президентіміз Қ.К.Тоқаевтың  «Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан» мақаласының ӛзі рухани 

қҧндылықтарға негізделініп, ҧлт болашағының дамуына жаңа серпін берді. Себебі, қандай адамды 

қалыптастыру керек екенін білмей, біз бала тәрбиесіне мақсатты қадам баса алмаймыз.          

Баланың табиғи дарыны қандай шексіз болса, қоғамға беретіні де, қоғамның беретіні де, 

баланың талабы да сондай шексіз. Біз тек сол дарынды, талапты қалыптастыра білуіміз керек. Баланы 

еңбек, дене, жалпы рухани, интеллектуалды, азаматтық, саяси, адамгершілік, идеологиялық тәрбие 

салаларынан сусындатып, қалыптастырып ӛсіруге тиістіміз. Ал, бҧл тәрбие салалары бір – бірімен 

тағыз байланысты [2,219] 

Бҥгінгі жаһандану кезеңінде тек ӛз ҧлтымыздың дәстҥрлі ойы мен пайым – парасатына сҥйену 

керек. Тарихымызда бҥгінге аман – сау жеткен халық педагогикасы, дәстҥр қазынасы, 

данышпандарымыздың ой антологиясы, даналық философиясы, ӛмірлік тәжірибесі, танымдық ілім – 

білімдері – жарқын болашағымызға жол кӛрсетер бағдаршам, адастырмас темірқазық, телегей теңіз 

рухани азық, ҧрпақтан – ҧрпаққа мәңгілік жалғаса беретін асыл мҧра, ӛнегелі тәрбие мектебі. Ендеше 

«адам баласы ӛмір бойы тәрбиеге мҧқтаж». Тәрбиенің мақсаты – әрбір адам бақытты болса, ҧлт 

бақытты; адамзат дҥниесінің мҥшесі – әрбір ҧлт бақытты болса, адамзат дҥниесі бақытты. Адамзат 

бақыты – ел бақыты. Бақыттың бастауы – ғҧламалардың ақыл – ойында.   

Тәрбие рухани байлықтан нәр алады. Рухани байлық – бала дамуының ең жоғары 

интеллектуалдық шыңы. Бҧл шыңға тек ҧлттық рухани қҧндылықтар мен даналардың ақыл – 

парасатына терең мән беріп ҧғыну арқылы ғана кӛтеріле аларымыз анық. Сондықтан ҧлттық дәстҥр 

мен жаңа инновациялық ойды дҧрыс байланыстыра білсек, болашағымыз зор болмақ! [16,2]  
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Қорыта келгенде, ҧлттық рухани қҧндылықтарымыз әлем назарында болғанда, ҧлт мҧрасына 

барынша терең қарай отырып, 4К моделі негізінде ҧрпақ тәрбиелеуде ҧстаз еңбегі мен еліміздің 

саясаты бірдей бағытта болса, кемелді тәрбиенің барлық сҧрақтарының шешімі мен тҥйіні 

анықталады.   
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ҦЛТТЫҚ ҚАСИЕТТЕРІМІЗ-ҦЛТЫМЫЗДЫ ҚОРҒАУШЫ ШАМШЫРАҚ 
 

Матикулова М.К. 
«№1ЖОББМ» КММ 

Приозерск қаласы 

 

Қазақы мінез, қазақы рух, қазақы менталитет, қазақы тәрбие -ҧлтымыздың бет пердесін 

кӛрсететін шамшырағы деуге болады. Әлемді әуенінің кӛркемділігімен, тілінің шҧрайлылығымен, 

салтының байлығымен, ҧлттық бірегейлігімен тамсандырған қазақтай дара туған халық кемде-кем 

болар. Бәрімізге белгілі, біздің халық аса кҥрделі жағдайларды бастан кешірді. Ӛтпелі кезеңге тән 

ӛмірдің ауыртпалықтарын ешкім жоққа шығара алмайды. Бірақ адам қандай жағдайда да ӛзінің биік 

адамгершілік сипаттарын, кісілік қасиеттерін сақтап қалуға тиіс. Қазақ басынан мың қҧбылған 

алмағайып заманды ӛткерсе де, ҧлттық келбетін, ҧлттық жан дҥниесінің тазалығын сақтап келе 

жатқан мықты халық.         

XXI ғасыр адамның санасының жаңаша сатыға кӛтеріп, ҥлкен жаңалықтар тасқынымен 

таңғалдырған дәуір шымылдығын ашып келеді. Осы ақпарат ғасырында ҧлттық рух, қазақы 

қҧндылықтар біздің еліміздің санасының, бҥкіл болмысының ӛзегі болмақ керек. Халқымыздың 

тарих сахнасынан жоғалмай, қаншама азаптарды кӛрсе де, сынбай, ӛз ҧлттық келбетін сақтап, жаңа 

ғасырға абыроймен, ҥлкен мәртебелі қадам басып келе жатқандығы қайсар ата-бабамыздың біздің 

санамызға сіңірген батырлығы, қанмен бойға сіңген тектілік пен кемеңгерлік, даналық қасиеттері 

болар. Осы рухани қуатымызды, ҧлттық қҧндылықтарымызды оятып, әлемге ҧлтымыздың рухани 

жауһарларын жарқыратып кӛрсететін уақыт жетті. Осы сҧрақтар менің санамды кӛп мазалайды. 

Ҧлтымды риясыз қҧрмет тҧтып, сҥйетін ӛкілі ретінде ҧлтымның рухани қазынасына қҧйған бір 

тамшы болса да ҥлесі болсын деген ниетпен мақала арнадым. 

Қазақ халқы – болмысынан ӛте жҥрегі таза, қонақжай, әдептілік пен сыпайылық ҥлгісін кӛрсете 

білген жаны нәзік, терең ойлы, сонымен қатар, жауынгер, батыл, әрі әділетті халық. Бҧл қасиеттер 

салт-дәстҥріміз бен әдет-ғҧрыптарымызда кӛрініс тапқан. Баланың дҥниеге келуінен бастап, ержету, 

ҥйлену салттары жоралғыларды берік ҧстана отырып, орындалатын болған. Заман ағымының 

ӛзгеруіне байланысты қазақ халқының қазіргі уақытта ӛмір салтымыздан ажырап қалған дәстҥрлерміз 

жеткілікті. Әдеп сақтау, ҥлкенге қҧрмет кӛрсету сияқты әдет-ғҧрыптарымыздың әлсіреп бара 

жатқаны салт-дәстҥрімізге деген немқҧрайлы қарауымыздың зардабы. Қоғамның қҧлдырап, ізгілік 

пен адамгершіліктің қадір-қасиеті тӛмендеп бара жатқандығы тҧрмыс салтымыздан әдет-

ғҧрпымызды жатсынып бара жатқандығымыздың кесірі емес пе деген сҧрақ туындайды. Кез келген 

ҧлт ӛкілдері әлем сахнасында шынайы ҧлттық келбетті сақтап, тҥр-сипатын ғана емес, рухани қуаты 

мен ҧлттық болмысын заман ағысына қарамастан лайықты деңгейде сақтағысы келсе, салт-дәстҥр 

секілді ҧлттық берік қорғанышы болған ҧлы байлықты бойынан, ӛмір салтынан алыстатып алмауы 

тиіс. 

Ҧлттың ҧлылығы ата-баба рухын қҧрметтеу, жҥріп ӛткен тарих белесіндегі шҧғылалы шуақты 

шақтарымен қатар, ҧлттың басына қара бҧлт тӛнген ауыр кезеңдерді жадыңда ҧстай білу, одан сабақ 

ала білуден байқалады. 

Ӛскелең ҧрпағымыздың жҥрегінде ҧлттық рух лаулап жанып, жаны мен қанында 

қазақылықтың лебі есіп тҧрса, жаһандану ҥдерісі біздің ҧлтымызға әкелер қаупі жоқ деп айтуға 

болады. Ҧлттық қҧндылықтар ҧлылығымызды сақтап, ҧлт ретінде әлем сахнасында абыройлы орын 
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алуымызға тигізер ықпалы зор. Ӛзіңнің табиғи болмысыңнан алыстап, біреуге еліктеу арқылы адам 

ешқашан бақыт тапқан емес, сол секілді ешқандай ҧлт ӛзге ҧлтқа еліктеу арқылы ӛзінің ҧлттық 

сипатын сақтай алмайды. Рухы мықты ҧлт қана ҧлы ҧлтқа айнала алады. Әлем жаратылғалы қаншама 

ҧлт дҥниеге келіп, бҧл жердің бетінен бҧрын болмағандай ҧшты-кҥйлі жоқ болып кетті. Тарих 

сахнасында жаһандану кезеңінде жҧтылып кетпеу ҥшін «баланы бастан» деп балабақшадан ҧлттық 

салт-дәстҥрімізді насихаттайтын арнайы сабақтар ӛтілсе... Ол сабақтар тек, Наурыз мерекесі кезінде 

ӛтілетін мерекелік шара аясында қалып қоймай, мектепте де ӛз жалғасын тапса, жҧртын сҥйетін ел 

бақытын ӛз басының амандығынан жоғары қойып, табандылықпен, халқын жанын салып қорғай 

алатын  батыр ҧл, ибалы қыз тәрбиелей алатынымызға кәміл сенемін. 

Ҧлттың ҧлылығының ең елеулі ӛлшеуіші – тілі, тарихы, әдебиеті. Қазақ қашанда тілінің 

кӛркемдігімен, байлығымен, тарихының тағылымды оқиғаларымен, теңіздей терең, кӛркем 

әдебиетімен ӛзгеше қҧрметтеуге лайық. Болмысында ҧлылық бар ҧлт дарындарға бай болады дейді. 

Ҧлы Абайдың ӛзі дариядай тасыған даналығымен талайды тамсандырған. Абайдан бҧрын және одан 

кейін қазақ даласы қаншама таланттарды тудырды. Қазақтың байлығының ең қҧндысы – осы 

даналардан қалған асыл мҧраларымызда. Ҧрпағымызға қазағымыздың асыл тілінің гауһары мен 

жауһары, қҧнары мен кемеңгері болған XX ғасыр ҧландары ҧлттың алдындағы нағыз тҧлғалық 

парыздарын батырлардай қорғай білген Алаш ардақтыларының шығармаларын оқытып, «Алаштану» 

сабағын мектеп бағдарламасына енгізсе, балаларымыз қазақты әлемге танытатын рухы мықты ҧрпақ 

болатыны сӛзсіз. 

«Жалпақ әлемді аузыңа қарату ҥшін - рухани ерлік керек, жалпақ әлемге қысылмай, 

қымтырылмай қарау ҥшін – рухани байлық керек» деп халық жазушысы Әбіш Кекілбаев айтқандай, 

ата-бабамыздан мҧра боп келе жатқан салт-дәстҥрімізді біліп қана қоймай, берік ҧстанып, ҧлттық 

қҧндылықтарымыз ҧлықтай білейік!  

Жаңа ғасыр қазаққа зор мҥмкіндіктер есігін ашып тҧр. Сондай мҥмкіндікті пайдаланбау – 

барымызға да, арымызға да, бағымызға да сын! Сондықтан кҥнделікті кҥйбеңмен тепеңдеп жҥре 

бермей, бір мезет селт етіп ояну, сілкіну, сосын жоғары серпінмен нақты бағытқа қарай қимылдау 

қажет.  

Ҧлтымыздың кҥре тамырында қаны мен жанында соғып тҧрған жҥрегі болған ҧлттық 

қҧндылықтарымыз мәңгілік жасауы әрбір қазақ ӛкіліне байланысты. 

Егеменді еліміздің ең басты мақсаты ӛркениетті елдер қатарына кӛтерілу болса, ал ӛркениетке 

жетуде жан-жақты дамыған, рухани бай тҧлғаның алатын орны ерекше. Алаш зиялылары айтқандай, 

әр адам ҧлттың мҥшесі. Сондықтанда ол адам ӛз заманында алдыменен мемлекетіне қызмет етуі тиіс. 

Қоғам ӛміріндегі әрбір адамның іс-әрекеті дҧрыстығымен елге пайда әкелмек. Ӛзінің «Жан жҥйесі» 

еңбегінде Жҥсіпбек Аймауытов осы мәселені талдаған: «Әр адам әлеуметке мҥше болғандықтан 

әлеумет ісіне кӛмектес болуға міндетті. Кӛмектес болу ҥшін ӛнер таңдау қажет. 

Әрбір ӛнер белгілі мінез қасиетін тілейді. Ондай қасиет болмаса қызмет жемісті болмайды. 

Белгілі бір ӛнерге арналып, бейім бола туған адамда ондай қасиет анық байқалады...» [1. 2 б.]-деп 

қиыншылығы мол заманда ӛмір сҥрген қазақ баласы ҥшін ӛмір жолындағы ӛнер тҥрлері бойдағы 

қасиетпен, қабілетпен елге қызмет ету. Рухани бай, жан-жақты дамыған, ӛз ойын нақты, терең 

мағыналы әрі кӛркем жеткізе білетін, шешен де ойлы сӛйлей білетін, Абайша сӛйлегенде сӛзі 

жҥрекке жылы тиетін, сӛз қҧдіретін игерген ҧрпағымыз кӛбейсін! Ҧлттық қҧндылықтарымыздың 

мәңгілік алау секілді лаулап кеудемізде, жанымызда жанып, жарқырап тҧруы ҥшін кҥресе білейік! Біз 

ҥшін ең маңызды – ҧлтымыздың қорғаны болған ҧлттық қҧндылықтарымыз мәңгілік жасасын! 

 

Әдебиеттер: 

1. Жҥсіпбек Аймауытов. Жан Жҥйесі / Лениншіл жас. 14 –ші Қазан, 1989 ж.  
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ЖАСТАРДЫҢ РУХАНИ – АДАМГЕРШІЛІК ЖӘНЕ ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕСІ 
 

Мауленова Г.Ж. 
«№27 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ 

Сәтбаев қаласы 

 

Болашақ ҧрпақты тәрбиелеу жҥйесінде рухани- адамгершілік тәрбие аса маңызды орын алады. 

Адамгершілік-тҧлғаның сана-сезімін, іс-әрекетін қалыптастыратын, қҧндылық бағдарын 

айқындайтын қҧрал. Сондай-ақ тҧлғаның ар-ожданын, танымдық қызығуларын кешенді дамытады.  

Адамгершілік – адамды сҥюді және оның қадір-қасиетін қҧрметтеуді, рақымшылық пен 

шыншылдық қасиеттерін қалыптастырады. Адамгершілік туа біткен қасиет емес. Адамгершілік 

ҧстанымдары татулықта ӛмір сҥру, бақытты болуға ҧмтылу бала мен кәріге жәрдемдесудегі 

қажеттілігін сезіну мен мойындау сияқты факторлар негізінде қалыптасады. Адамгершіліктің 

қалыптасуына мінез-қҧлық ҥлкен роль атқарады. Халық даналығында «Ақылды кімге керек, мінез-

қҧлқың болмаса» дейді. Демек жақсы мінез адамдарға мейірімді, кішіпейіл, рақымшыл болу – 

адамгершілік мінез-қҧлық. 

Адамгершілік тәрбиенің тҥп негізі отбасынан басталады. Ата-аналар балаларын жақсы мінез-

қҧлыққа тәрбиелей отырып, қалыптасқан дағдыға, әдетке айналдыру арқылы адамгершілік 

қасиеттерді олардың бойына сіңіреді. Бала ата-анаға қарап, еліктеп ӛседі. Кейбір ата-аналардың айтар 

ақылдары, кҥнделікті тіршіліктегі іс-әрекеттері, мінез қҧлықтары баланы теріс тәрбиелейді. 

Отбасынан тәрбие алмаған баланы мектеп қабырғасында тәрбиелеу міндеттіміз. 

Адамгершілік тәрбие беру білім берумен шектелмейді, Бҧл баланың сезіміне әсер ету арқылы 

ішкі дҥниесін оятудың нәтижесінде дҥниетанымын қалыптастырады. Баланың сана-сезімін 

адамгершілік мҧраттарын қалыптастыру тәрбиенің ең бірінші міндеті.  

Оқу мен тәрбие әр уақытта егіз. Тәрбие процесінде ҧстаздар шешуші роль атқарады. Ҧлы 

педогог К.Д. Ушинский «Тәрбиенің қайнар кӛзі ҧрпаққа тәлім-тәрбие беретін адамды ӛте жоғары 

бағалап, оеы мәңгі нҧрдың қызметшісі» деп атауы бекер емес. Балалардың жеке тҧлға болып 

қалыптасуына мҧғалімдер қауымының еңбегі зор. Мҧғалімдер оқушыларға адамгершілік тәрбиесін 

сыныптан тыс іс-шаралар арқылы ( ойындар жҥгізу, әңгіме ӛткізу, дӛңгелек стол, дебат, ҥгіт-насихат 

тобының жарыстары, сауалнама алу, белгілі бір саладағы мамандармен кездесу т.б.) жҥзеге асырады. 

Оқушыларға рухани-адамгершілік тәрбие беру - қазіргі мектеп кітапханаларының ең маңызды 

міндеттерінің бірі. Бҧл заңды да, ӛйткені, біздің қоғам ӛмірінде адамгершілік бастамаларының ролі 

барған сайын артып, моралдық фактордың ықпал аясы кеңейіп келеді.Рухани – адамгершілікке 

тәрбиелеудің мақсаты оқушылардың белсенді ӛмірлік жолын, қоғамдық борышқа саналы кӛзқарасын, 

сӛз бен істің бірлігін қамтамасыз етіп, адамгершілік нормаларының ауытқушыларға жол бермеуді 

қалыптастыру болып табылады. 

Мектеп кітапханасында оқушыларға рухани – адамгершілік тәрбие беруде әр-тҥрлі қызмет 

тҥрлері қолданылады[1]. 

Ауызша тҥрі:  

-  лекция,оқу кеші,факультативтік сабақтар; 

-  библиографиялық шолулар, сҧхбаттар, кеңестер; 

-  оқырман конференциялары; 

-  шығармашылық, әдеби-музыкалық, тақырыптық кештер; 

-  танымал тҧлғалармен кездесу кеші; 

-  диспуттар, дӛңгелек ҥстелдер, дебат-клубтар; 

-   презентациялар; 

Кӛрнекілік тҥрі. 

- аралас кӛрмелер; 

- стендтер 

Баспа басылымдары: 

- библиографиялық, биобиблиографиялық кӛрсеткіштер; 

- ақпараттық материалдар: баспаға беретін пресс-релиздер мен мақалалар; 

- жарнама материалдар:хабарландыру,шақыру қағаздары,т.б. 

Кешенді тҥрі: әр  тҥрлі ҥлгідегі (ауызша, кӛрнекі, баспа) кітапханалық сабақтар (апталық, 

онкҥндік, айлық),экскурсия.    
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Оқушыларға рухани-адамгершілік тәрбие беруде кітапханашыларда нақты жағдай мен 

алғышарт болуы қажет, оған мыналар қатысты: 

- оқушылардың талаптарын жақсы білу; 

- рухани-адамгершілік тәрбие беру мақсатында оқушылардың қызығушылығын арттырудағы 

іскерлік; кітапханада жақсы анықтамалақ-библиографиялық аппараттың болуы.  Осындай 

жҧмыстарды іске асыра отырып,әрбір мҧғалім: Абай атамыздың  

«Бес нәрседен қашық бол, 

Бес нәрсеге асық бол, 

Адам болам десеңіз»,  

- деген ӛлең жолдарын әрдайым есте сақтап, болашақ ҧрпақтың санасына қҧйған жӛн. Ҧлы 

бабамыз Әл-Фарабиден бастап, ӛшпес мҧра қалдырған Баласағҧни, Қашқари, Иассауи, Хорезми 

еңбектері қазіргі ҧрпақ тәрбиесі ҥшін теңдесі жоқ қазыналар.Халқымыздың осындай даналарының 

еңбектері, ойлары, кӛзқарастары тәрбие жҧмысында әсіресе рухани тәрбие беруде ҧстаздарға кӛмек 

болатын таптырмас дҥниелер. 

Қазіргі уақыттағы оқушыларды тәрбиелеу ісінде, олардың ішкі жан дҥниесі мен рухани әлемін 

тану, дамыту, жетілдіруге байланысты бірнеше іс-шаралар жҥзеге асуда. Рухани адамгершілік 

тәрбиенің тағы бір шарты, тәрбие жҧмыстарының ӛмірмен тығыз байланыста жҥргізілуі. Мҧғалім - 

балаларды тек ӛмірге ғана дайындамайды, сонымен қатар жаңа нәрселерді дҧрыс қабылдап, ескірген 

нәрселермен кҥресуге де дайындауы керек. Мектептен адамгершілік қҧндылықтарды бойына сіңірген 

жеке тҧлға мынсадай қасиеттерге ие болады. 

Мына сызбанҧсқада кӛрсетілгендей осындай қасиеттерге ие оқушыны ғана еліміздің патриоты 

етіп тәрбиелеуге болады. 

Жас ҧрпаққа патриоттық тәрбие берудің бағдарлы идеялары еліміздің Президенті 

Н.Назарбаевтың «Қалың елім – Қазағым» жинағында «Қазақстанда тҧратын әрбір адам ӛзін осы елдің 

перзенті сезінбейінше, оның ӛткенін біліп болашағына сенбейінше біздің жҧмысымыз ілгері 

баспайды және біз қазақстандық патриотизмді Отанын, жері мен суын шексіз сҥю, халқына ӛнеге 

дәстҥрін, әдет-ғҧрпын, елдің тарихын қҧрмет тҧту, мҥддесін кӛздеп, бостандығы мен қҧқын қорғау, 

әр адамның кҥш жігерін ел бірлігін нығайтуға, азаматтық татулықты баянды етуге және ҧлтаралық 

татулықты тҧрақтандыруға жҧмсау» деп жазылғаны мәлім. 

Мемлекеттік «Білім» бағдарламасының Тәрбие жҥйесін жетілдіру бӛлімінің мақсаты – 

қазақстандық патриотизм, азаматтық, ізгілік және жалпы адамзаттық қҧндылықтар идеяларының 

негізінде тәрбиеленушінің жеке тҧлға ретінде сапа қасиетін қалыптастыру туралы айтылады[2]. 

Патриотизм – ол Отанға, елге, туған жерге, халыққа деген сҥйіспеншілікті білдіретін ҧғым. 

Соңғы жылдары «қазақстандық патриотизм» ҧғымына зор мән берілуде. Қазақстандық 

патриотизм ӛзіңді республика халқының қҧрамдас бӛлігі ретінде сезіну, Қазақстан Республикасына 

біртҧтас отан ретінде сҥйіспеншілік және берілгендік сезімді, халық пен елдің мҥддесін қорғайтын, 

тіпті әскери қорғауды жҥзеге асыратын азаматтың парызы мен намысын тәрбиелеу. Патриотизм мен 

ерліктің мәселелерін тарихи тҧрғыда қарастыра отырып қазақстандық патриотизм жаңадан пайда 

болған қҧбылыс емес екендігін, оның ерте пайда болып, ӛзіне тек республика тәуелсіздігін алған 

жылдары ғана ерекше назар аударылып отырғанын баса айтуға болады. Ол жоңғар шапқыншылығы 

кезіндегі қатыгез кҥресте, азамат және екінші дҥниежҥзілік соғысы жылдарында, желтоқсан 

оқиғалары кезінде, жаңа, тәуелсіз қоғам дәуірінде дамып жетіледі.  

Жалпы патриоттық сезімнің қай-қайсысының болсын қалыптасуы отбасы тәрбиесінен бастау 

алатыны белгілі. Сондықтан халқымызыдың қаһарман, батыр ҧлы Б.Момышҧлы мен жазушы 

Ә.Нҧршайықов, Л.Ахметова, т.б. пікірлеріне сҥйене отырып отбасында патриотизмге тәрбиелеу, ана 

тілін ҥйрету, ҧлттық мінез – қҧлық қалыптастыру, ҧлттық салт – дәстҥрлерді сақтау, шыққан ата тегін 

білу және халқына сҥйіспеншілік, т.б. асыл қасиеттер ӛсе келе мектепте әрі қарай дамып қалыптасуы 

тиіс. 

Патриоттық тәрбие, ҧлттық намыс, ҧлттық сана-сезім рухани байлықтан кӛрініс табады. Олай 

болса, рухани байлыққа, ең алдымен, тілімізді, дінімізді салт дәстҥрімізіді жатқызсақ, тіл-қазақ 

болуымыз ҥшін, дін – адам болуымыз ҥшін, салт-дәстҥр – ҧлт болуымыз ҥшін қажет. 

Қоғам қайраткері, ғалым Қ.Жарықбаевтың «Отансҥйгіштік – кісінің бойындағы кҥш-қуатын, 

білімі мен тәрбиесін, халық мҥддесін оның игілігіне, яғни, адамның кір жуып кіндік кескен жеріне 

білдіретін перзенттік борышы, оның кісілігін танытатын ерекше асқақ сезім» дегені мәлім[3]. 

Патриоттық тәрбие - ӛлшемдер ретінде таңдап алынған, бірнеше бӛліктерден тҧратын сабақтас 

сапа. Оған мыналар жатады. 
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1. Ӛзін ӛз мемлекетінің азаматы ретінде санау. 

2. Мемлекеттік рәміздер мен дәстҥрлерді қастерлеу. 

3. Қазақ халқының тарихын бағалайтын кӛзқарас. 

4. Қазақ халқының мәдениеті мен дәстҥрлерін тҥсіну. 

Бҥгінде «мен патриотпын» деген замандастарымыздың бойынан нағыз ҧлтжандылық сезімнен 

гӛрі мендік патриотизм ӛріс алғанын байқаймыз. Яғни, олар ӛзінің бас мҥддесін бірінші орынға 

қояды, ҧлттық, елдік мақсат келесі орынға қалады, әр адамның бойынан ӛзімшілдік, менмендік, тек ӛз 

пайдасын кӛздейтін пиғылдан арылту ҥшін ҧлтжандылық тәрбиесіне баулу керек. Ол ҥшін ата-

бабаларымыздың ерлік істерінен, аңыз әңгімелерінен, батырлар жырларынан мысал келтіре отырып 

солардан ҥлгі беру және ӛздерін солардың ҧрпағы екендігіне кӛз жеткізе отырып еліктеу арқылы іске 

асыруға болады. 

Қазақ халқы сан ғасырлардан бергі даму тарихында ӛз ҧрпағына патриоттық тәрбие беруде баға 

жетпес тәрбиелік мҥмкіндігі зор рухани,мәдени мҧраның мол тәжірибесін жинақтаған. Бҧл мақсатты 

жҥзеге асыру ҥшін патриоттық тәрбие жӛніндегі халықтық қағидалар және әдіс-тәсілдер 

қолданылған. 

А.Макаренко «Жасӛспірімдердің бойында патриоттық тәрбие рух пен дінді жойған кезде және 

тек ҧжым арқылы қалыптасады» дейді.Бірақ,бҧл ойдың жаңсақ екені,яғни ҧлттық рух болмаса, діни 

наным-сенім болмаса, азамат бойында Отанға деген сҥйіспеншілік сезімнің болуы да кҥмәнді нәрсе 

екендігін қазіргі кезде айқындалып отыр. 

Патриотизмнің маңызды элементтерінің бірі-ҧлттық рух пен ҧлттық патриотизм жӛнінде айтып 

ӛту қажет. Ҧлттық рух пен ҧлттық патроитизм-бҧл ҧлттың ішіндегі жеке адамның асыл белгісі мен 

қасиеті,ӛз халқына деген сҥйіспеншілігі. 

Қазақ жастарының ҧлттық намысының,туған елге сҥйіспеншілігінің жоғары екендігін Елбасы 

Н.Назарбаев та былайша атап кӛрсетті. «1986 жылғы Желтоқсан оқиғалары қазақ жастарының сана-

сезімінің қаншалықты ӛскендігін кӛрсетті.Олар 100 жылға жуық уақыт бойы халықты қазармалық 

тәртіпке ҧстап келген тоталитарлық жҥйенің алдында бірінші болып айылдарын жиған жоқ. Жастар 

бҧдан әрі кез келген ҧлтқа тән ҧлттық мақтаныш сезімін қорлауға жол бермейтінін ӛз халқының 

атынан ашық мәлімдеді». 

Бҥгінгі таңда халықтық педагогика негізінде жастарды тәрбиелеу мҥмкіндіктеріне жол 

ашылумен қатар этнопедагогика ғылымына тән ӛзіндік анықтамалар мен негізгі қағидаларды ғылыми 

тҧрғыда тиянақтауда,этнопедагогика мен халықтық педагогикаға байланысты анықтауда және оның 

қағидаларын оқу-тәрбие ҥдерісіне тиімді пайдаланудың жолдарын ғылыми-әдістемелік тҧрғыда 

ашып кӛрсетуде С.Қалиевтің «Қазақтың халықтық тәлім-тәрбиесінің ғылыми-педагогикалық 

негіздері» деп аталған докторлық диссертациясында айшықты орын алған. Сондықтан бҧл еңбектің 

мәні зор. Халықтық педагогика мен ғылыми педагогиканың қағидаларын салыстырып зерттей келе, 

ол халықтық педагогиканың негізгі қағидаларын ҧсынады.  

1. Келер ҧрпақтың ақылды,арлы,намысқой,ӛміршең азамат болуын тілеу. 

2. Баланы жастайынан еңбексҥйгіш,елгезек етіп тәрбиелеу. 

3. Тән сҧлулығы мен жан сҧлулығын қатар қалыптастыру. 

4. Адамгершілік,ар-ождан,кішіпейіл,қайырымдылық,ізгілікті арқау ету. 

5. Ізгілік пен патриотизм-халықтық тәрбиенің басты қағидаларының бірі. 

Отанын сҥйетін адам әрдайым оған адал қызмет етеді. Отансҥйгіштік қасиет деген осы. Әр 

халықтың ӛзіне тән ҧлттық тәрбиесі бар. Ҧлттық тәрбие Отанды сҥюден басталады. Дҥние есігін 

ашқаннан бері ӛз табиғатының сҧлулығына қандырып, ӛзінің таза суымен, адал ақ нанымен, ҧлы кең-

байтақ даласымен кҥйге бӛлеп отырған Отан Ананы ешқашан мақтанарлық емес деуге болмайды. 

Әдетте, Отанды сҥю отбасынан басталады. Себебі, отбасы – Отанды қҧраушы кішкене бӛлшегі. 

Ҧлы тәрбиелердің бастауы ата-ана тәрбиесі. Ата-анадан жақсы тәлім-тәрбие алған бала отансҥйгіш 

болады. 

Бҧл заманда Отан десе жҥрегі елжіремейтін жан жоқ секілді. Бірақ, кейбір жастардың бойында 

мҧндай патриоттық сезім ояна қоймаған. Қазіргі кезде ҧлттық тәрбие беру ҥшін кӛптеген шаралар 

ҧйымдастырылып жҥр. Мысалы, жастар делегациясы, жастардың форумы тәрізді. Мҧндай 

шаралардың жастардың бойында ҧлттық тәрбиені сіңіруде маңызы зор. 

Ӛр кеудесін жауға қарсы тосып, азап пен тозағына шыдап елім деп елжіреген жастардың есімі, 

олардың асқақ биік рухы әрдайым халықтың жҥрегінде қалады.Ӛзінің еліне, жеріне, халқына деген 

зор сҥйіспеншілік әрбір пенденің жҥрегінде ҧялайды. 
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Жалпы кез келген адам соғыс іс-әрекеттерінде немесе басқа жағдайда ерлік,отаншылдық 

істерге бару ҥшін оған алдымен рухани жағынан дайын болуы тиіс. Ӛйткені,отаншылдық іс-әрекетке 

ішкі жан дҥниесі, сана-сезімі дайын болмаса, елі мен жері ҥшін жанкештілікке баруы екі талай. Бҧл 

жерде ататектен келе жатқан ҧлттық болмыстағы патриотизмнің орны бӛлек. 

Бҥгінгі Қазақстан жағдайындағы ҧлттық патриотизмнің басты кӛрінісі-қазақтың ана тілінде 

сӛйлеуі, балаларына ҧлттық тәрбие беруі,ҧлттық мінез, жҥріс-тҧрыстарын қалыптастыру, ізет, 

қҧрмет, мейірім, т.б. сезімдерін дамытуы. 

 Елбасы Н.Назарбаев Қазақстан халқына арнаған «Қазақстан-2030» Жолдауында елдің тірегі 

білімді ҧрпақ екенін атап кӛрсеткен. Сондықтан туған елін, жерін сҥйетін, Отанын қорғайтын білімді, 

саналы, рухани бай, мәдениетті, ҥлекенді сыйлап, салт-дәстҥрлерді қастерлейтін азамат етіп 

тәрбиелеу-басты міндетіміз[4]. 

Біз жазушы, тәлімгер Б.Момышҧлының еңбектерін оқи отырып, оның шығармашылығынан 

патриоттық тәрбиенің қайнар кӛзін табатынымыз айқын. Ендеше патриоттық сезімнің нысаны мен 

қайнар кӛзі – Отан десек қателеспейміз. 

Туған жерімізде талай-талай ӛркенді ӛзгерістер, жақсы жаңалықтар болып жатыр. Ең бастысы, 

тату-тәтті ынтымағы жарасқан кӛп ҧлтты халқымыз бар. 

Біздің туымыз-тәуелсіздік, тілегіміз-бейбітшілік, тыныштық. Ал еліміздің осы тҧтастығын, 

жеріміздің бҥтіндігін, халқымыздың жарастығын аман сақтау-әрбір азаматтың борышы. Сондықтан 

да ӛскелең жас ҧрпақты осындай жоғары рухта тәрбиелеу - бҥкіл қоғамның, мҧғалімдер мен ата-

аналардың басты парызы. 
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ОБЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКА СО  ВЗРОСЛЫМИ И СВЕРСТНИКАМИ КАК ЗАЛОГ 

УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ 
 

Мигай Л.В. 
КГКП 101 я/с «Аяла»  

г. Караганда 

 

Социальное развитие осуществляется с помощью общения со сверстниками и взрослыми. Это 

процесс, при котором ребенок перенимает традиции, ценности, культуру общества, в котором он 

будет жить и развиваться. Коммуникативная деятельность играет важную роль в психическом 

развитии ребенка, что необходимо учитывать  воспитателям и родителям. Непосредственно под  

руководством педагогов и родителей у детей происходит базовое формирование первоначальной 

культуры. Общаясь, ребенок начинает жить по правилам и законам общества, стараясь учитывать как 

свои интересы, так и интересы окружающих. Большую роль в формировании навыков общения у 

ребенка-дошкольника играет правильная организация учебно-воспитательного процесса и детской 

деятельности. 

Человек не может жить, трудиться, удовлетворять свои материальные и духовные потребности, 

не общаясь с другими людьми. Любой человек, встречающийся на пути ребенка, приносит в его 

жизнь что-то новое, таким образом, непосредственно или косвенно формируя его. Взрослый 

демонстрирует свои знания навыки и умения, исходя из своего опыта, своих моральных качеств, как 

вступать в контакт с людьми и окружающим миром. Ребенок, в свою очередь, наследует увиденное, 

копирует его. Несомненно, основной и первый источник коммуникативного опыта- это семья, 

которая является «проводником» в мир знаний, ценностей, традиций и опыта современного 

общества. Именно от родителей дети узнают правила общения со сверстниками и взрослыми. 

Позитивный социально-психологический климат в семье, теплая домашняя атмосфера любви, 
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доверия и взаимопонимания поможет малышу приспособиться к жизни и чувствовать себя уверенно 

[1]. 

Общение влияет на психическое развитие ребенка, начиная с раннего дошкольного детства. 

Для самых маленьких детей очень важно как на него воздействует взрослый, который одновременно 

обращается к разным чувствам ребенка - зрению, слуху, обонянию и осязанию. Таким образом, 

общение ребенка с взрослым становится для него источником несравнимых ни с чем другим ярких, 

переменчивых и лично адресованных ему воздействий, без которых ребенок может испытать 

недостаток впечатлений. Еще один путь воздействия общения на развитие детей - это обогащение 

опыта ребенка. Взрослый знакомит малыша с книгами, берет его с собой в путешествия, открывает 

мир музыки, прекрасный мир природы. В сложной структуре воспитания особое место занимает 

функция формирования взаимоотношений,  создание педагогически  целесообразного микроклимата 

для психического развития каждого ребенка. Как известно, важную роль в психическом развитии 

человека, в формировании его личности играет окружающая  социальная среда [2]. 

Можно выделить ряд звеньев, посредством которых общество прикасается к отдельному 

человеку: «ребенок- взрослые члены семьи», «ребенок-воспитатель», «ребенок-ребенок». 

От того какова микросреда ребенка, во многом зависит формирующие черты его личности. 

Микросреда дошкольника  - это среда семейная и социальная. Дети тянутся к обществу сверстников, 

но им не всегда удается наладить благоприятные  отношения с ними. Один ребенок ведет себя в 

обществе детей активно, уверенно. Другие же, наоборот, не встречают благоприятный для себя 

«эмоциональный климат» - чувствуют себя неуверенно, несколько подавленно. Почему? 

Благоприятные взаимоотношения рождают у ребенка чувство общности со сверстниками. А если 

отношения не складываются, то наоборот, возникает состояние напряженности, тревожности, и 

может  являться причиной зарождения чувства неполноценности, подавленности. Последнее 

обстоятельство может способствовать формированию отрицательного отношения к сверстникам, к 

людям вообще [3]. 

Особое место в социальной  микросфере детей , посещающие детский сад, занимает 

воспитатель. Именно воспитатель проектирует создание такой микросферы своих воспитанников, 

которая оказывает наиболее благоприятное воздействие на их психическое развитие; корригирует их 

в случае необходимости. Его воспитательное воздействие при этом может быть направлено как на 

группу в целом, так и на отдельного ребенка, родителей или других членов микросреды 

воспитанника. В ходе общения люди стараются получить отзвук, ответ. Если ребенок, слушая вас, 

глядит вам в лицо и, улыбаясь в ответ на ваши ласковые слова, устремляет взгляд в ваши глаза – 

можете быть уверены, что вы общаетесь. 

У многих детей  уже в дошкольном возрасте формируется и закрепляется негативное 

отношение к другим, которое может иметь весьма печальные отдаленные последствия. Вовремя 

определить проблемные формы межличностных отношений и помочь ребенку  преодолеть их – 

важнейшая задача воспитателя и  конечно родителей. Для этого необходимо знать особенности 

общения детей, нормальный ход развития общения со сверстниками, а также психологические 

причины различных проблем в отношениях с другими  людьми [3]. 

Навыки общения ребенка с окружаюшими сверстниками и взрослыми на потяжении 

дошкольного детства совершенствуются. Таким образом, дошкольный возраст является важным 

периодом в развитии общения ребенка с окружающими людьми и главной ступенью социализации в 

обществе [4]. 
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ГОД ВОЛОНТЁРА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ИДЕИ В 

ПРАКТИКЕ ГИМНАЗИИ 
 

Мисюрина Н.М. 
 КГУ «Гимназия №38»,  
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2020 год в Республике Казахстан объявлен «Годом волонтѐра». Впервые эта мысль прозвучала 

от лица Президента страны Касым-Жомарта Токаева на Форуме казахстанско-российской молодежи, 

который проходил 20-21 мая 2019 года в городе Костанае. Обращаясь к представителям молодого 

поколения, президент рассказал о том, что всегда поддерживал международных волонтѐров, работая 

в Организации объединенных наций и выразил мысль о том, что «волонтѐрами не могут быть люди с 

нечистой душой и грязными помыслами. Волонтѐрство – это олицетворение истинного патриотизма, 

потому что вами движет благородная идея служения своей стране, желание сделать ее лучше и более 

комфортной для всего народа» [1].  

Понятие «волонтѐрство» происходит от латинского слова «voluntarius», что означает 

«добровольный». В Законе РК «О государственной молодежной политике» (№ 285-V от 09.02.2015; 

статья 29) волонтѐрская деятельность молодежи определена как «добровольная, общественно 

полезная,  осуществляемая на безвозмездной основе в интересах физических и юридических лиц» [2]. 

Волонтѐрские движения строятся на таких основополагающих принципах как: безвозмездность, 

добровольность, равноправие, законность. В Казахстане определены семь направлений проектов 

волонтѐрских движений: «Сабақтастық» «Саулық» «Таза әлем» «Асыл Мҧра» «Қамқор» «Білім» 

«Ҥміт» [4]. 

В нашей гимназии волонтѐрство позиционируется как один из эффективных современных 

способов участия подрастающего поколения в культурной, экономической и социальной жизни своей 

страны. Данная деятельность актуальна в контексте идей государственных программ «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру», «Туған жер», Национальной идеи «Мәңгілік Ел» [3]. В этих документах 

звучит мысль сохранения и укрепления традиций, нацеленных на сплочѐнность народа, государства, 

общества и семьи.  

Какие идеи волонтѐрского движения реализуются в нашей школе? 

Воспитательные часы для учащихся 

В рамках деятельности классных руководителей для привлечения гимназистов к участию в 

гражданских инициативах проводятся воспитательные часы. В сотрудничестве с учителями истории 

педагоги вместе с детьми глубоко изучили правовую основу волонтѐрства в Казахстане. Это такие 

важные документы, как: «Закон о волонтѐрской деятельности» (30.12.2016); Указ  Президента РК об 

объявлении в Казахстане «Года волонтѐра» (№ 135 от 26.08.2019) [4]. Интересными для детей были 

беседы о деятельности Национальной волонтѐрской сети, которая придает импульс к подходу 

развития волонтѐрства в Казахстане. В республике с участием волонтѐров реализованы 

крупномасштабные мероприятия международного значения:  Саммит стран членов ОБСЕ, VII зимние 

азиатские игры «Азиада», международная выставка EXPO-2017, что положительно влияет на 

популяризацию волонтѐрства в Казахстане, повышению имиджа страны. Нам приятно осознавать, 

что каждый восьмой казахстанец, по данным Национальной волонтѐрской сети, вовлечен в 

добровольческую общественно-полезную деятельность. 

Идеи этнопедагогики  

Волонтѐрство в Казахстане имеет глубокие исторические корни, красной нитью связано с 

национальными обычаями и традициями. Ментальность кочевника, традиции кочевой культуры 

предполагают оказание помощи, проявления милосердия и любви к другому человеку, к природе, ко 

всему живому. Это обычаи, которые складывались на протяжении тысячелетий и продолжают жить 

сейчас: қонақ-асы (кочевник никогда не оставит без внимание гостя, предоставив ему ночлег, еду, 

свою заботу), ауыз-тигізу (кочевник не отпустит гостя, пока тот не отведает угощение), ерулік 

(приглашение новоселов в гости родственниками и соседями), жылу (во время природных бедствий 

пострадавшие люди получали помощь от всей кочевой общины; а люди, отказавшиеся оказать 

помощь, исключались из общины). Ярким отражением единства людей является обычай «асар». По 

этому обычаю все кочевники вместе выполняли хозяйственные работы: обустраивали место 

жительства на кочевках, чистили колодцы, строили вместе мечети, школы. В основе обычая асар – 

нравственные и этнокультурные установки. Отражением единства народа являются казахские 
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пословицы: Туысы жақын жақын емес, қонысы жақын жақын.(Доброе соседство прочнее 

родственных уз), Ерегескен ел болмайды, есептескен дос болмайды (Где нет взаимности, там нет 

единства, где корысть, там дружбы нет). 

Идеи этнопедагогики имеют важное значение в воспитании через образование. 

Волонтѐрская деятельность учащихся гимназии осуществляется по типу волонтѐров 

помощников и волонтѐров прямой помощи. 

Реализация школьного проекта «Шаг навстречу» 

В рамках школьного  проекта «Шаг навстречу» в гимназии  второй год ведет работу Клуб 

волонтѐров. Учащиеся, педагоги, родители оказывают 

благотворительную помощь приюту «Кошкин дом», 

основанному в Караганде в октябре 2016 года. Приют 

создан на средства волонтѐров. Он существует благодаря 

помощи неравнодушных жителей города. «Кошкин дом» – 

это молодая организация; оказывает помощь не только 

брошенным или потерявшимся кошкам, но и собакам, 

щенкам, несмотря на трудности. Все жители приюта 

получают необходимую медико-санитарную помощь, 

обязательно подвергаются стерилизации.  

Какие идеи воплощены детьми на практике? В школе 

организовываются благотворительные ярмарки, чтобы 

собрать средства на корм, ведь этот приют держится средствами только трех волонтѐров-

организаторов, и этим людям необходимо помочь. Своими силами дети сшили лежаки для животных 

(обратили внимание, что кошкам не на чем лежать). Дети приходят в приют, чтобы оказать 

конкретную помощь, ухаживая за животными, потому что многие попадают сюда в тяжѐлом 

состоянии. 

Помощь детей-волонтѐров в приюте воспитывает чувство гуманного отношения к животным; 

для нас важно научить детей увидеть нужду другого, бескорыстно откликнуться на неѐ, выразить 

сочувствие. Также необходимо правильно донести до других людей суть оказываемой помощи и 

поддержки. Быть добрыми в реальных делах, а не на словах – это те качества, которые всегда ценятся 

людьми. 

Дети  искренне радуются, когда животные находят свой дом; обязательными условиями 

договора передачи животных в новую семью является волонтѐрский контроль за выбранным 

животным. Занятие волонтѐрством в данном проекте доставляет детям огромное удовольствие.  

Реализация проекта «Геоград. Экологические десанты   

Формирование экологической культуры учащихся осуществляется через проект «Геоград». С 

2005 года в Казахстане была внедрена Программа «Жасыл Ел» по озеленению страны. Ежегодно 

гимназистами проводятся акции по массовой посадке деревьев, озеленению прилегающей к гимназии 

территории: высажены ели, сосны, березы, тополя и рябины; разбит вишневый сад в палисаднике, где 

проводятся воспитательные часы. 25 октября 2019 года в экологической акции в школе приняли 

участие Председатель Карагандинского 

областного филиала МК «Jas Otan» Хамитов 

Ержан Болатҧлы и секретарь Темиртауского 

городского маслихата, заместитель 

председателя предвыборной платформы 

партии Нҧр Отан по направлению поддержки 

молодежи Алексей Борисович Ломакин. В 

рамках проекта «Геоград» с декабря по 

февраль дети участвовали в челлендже  

«Покормите птиц зимой», проводили 

экскурсии «Зимние зарисовки».  

Результаты волонтерского движения по 

проектам «Шаг навстречу» и «Геоград» были 

представлены на областном инновационно-

образовательном мероприятии – форуме «Ҧлы дала мҧрагерлері» 16 ноября 2019 года в Караганде.  

Гражданские инициативы: родители и дети 
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В марте 2020 года, после объявления в Казахстане чрезвычайного положения и карантина, 

вызванного сложной эпидемиологической обстановкой в мире, родители и дети гимназии активно 

участвовали в республиканском челлендже «Біз біргеміз». Учащимися разных классов были 

выпущены многочисленные мотивационные видео, постеры. Заслуживают большой человеческой 

благодарности инициативы, прозвучавшие от лица нашей школы.  

Например, семья музыкантов Шакеновых – отец Андрей Владимирович и сын Арсений, ученик 

10 «В»  класса показывали на канале  YouTube свои музыкальные инструментальные концерты. В 

режиме он-лайн играли произведения классики, исполняли прекрасные мелодии военных лет.  

Семья Гибадата Александровича и Зульфии Кадыровны Джумабековых, родителей 

Джумабекова Талгата, ученика 11 «А» класса, на постоянной основе занимаются волонтѐрской 

деятельностью и оказывают благотворительную помощь семьям, воспитывающих детей с диагнозом 

ДЦП. В период карантина оказали помощь Областной детской клинической больнице. 

Семья Валерии Вячеславовны и Павла Ильича Житковых, родителей Житковой Анель, 

ученицы 10 класса подарили канцелярские товары и портфели для нуждающихся детей в рамках 

ежегодной республиканской акции «Дорога в школу». 

Татьяна Етеревская, ученица 10 «В» класса, является волонтѐром СПИД центра. 

Учащиеся 10 класса Пинигин Даниил и Эм 

Игорь  на фестивале робототехники для дошкольников в 

г. Сарань рассказали ребятам из детских садов о ―3D-

прототипировании», подарили сувениры и организовали 

мини турнир по футболу с родителями и детьми. 

Никита Колесников, ученик 8 «В» класса, вместе с 

мамой Колесниковой Натальей Андреевной оказывают 

помощь приюту бездомных животных в Караганде. 

Совместные инициативы, добрые дела сплачивают 

семью, укрепляют казахстанское общество. 

Поддержка ветеранов  

Памятное событие 2020 года – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Много лет 

учащиеся гимназии оказывают поддержку семьям ветеранов. Теплые отношения сложились за эти 

годы с семьей Пастуховых – Татьяны Ивановны и Николая Степановича (ушел из жизни в 2018 году). 

Они всегда говорили детям, жить в единстве и согласии. 

В гимназии силами родителей и детей оформлен Зал Боевой Славы, в котором проводятся 

экскурсии по патриотическому воспитанию маленьких 

гимназистов.  

На базе школы в ноябре 2019 года прошла 

встреча учителей города Караганды – ветеранов 

педагогического труда. В гимназии существует 

хорошая традиция. Мы сохраняем в сердцах детей 

память о всех педагогах, которые трудились в нашей 

школе. Благодаря этим людям гимназия №38 стала 

одной из лучших в Карагандинской области, наших 

педагогов знают в республике. У  истоков школы 

стояли те, кто сегодня уже находится на заслуженном 

отдыхе. Традицией стали у нас встречи с ветеранами педагогического труда на День пожилого 

человека, День учителя, 8 Марта. Дети готовят праздничный концерт. Для пожилых людей – это 

большая эмоциональная поддержка, которую они   получают от детей; ведь важно осознавать, что их 

труд помнят  и ценят. В нашем музее бережно хранятся 

фотографии, воспоминания, связанные с этими страницами 

в истории школы.  

Во время недели финансовой грамотности дети 

приготовили изделия ручной работы, а на вырученные 

средства купили подарки ветеранам. 

Резюме Указанные педагогические идеи развития 

волонтѐрского движения реализованы в гимназии №38. Мы 

стремимся к осознанному волонтѐрству, что важно для 

развитого гражданского общества в нашей стране. Желание 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-nur-sultane-zapustili-chellendj-bz-brgemz-389402/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-nur-sultane-zapustili-chellendj-bz-brgemz-389402/
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быть полезным обществу и людям должно быть нравственной нормой и стилем жизни каждого 

казахстанца.  
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КӚПТІЛДІЛІК – ЗИЯТКЕРЛІК ПЕН КӚПМӘДЕНИЕТТІЛІКТІҢ ҚАЙНАР КӚЗІ  
 

Мияшева.А.М. 
«№132 жалпы орта  білім беретін мектебі  

базасындағы тірек мектебі (ресурстық орталық)» КММ           

Қарағанды  облысы, Жаңаарқа ауданы  

 

Аталмыш конференцияның мақсаты: тиімді педагогикалық тәжірибені анықтау және 

жалпылау, қазіргі Қазақстанның әлеуметтік - экономикалық дамуының негізгі факторы ретінде адами 

капиталды дамытуға ықпал ететін идеялармен және шығармашылық бастамалармен алмасу. Ал менің 

мақалам мен жҧмыс барысымның да мақсаты: адами капитал. Қазақ елінің келешегі де кемел 

болашағы да ана тілінде.  Ал қазіргі тәуелсіздігіміз қанат жайған ХХІ ғасыр – ақпараттық ғасыр, 

жаһандану ғасыры. Жаһандану ғасырында әр қазақстандық ана тілін жетік меңгерген кезде ғана 

жойқын ақпараттық кҥштерге ҧлттық қҧндылықтарымызбен қарулану арқылы қарсы тҧра алады.  

ХХІ ғасырдың басты жаңалығы жаһандану қҧбылысы деп батыл айта аламыз. Бҧл дегеніміз, әлемдік 

нарықтың дамуы, экологиялық мәселелер, этносаралық шиеленістер, ӛркениеттің дамуы тәрізді 

кӛптеген әлемдік деңгейдегі сҧрақтардың барлық мемлекеттердің ортақ мәселесіне айналуы болып 

табылады. Осыған орай, Қазақстанның ҧзақ мерзімді мҥддесі – әлемдік экономикалық кеңістікке 

кіріккен инновациялық типтегі заманауи экономиканы қҧру және интеллектуалды ҧлт қалыптастыру. 

Білім берудің 2011-2020 жылдарға  арналған бағдарламасындағы білім және ғылым саласындағы 

мемлекеттік саясатты жҥзеге асыру бҧның қҧрамдас бӛлігі болып табылады. Қазіргі таңда білім беру 

саласында тҥбегейлі жаңарту, оның сапасын арттыру шаралары жҥргізіліп жатыр.    

Қазақстан Республикасының тҧңғыш президенті Н.Ә.Назарбаев «ХХІ ғасырда білімді дамыта 

алмаған мемлекет тоқырауға ҧшырайтыны сӛзсіз. Барлық нәрсе мектептен басталады. Сондықтан біз 

12 жылдық жалпы орта білім беруге кӛшіп, мҧғалімдердің кәсіби деңгейін, оқулықтар мен оқу 

бағдарламаларының сапасын кӛтеруіміз қажет»,-деген болатын. Елбасы сонымен қатар, «Мәңгілік ел: 

Бір ел – бір тағдыр» атты  Қазақстан халқы Ассамблеясының ХХІІ сессиясы барысында «Біз 

ҥштілділікті дамыту қарқынын ҥдетіп отырмыз. Бҧл ойдан шығарылған дҥние емес, қажеттілік... 

Яғни, ҥш тілді меңгеру, білу – бҧл жаһандық әлемге жолдама деген сӛз. Бҧл – адамның ӛмірдегі 

табыстылық, жетістік принципі. Жаһандық әлемде біздің балаларымыз «Планета азаматы» болады. 

Сондықтан да олар әлемнің кез келген ӛңірінде жҧмыс істеп, кҥнін кӛре алатын болады. Яғни, бҥгінгі 

кҥрделі әлемде біздің балаларымыз ӛздерін «судағы балықтай» сезінуі керек, біз соған жағдай жасап 

жатырмыз», -деген[1.3.]. 

Еліміздегі білім беру жҥйесін әлемдік білім беру кеңістігіне кіріктіру, алдыңғы қатарлы 

дамыған елдердегі стандарттарға сәйкестендіру мәселесінің осындай қажеттіліктен туындап 

отырғаны белгілі. Әлемдік білім беру жҥйесіне ену мәселесі оқушылардың жан-жақты терең білім 

алуы, алған білімдерін кҥнделікті ӛмірде пайдалана білуі және ҥш тілді қатар меңгерулерімен тығыз 

байланысты.   

Орыс тілі дҥние жҥзіндегі алты алпауыт тілдің біріне жатады. Ал ағылшын тілі – әлемдегі ең 

кең таралған тіл. Ағылшын тілін меңгерген адам дҥние жҥзіндегі бір миллиардтан астам адаммен тіл 

табыса алады. Ағылшын тілі – экономикасы қуатты, әлемдегі ең дамыған мемлекеттер Ҧлыбритания 

https://ria.ru/20190521/1553898369.html
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Тәрбиенің негізгі месседждері - XXI ғасырға лайықты қасиеттер: 

«Рухани жаңғыру» 

мен АҚШ-тың мемлекеттік тілі, ондаған мемлекеттің ресми тілі. Дҥние жҥзі бойынша маңызды 

ақпараттардың 33 пайызы ағылшын тілінен аударылады екен. Ағылшын тілі барлық шет тілдерінің 

ішінде алғашқы орынды бермей келеді. Бизнес, туризм, ғылым, білім беру саласы, ғаламтор, т.б. 

тҥрлі салада ағылшын тілі қолданылып, саяси кездесулер мен жиындар, спорттық жарыстар мен 

олимпиадалар да  ағылшын тілінсіз ӛтпейтініне куә болып келеміз. Сондықтан орыс және ағылшын 

тілдерін меңгеру – әрбір білім алушының басты міндеттерінің бірі. Халықаралық тіл болып 

саналатын ағылшын тілін меңгеру қазіргі кҥнгі ӛзекті мәселе болып отырған болса, аталған тілді 

ҥйрене отырып, ӛз ҧлтымыздың ҧлттық болмысын сақтап қалу, ҧлттық қҧндылықтарды ҧрпақтан-

ҧрпаққа аманат ете білу, ӛз еліміздің мәдениетін ӛзгеге таныта білу мәселесі де аса кӛкейкесті сҧрақ 

болып отыр[4]. 

Жаһандану процесі жҥріп жатқан қазіргі заманда алпауыт елдердің жетегінде кетіп, солардың 

арасына сіңіп кету қаупі тҧрады. Біздің бҧл арада алаңдайтынымыз – тіл мен діл, дін, әдебиет пен 

мәдениет мәселесі. Ӛз болмысымызды сақтай отырып, ҧлт ретіндегі ерекшеліктерімізді ӛзгелердің 

алдында айшықтай білу – баршамыздың мойнымыздағы жауапкершілікті міндет. Ӛзімізді ӛзгеге 

таныта білу ҥшін де тек жалғыз ана тілін білу аздық етеді. Ол кӛп тілді білу арқылы жҥзеге асады  

Осы мақсатта ағылшын тілі, орыс тілі пәндерінің мҧғалімдерімен бірлесе отырып, «Мен 

Отанымды сҥйемін», «Я люблю свою Родину», «I Like my mot herland» атты ҥш тілде білім беретін 

авторлық бағдарлама негізінде жҧмыс жҥргіздік. Бҧл бағдарламаның басты мақсаты – оқушыларға 

бірнеше тілді меңгерте отырып, оларды отансҥйгіштікке, елжандылыққа тәрбиелеу еді. Аталған 

курсты ҥш тілде жҥргізудің нәтижесінде сыныпта ҥш тілді бір пәнде қатар меңгеруге деген 

қҧлшыныс пайда болды. Бағдарлама мазмҧнында «Қазақстан – менің Отаным», «Қазақтың ҧлы 

тҧлғалары» атты тараулар қамтылды. Бҧл тарауларда оқушылар қазақ елінің ҧлттық салт-дәстҥрлері 

мен ҧлы тҧлғалары жайлы ҥш тілде мағлҧмат алды. Міне, осы курстың нәтижесінде оқушылардың 

біріншіден, ҥш тілді қатар меңгеріп шығуларына мҥмкіндік туғызсақ, екеншіден, олардың ӛз 

халқының салт-дәстҥрі мен ҧлттық ерекшеліктерін, мемлекеттік рәміздерін ҥш тілде баяндай 

білулеріне жағдай жасадық. Ағылшын тілін оқу барысында Англияның тарихын, олардың салт-

дәстҥрі мен ағылшындардың ҧлттық менталитетіне негізделген материалдарды оқыған ӛз алдына, ӛз 

ҧлтының тарихы, салт-дәстҥрі, ҧлттық мерекелері, батырлары т.б. жайлы деректерді ҥш тілде 

меңгеріп шығып, оны ӛзгеге насихаттай алатын, басқаларға таныта білетін ҧрпақ қажет. Біздің 

авторлық бағдарламамыздың негізгі мақсат-міндеттері осындай талапқа толық жауап бере алады деп 

айта аламыз. Оқушылар курстың нәтижесінде ӛзі, отбасы, мектебі, достары, сҥйікті істері, тәуелсіз 

Қазақстанның ӛзіне тән басты нышандары, ҧлттық символикасы және ҧлы тҧлғалары жайлы ҥш тілде 

мәлімет беретін дәрежеге жетті. Соның бір кӛрсеткіші ретінде, айта кететін болсақ,  

Облыстық пән олимпиадасында  11 «В» сынып оқушысы  Кифель Дмитрий жҥлделі ІІІ 

дәрежелі дипломға және медальға ие болды.  Одан да басқа Кифель Дмитрий тәуелсіздік жайында ҥш 

тілде жазған  шығармасы аудандық эсселер байқауында жеңімпаз атанды. ІІ халықаралық «ЗИЯТ» 

қашықтық Олимпиадаға орыс сыныбындағы оқушыларым қазақ тілінен белсене қатысып, жҥлделі ІІ, 

ІІІ орындар иеленді. Ал оқушылар дайындағыным ҥшін   Алғыс хатпен марапатталдым. Бҧл аталған 

курстың ӛз жемісін бере бастағаны деп ойлаймыз. Ҥш тілде білім беруді кӛздейтін бҧл бағдарлама 

алдағы уақытта да ӛз жҧмысын жемісті жалғастырады деген сенімдеміз. Ӛйткені, кӛптілді білу кӛп 

тілді білу – мемлекетіміздің халықаралық байланыстарын дамытуға мҥмкіндік береді. Еліміздің  ӛзге 

мемлекеттермен қарым-қатынасы дамып отырған уақытта кӛп тілді еркін меңгерген адам келешекте 

білімін тҥрлі саладағы қарым-қатынас жағдайында пайдалана алатын адам болып шығады. Ӛз 

халқының мәдениетін басқалармен салыстыру арқылы әлем суретін кӛруге, ҧлттық мәдениеттің 

барлық ерекшеліктерін және қҧндылықтарын сезінетін, патриоттық сезімінің оянуына мҥмкіндік 

тудырады.  

Алайда, қостілділік, кӛптілділік деп жҥргенде ана тіліміздің маңыздылығын жоғалтып 

алмауымыз керек. Жас ҧрпақтың келешектегі тҧлға болып қалыптасуына бірден-бір әсер беретін – 

оның ҧлттық қалпы. Ол ӛз ҧлтының тілін, салт-дәстҥрін, тарихын, мәдениеті мен ҧлттық болмысын 

ӛзіне сіңіргенде ғана ӛзге ҧлттың мәдениетін тҥсініп қабылдайды. Себебі, ӛз  ҧлтының болмысын 

ҧғына алмаған адам ӛзге ҧлттың мәдениетін қҧрметтей алады деу қиын. Бҥгінгі оқушының бойына 

ана тіл арқылы, оның маңыздылығын ҧғындыру арқылы, ата-бабамыздан келе жатқан салт-дәстҥр, 

рухани қҧндылықтарды бойларына қалыптастыра білу – тіл мамандарының басты мақсаты. Ӛз тілін 

жетік меңгеріп, ӛз тілімен мақтана алатын тҧлға ғана ӛзге ҧлттардың тілін ӛзінің ой-ӛрісін кеңейту 

ҥшін, рухани кемелденуі ҥшін, салыстыру ҥшін білуі қажет екенін тҥсіне алады. «Ӛз тілің білім ҥшін, 

ал ӛзге тіл кҥнің ҥшін»,-дегенді әр адам жан-тәнімен сезініп, тҥсіне білгені дҧрыс деп ойлаймын. 
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Әрбір оқушы ӛз шығармашылық қасиеттерін ана тілінде жеткізе алуы тиіс. Осының негізінде біз 

болашақ ҧлт жанашырларын тәрбиелеп шығара аламыз. Ал заманның ағымынан қалмау да – ӛзекті 

мәселе. Ҥш тілді оқыту ҥрдісінде мемлекеттік тілдің мәртебесі қашан да биік тҧруы керек. 

«Жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениет» атты жоба жҥзеге асырылуда. Бҧл – ӛте 

қуантарлық жағдай. Себебі аталған жоба арқылы біз ӛз халқымыздың асыл мҧрасын, әдебиеті мен 

мәдениетін, ӛнерін, қолӛнерін, т.б. әлемнің тҥкпір-тҥкпіріндегі елдерге паш ете аламыз. Шоқтықты 

туындыларымызды шет тіліне аудару арқылы ҧлттық қҧндылықтарымызды әлем халқына таныту 

мҥмкіндігіне ие боламыз.   

Әдеби мҧраларды әлемдік деңгейде танытудың жолдары ретінде тӛмендегі мәселелерді атап 

ӛткім келеді:  

1. Ҥш тілді қатар меңгерген азаматтардың қатарын кӛбейту арқылы, қазақ әдебиетінің асыл 

мҧраларын ағылшын, орыс тілдеріне аудару;  

2. Ҥш тілде жазылған ертегі, шағын әңгімелер жинақтарын кӛптеп шығару арқылы кейінгі 

буынның ҥш тілде еркін сӛйлеуіне жағдай жасау;  

3. Халықаралық деңгейде ӛткізілетін конференция, семинар, дӛңгелек ҥстелдерге 

жастарымыздың қатысып, ағылшын тілінде ӛзекті тақырыптарда баяндама жасаулары қазақ 

ҧлтының, оның әдеби жауһарларының кеңінен танылуына ықпал ететіні анық.  

Әдеби мҧраларды әлемдік деңгейде танытудың маңыздылығы:  

1. Қазақ халқының асыл жауһарларын әлем халқының оқып-білуіне мҥмкіндік туғызамыз; 

2. Қазақ баласын ӛз ҧлтының салт-дәстҥрін, мәдениеті мен әдебиетін мақтан тҧтатындай 

елжанды рухта тәрбиелеумен қатар, оларды еліміздің ертеңіне жауапкершілікпен қарауға, әлемдік 

деңгейдегі мәселелерге ҥн қата білуге және қазақ елінің ӛзге елдермен терезесі тең дамуына ҥлес 

қосатын азаматтар болып шығуға баулимыз.  

Тек ҥш тілмен шектелмей, әркім шамасы келгенше, қанша тілді білсе де артық емес. «Жігітке 

жеті ӛнер де аз», «Жеті жҧрттың тілін біл, жеті тҥрлі ілім біл» дейді халық даналығы. Алайда ӛзге 

тілді меңгерудің жӛні сол екен деп сол тілдің шырмауында кетіп, сол ҧлтқа қызмет етуден асқан 

бақытсыздық жоқ. Біз ондай әрекет арқылы ӛз ҧлтымызды жоғалтып алу қаупіне ҧшырасамыз. 

Сондықтан ағылшын тілі оқулықтарына ҧлт, қазақ халқының салт-дәстҥрлері, т.б. жайлы мәліметтер 

кӛбірек қосылса деген ойдамыз. Ағылшын тілі оқулықтарының «Education» бӛлімінде біз Англиядағы 

оқу жҥйесімен, Англия мектептеріндегі білім беру саласымен танысамыз. Оқулықтағы мәтіндер мен 

жаттығу жҧмыстары кӛбіне ағылшын халқының таным-тҥсінігіне сәйкес болып келеді. Сол кезде біз 

неге ағылшын тілінде қазақ халқының салт-дәстҥрлерін, ҧлттық ойындарын, ҧлттық мерекелерін, 

Қазақстан қалаларын, т.б. оқытпаймыз деген ойда боламыз. Ӛз ҧлтымыздың, ӛз еліміздің бҥкіл 

тыныс-тіршілігін ағылшын тілінде жеткізе білу содан бастау алады емес пе?! [5] 

Бір сӛзбен айтқанда, ойымыздың тҥйіні - «Ӛзге тілдің бәрін біл, ӛз тіліңді қҧрметте», 

«Жақыныңды жаттай сыйла, жат жанынан тҥңілсін» Сӛзімді «Болашақ ҧрпақ ӛз халқының жыр 

маржандарын, асыл сӛз, әдеби мҧраларын жаттап ӛссін, қазақ халқының асыл мҧраларын әлемдік 

деңгейде танытуға ҥлес қоссын», - деп аяқтағым келеді.  

 

Әдебиеттер: 

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 

2. Қазақстан Республикасының Тіл туралы Заңы 

3. ҚР Тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы.  

4. «Ҥштҧғырлы тіл» ҧлттық мәдени жобасы.  

5. Шет тілін оқыту арқылы қарым-қатынас жиілігіне тәрбиелеудің мәселелері. // Қазақстан 

мектебі. –Алматы, 2007. №3, 22-25 беттер. 

6. Нҧрлыбай С. Ҥштҧғырлы тіл. http://www.masa.kz., 09.11 

7. Тҧрысбек Р. Асыл сӛздің арналы ағыстары. http://www.elgazeti.kz. 10.11 

8. Ғаламтор материалдары 
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МЫ ВСЕГДА ТАМ, ГДЕ МЫ НУЖНЫ… 
 

Можанина Н.Е.  
Магистр технических наук 

Абайский многопрофильный колледж 

Карагандинская область, с.Агрогородок 

  

В Абайском многопрофильном колледже с 2018 года в рамках волонтерского движения 

реализовывается социальный проект «Дари тепло».  

Идея проекта - воспитать чувство милосердия и сострадания через участие в молодежном 

волонтерском движении, пропаганда семейных ценностей. 

Задачи проекта «Дари тепло»: 

• способствовать социальной адаптации студентов к условиям микро- и макросоциума; 

• развивать у студентов активную жизненную позицию, желание участвовать в 

преобразованиях окружающей жизни и социально-значимых акциях; 

• воспитывать нравственность, чувство сострадания, милосердия, доброты, ответственности за 

свои поступки; 

• стимулировать и поддерживать социально значимую деятельность. 

 
Проект «Дари тепло» в рамках волонтѐрского движения актуален в современных условиях 

прежде всего потому, что многие люди нуждаются в социальной, психологической поддержке. И, 

хотя государство возлагает на себя ответственность за материальную составляющую такой 

поддержки, но, во-первых, далеко не всегда лучшим образом справляется с этим, во-вторых, для 

нуждающегося в социальной помощи зачастую не менее важна духовная поддержка. Современную 

молодежь очень часто упрекают в ориентации только на материальное, отсутствии таких черт, как 

готовность прийти на помощь другому человеку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, 

отсутствии сострадания и милосердия.  

Однако, мы считаем, что, несмотря на то, что современная молодежь отличается низкой 

мотивацией к добровольческой активности, среди подростков и юношества есть очень много ребят, 

готовых совершенно бескорыстно потратить несколько часов в неделю на доброе дело. Таких людей 

называют –волонтѐры. Волонтер – не профессия, не хобби, не общественная нагрузка. Это образ 

мышления, удивительная по нынешней поре способность – находить время и силы для совершенно 

чужих людей. Ведь, казалось бы, есть семья, работа, друзья. Но что -то заставляет ехать на другой 

конец города, в другой город, к сиротам, старикам, страдающим от одиночества, и согревать их 

самой простой заботой, вовремя приправленной добрым словом. Да мало ли тех, кто нуждаются в 

помощи здесь и сейчас?  

Данный проект нацелен на организацию движения волонтеров среди студентов нашего 

колледжа для того, чтобы дать возможность самореализоваться, получить навыки и опыт 

волонтерской деятельности.  
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В преддверии летних каникул педагоги и студенты колледжа решили подарить частичку тепла 

наших сердец. Главное – это наше участие в жизни людей, которым не хватает душевного тепла, 

внимания, общения. 

Наша работа в проекте началась с изучения отношения обучающихся к волонтерской 

деятельности. Результаты исследования выявили в молодежной среде колледжа позитивное 

отношение к добровольческой деятельности: две трети опрошенных в целом положительно относятся 

к общественно-полезной деятельности на добровольной основе; пятая часть респондентов — 

нейтрально и десятая часть — негативно . 

Отношение к волонтерству связано со спецификой понимания молодыми респондентами 

содержания добровольческой деятельности. По представлениям большинства респондентов, 

волонтер —это молодой человек или подросток, занимающийся в свободное время добровольческой 

деятельностью из-за внутренней потребности помогать другим людям, который стремится изменить к 

лучшему сложившуюся ситуацию, кому не безразличны окружающие и который с определенной 

периодичностью участвует в проведении каких-либо благотворительных акций и мероприятий. 

Исследование выявило наиболее значимые у старшекурсников направления общественно-

полезной деятельности, которые нужно учитывать при развитии добровольчества: самые популярные 

направления — это помощь детям-сиротам, помощь пожилым людям, акций по борьбе с 

алкоголизмом, наркоманией и СПИДом, благоустройство территорий, помощь инвалидам. В 

меньшей степени популярны такие направления, как помощь в больницах, помощь бездомным. 

В связи с этим определились основные выводы, определивши дальнейшие направления работы: 

1. Наше общество нуждается в добровольческих объединениях. 

2. Молодежью движет чувство сострадания и готовность оказать помощь нуждающимся 

людям. 

3. Обозначились основная цель и направления работы по реализации проекта. 

Проведенное анкетирование подтвердило нашу гипотезу о необходимости и социальной 

значимости проекта, реализация которого позволит активизировать интерес разных категорий 

населения к милосердию. 

Ожидаемый результат: 

• Посещение и поздравление на дому, ветеранов 

педагогического труда 

• Оказание помощи по облагораживанию территории 

учреждений социальной адаптации для пожилых людей 

Кроме того, работа над данным проектом, по 

нашему мнению, способствует личностному росту его 

участников, а именно:  

• развитие исследовательской компетенции, ИКТ-

компетенции.  

• совершенствование коммуникативных навыков через совместную  

работу и взаимодействие в коллективе сверстников;  

• приобретение социального опыта в результате диалога поколений;  

• решение частных задач в области профориентации участников группы. 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ОДИН ИЗ КРИТЕРИЕВ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

Никкель Н.А. 
КГУ «Станция юных натуралистов» 

 г.Караганда 

 

В послании Президента от 1 сентября 2020 года сказано о необходимости приступить к 

реализации мер по улучшению экологической ситуации и утверждения долгосрочных планов по 

сохранению и рациональному использованию биологического разнообразия. 

Современная экологическая обстановка требует грамотных, компетентных и 

квалифицированных специалистов в области наук, связанных с охраной окружающей среды.  



122 

 

Тәрбиенің негізгі месседждері - XXI ғасырға лайықты қасиеттер: 

«Рухани жаңғыру» 

На данный момент особое внимание экологическому образованию уделяется в современной 

школе, так как экологическое сознание и понимание важности и необходимости бережного 

отношения к природе и защиты окружающей среды должно формироваться с детсва. 

Формирование экологического сознания является основной целью в работе Станции юных 

натуралистов г. Караганды. Деятельность кружков Станции юных натуралистов направлена на 

формирование знаний в области экологии и биологии, развитие творческого мышления, 

эстетического вкуса, воспитание экологической культуры и бережного отношения к природе у 

подрастающего поколения. 

Работа в кружках Станции юных натуралистов включает в себя следующие виды деятельности: 

• работа с комнатными и садовыми декоративными растениями; 

•  осуществление проектной и исследовательской деятельности; 

• составление композиций из живых и засушенных растений; 

• проектирование и дизайн клумб; подбор растений; 

• экскурсии; 

• изучение элементов и техник прикладного искусства: изготовление поделок, предметов 

декора из природного и бросового материалов, сбор природного материала для творчества; 

• сезонные практические занятия на пришкольном и агро –биологическом участках станции 

юных натуралистов; 

• участие в мероприятиях и конкурсах городского, областного, республиканского и 

международного уровней, 

Юннаты принимают участие в акциях «Не сжигайте осенние листья», «Посади дерево», в 

мероприятиях Карагандинского экономического университета «Казпотребсоюза» - конкурсах 

«Новинки из мусорной корзинки» и интеллектуальных играх ( «Я – эколог»,) в проектах 

Республиканского учебно-методического центра дополнительного образования («Видеозанятие»), а 

также в конкурсах городского, областного, республиканского и международного уровней.  

На занятиях юннаты приобретают знания в области садового и комнатного цветоводства, 

ландшафтного дизайна, умение перекапывать почву и вносить удобрения, учатся работать лопатой, 

граблями, секатором, правильно поливать, пропалывать растения, знакомятся с различными способы 

выращивания и пересаживания растений.  

Во время летних каникул на территории Станции юных натуралистов ежегодно проводится 

лагерь труда и отдыха, где юннаты получают практические и теоретические знания в области 

экологии и ботаники, а так же учатся взаимодействовать с окружающим миром, бережно и 

уважительно относится к нему. 

Во время практики школьники и студенты изучают видовой состав растений, произрастающий 

на территории, знакомятся с правилами ухода за однолетними и многолетними растениями.  

Работа в летнем лагере труда и отдыха ведется по специально разработанной программе, цели и 

задачи которой: формирование теоретических и практических умений и навыков в области 

экологии и ботаники, осуществление экологического и трудового воспитания, формирование 

экологического сознания учащихся и студентов через работу на агробиологическом участке, в 

теплице, проведение экологических мероприятий: акций, круглых столов, квестов, занятий на 

экологической тропе, тематических игр. 

Вся работа летнего трудового лагеря направлена на формирование интереса к природе и к 

естественным процессам в жизни растений, развитию практических умений и навыков в области 

ландшафтного дизайна, цветоводства. 

Во время лагеря школьники и студенты обучаются технологиям и навыкам по уходу за 

растениями различных видов, учатся высаживать многолетние и однолетние растения, разрабатывать 

дизайн участка и формировать клумбы, правильно поливать, рыхлить почву и вносить удобрения. 

Так же проводится работа по уходу за комнатными растениями в теплице, где школьники и студенты 

изучают видовой состав растений, особенности ухода, особенности в отношении потребления света, 

тепла и влаги, в зависимости от условий их произрастания в естественной среде.  

Помимо лагеря труда и отдыха и летней производственной практики для студентов Станция 

юных натуралистов проводит экскурсии для всех образовательных учреждений г. Караганды, где 

можно познакомиться с видовым составом растений агро-биологического участка и теплицы, а так 

же получить интересующую информацию об особенностях ухода и выращивании комнатных и 

декоративных однолетних и многолетних растений.  
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Во время прохождения летней практики школьники и студенты не только работают на 

агробиологическом участке, но так же принимают участие в различных мероприятиях, городского и 

областного уровня: в выставках, общегородских мероприятиях областной детской юношеской 

библиотеки им. Бектурова, а так же активно участвуют в региональном и республиканском уровнях 

ежегодного Республиканского форума юных краеведов, экологов и натуралистов «Табиғатты аяла». 

Во время практических занятий на участке ребенок учится трудиться, взаимодействовать с 

окружающим миром, ощущать себя частью живой системы. Участие в различных мероприятиях дает 

возможность каждому ребенку проявить себя, показать свои интеллектуальные и творческие 

способности. На творческих занятиях учащиеся изготавливают различные поделки из природного и 

бросового материала. Такие занятия направлены на формирования эстетического вкуса, развитие 

творческого мышления, воспитание таких качеств как аккуратность, усидчивость и терпение. 

Знания, полученные на занятиях в кружках Станции юных натуралистов являются важным 

инструментом в формировании экологически осозоннаного и грамотного поколения.  
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ӚНЕР ҚҦРАЛДАРЫ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРҒА ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ 
 

Нұрғазы Г.Н. 
«Әлихан Бӛкейханов атындағы  

№15 мектеп-лицейі» КММ,  

Балқаш қаласы 

 

Әлем кҥн сайын ӛзгеруде, бала тәрбиелеудің жолы жаңаша қалыптасуда, яғни ҧлтымыздың 

тағдыры,болашағы – тәрбие мен білімде.  

Музыкалық білім берудегі негізгі мақсат – сонау ата-бабамыздан келе жатқан халық ӛнерін 

жасҧрпаққа жеткізу, олардың ӛздеріне жақын әуенді естіп және ҧлттық саз аспаптарын ҥйрету 

арқылы эстетикалық тәрбие беру. Мәдениеті жоғары, білімді, сегіз қырлы бір сырлы тҧлға тәрбиелеу. 

Ілім беруідің жаңа мазмҧнына сәйкес жас ҧрпақты жаңа бағытпен тәрбиелеу, олардың дҥниетанымын 

қалыптастыру, оқушыны жан-жақты, ӛнерлі етіп тәрбиелеу, бҥгінгі кҥннің талабының бірі болып 

отыр. 

Адамзаттың барлық жақсы қасиеттерін жас ҧрпақтар бойына сіңіріп, олардың қоғамдық 

кӛзқарастарының дҧрыс қалыптасуына эстетикалық тәрбиенің маңызы зор. Эстетикалық тәрбиенің 

жас ҧрпақтың ӛскен ортасын дҧрыс таңдауы, адамдарға сҥйіспеншілікпен қарауы, жалпы 

адамгершілік қасиеттерін бойларына сіңіруіне музыка пәнінің де ӛз қосатын ҥлесі  зор. Эстетикалық 

тәрбие қҧралдарының басты салаларының бірі - музыка. Музыка-сезім тілі. Музыка жеке тҧлғаның 

ақыл-ой мен дене бітімін жетілдіреді, әрі жан-жақты ӛмір тәжірибесін кеңейтуге, біліктілігі мен 

қабілетін дамытуға, шығармашылық іскерлікке тәрбиелеуге мҥмкіндік береді.  Музыка сабағының 

негізгі мақсаты шәкіртке ҧлттық ӛнердің қҧдіреттілігін таныту арқылы олардың санасына, сезімі мен 

ҧшқыр қиялына игі әсер ету. Сонымен қатар музыка сабағында қазақ халқының кӛне заманнан мҧра 

болып келе жатқан ҧлттық аспаптарымен таныстыру. Қанша аспап жасаса да, олар бірінің ҥнін бірі 

қайталамаған. Ӛнер қҧралдарының  шығу тарихы, қазіргі орны, пайдалануы туралы айтып, 

музыкалық шығармалар ойнап, кӛрсету музыка сабағында оқушыларға эстетикалық тәрбие 

мәселесінде  ӛз ҥлесін қосады.  

Сӛйтіп, бҧрын белгісіз болып келген шертер, сазсырнай, жетіген, асатаяқ, нарқобыз, шаңқобыз, 

қос сырнай секілді аспаптар қайта тіріліп халық музыкасы санынан берік орын алады. 

Аспаптардың жетілуі, дамуы тек ғылыми лабораторияларда шешіле салмайды. Ол халық 

арасында , нақты шығарма ойнау, оқып ҥйрену ҥстінде айқындала тҥседі. 
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Аспаптардың қҧрылысы, жасалуы, оларда ойнау туралы сӛз қозғамас бҧрын, оларды сыр-

сипатына, қҧрылыс-қҧрылымына қарай топ-топқа бӛліп атап шыққан жӛн. Ӛнертану ғылымының 

кандидаты Болат Сарыбаев ӛзінің «Қазақтың музыкалық аспаптары» деген еңбегінде қазақ музыка 

аспаптарын былайша жіктейді: 

Шертпелі аспаптар – адырна, жетіген, 

Ыспалы аспаптар - қобыз, нарқобыз, сазген; 

Ҥрмелі аспаптар – керней, ҥскірік, сыбызғы, даңғыра, шаңқобыз, уілдек. 

Ҧрмалы-сілкімелі аспаптар-дабыл, кепшік, даңғыра, асатаяқ, жыланбас, тоқылдақ, тҧяқтас. 

Аспаптар ӛздерінің аталуына, қҧрылысына, пішініне, ою-ӛрнегіне, ҥніне қарай белгілі бір 

ҧлттың ӛнерін паш еткен. 

Музыкалық аспаптарда ойнау –балалар шығармашылығының бір тҥрі. Музыкалық аспаптар 

мен ойыншықтарды оқу іс- әрекетінде де, кҥнделікті ӛмірде де пайдалану балалардың музыкалық 

қабілеттерін дамытуға септігін тигізеді 

Ӛнер қҧралдарында ойнау ҥйрету барысында балалардың ҥш негізгі музыкалық қабілеті 

қалыптасады: әуен ҥйлесімділігін сезінуі, ырғақты сезінуі және музыкалық есту қабілеттері. Әуенді 

естіген қалпында ойнау ҥшін баланың музыкалық есту қабілеттерін дамыту мен әуендегі жоғарғы 

дыбыстарда берілген ырғақты елестете білу қабілеттерін дамыту керек. Бҧл қабілеттерді дамытуда 

балалардың кӛңілін әр бір музыкалық аспаптың дыбысталу бояуының (тембрінің) мәнерлігіне 

аударған маңызды.  

Балаларға арналған музыкалық аспаптар кӛбінесе кәдімгі аспаптардың кӛшірмесі болып 

табылады. Әрине, олар музыкалық аспаптар сияқты аталып, сыртқы кӛрінісі мен дыбыстауы жағынан 

ҧқсас болғанымен, мейлінше қарапайым болғандықтан кәдімгі музыкалық аспап дыбысын толық бере 

алмайды. Балалардың музыкалық аспаптары мен ойыншық музыкалық аспаптар дыбысталуына қарай 

дыбыс шығаратындар және дыбыссыздар болып екі топқа бӛлінеді.  

Дыбыссыздар - дыбыс шығармайтын аспаптар. Пернелі пианино, ойналмайтын шекті домбыра, 

жарғақты баян және т.б. дыбыс шығармайтындығына қарамастан, олардың сыртқы пішіні тартымды 

болып келеді. Пианиношы, баяншы, домбырашы, балалайкашы балалар таныс әндерін аспаптарда 

нақышына келтіріп, қҧбылта орындайды. Осы орындалатын әрекеттердің негізінде баланың 

шығармашылық қиялы мен ой-ӛрісі дамиды.  

Дыбыс шығаратындар: дауысының белгілі бір биіктігі жоқ музыкалық ойыншық аспаптар 

(сылдырмақ, бубен, барабан, кастанет, ҥшбҧрыш, асатаяқ); бір ғана биік дыбыс шығаратын 

музыкалық ойыншық аспаптар (сыбызғы, керней); әуен биіктігі шектеулі аспаптар (кішкентай 

органдар, музыкалық қобдишалар); диатоникалық және хроматикалық дыбыс қатарлары бар 

музыкалық ойыншық аспаптар (металлофон, ксиллафон, пианино, рояль, кларнет, баян, домбыра т.б.)  

Дыбыс шығару ерекшеліктеріне қарай музыкалық аспаптар шекті, ҥрмелі, соғып ойналатын болып 

ҥш топқа бӛлінеді. Ҥрлеп орындалатын аспаптарға: сыбызғы, саз сырнай, флейталар, дудочка және 

т.б. жатады. Аспапты ҥрлеген кезде әуезді дыбыс шығады. Шертіп ойналатын аспаптарға: домбыра, 

балалайка, цитра, жетіген, шаңқобыз және т.б. жатады. Балалар саусақтармен немесе медиатормен 

шерткенде аспаптан дыбыс шығады. Ҧрмалы аспаптарға: асатаяқ, тарелкалар, металлофондар, бубен, 

барабан, маракас және т.б. жатады. Аспаптың дыбыс шығаратын тҧсын қолмен немесе таяқшамен 

соққан кезде аспаптан дыбыс шығады.  

  
1 сурет. Ӛнер қырандары 

Ӛнер қҧралдарының тҥрлерін ансамбль немесе шағын оркестр қҧруға болатындай етіп 

жинақтаған абзал. Музыкалық аспаптардың дауысы таза, тембрі анық, кӛлемі мен салмағы жағынан 

қолайлы, қҧрылымы қарапайым, мейлінше мықты болғаны дҧрыс. Жӛндеуді, кҥйге кетіруді қажет 

ететін музыкалық аспаптар оқу іс-әрекеті басталмай тҧрып ретке келтірілуі тиіс. Музыкалық 

аспаптарда ойнауды бастамастан бҧрын музыка жетекшісі (тәрбиеші) балаларға аспаптардың 
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қҧрылысы, шығу тарихы, дыбыстық бояуы (тембрі) туралы әңгімелеп беруі тиіс. Музыкалық аспапта 

ойнау барысында балалардың тҧрып ойнау немесе отырып ойнау қалпын музыка жетекшісі бақылауы 

керек. Себебі, әр аспапта ойнаудың ӛзіндік ерекшелігі бар. Аспаптарда ойнауды бастамастан бҧрын 

жаттығулар жасаған дҧрыс. Музыка жетекшісі (тәрбиеші) оқу іс-әрекеті барысында орындалатын 

жаттығулардың балалардың жас ерекшеліктеріне сай болуын ескеруі керек. Балаларға музыкалық 

аспаптарда ойнауды ҥйретуде әр баланың жеке қабілетін, мҥмкіндігін ескеру қажет. Кейбір балалар 

әндердің қайырмасын жеңіл орындаса, ал басқа балалармен кӛп дайындық керек екенін ҧмытпаған 

жӛн.  

   
2 сурет. Іс- іркет барысы. «Мен таңдаған ӛнер» 

Қорытындылай келе, бала әртҥрлі музыкалық аспаптардың әуендерін тыңдаған кезде, оның ой-

ӛрісі, қиялы дамиды, шығармашылық қабілеттері қалыптасады. Балаларға арналған музыкалық 

аспаптарда ойнаған кезде баланың қол саусақ моторикасы да дамиды. Музыкалық аспаптарда ойнау 

барысында балалардың эстетикалық және қабылдау сезімдері жетіледі. Бҧл сезімдер ерік, есте сақтау 

қасиеттерінің қалыптасуы мен дамуына ықпал етеді. 
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ЖАҒЫМДЫ ОЙ ІЗГІЛІКТІҢ ӚРНЕГІ 
 

Нысанбаева К.А. 
 М.Жұмабаев атындағы №39 гимназия 

Қарағанды қаласы. 

 

Тҧлға мәдениетінің негізі оның жалпыадамзаттық қҧндылықтарының негізінде кӛрінеді. 

«Қҧндылық» термині болмыстың белгілі қҧбылыстарының адами, әлеуметтік және мәдени мән- 

мағынасын білдіру ҥшін қолданылады. Адам ӛмірінің ӛзегі - қҧндылықтар, ал басқа мақсаттар оған 

жеткізетін баспалдақтар ғана. Осы қағидаға сҥйенсек, қоғамның жаңару кезіндегі жаңаша 

кӛзқарастардың бірі - қҧндылық бағдар.  

Қазіргі заманда ғылым мен білім, ақпараттық технология, техника қаншалықты қарыштап 

дамыған сайын, адамның бойындағы рухани-адамгершілік қасиеттерінің соншалықты тӛмендеп бара 

жатқанын кҥнделікті ӛмірде кӛріп отырмыз. Айтып айтар болсам: тастанды бала, қарттар ҥйі, 

қатыгездік, табиғатты ластау, ағашты кесу, алдап соғу, жемқорлық, ӛлтіріп кету, ӛз-ӛзіне қол салу, 

т.б. толып жатыр. Адамзаттың ең асылы - «адам» деп қарайтын болсақ, онда адамның азғындауына 

не себеп? Әлде заман кінәлә ме? деген сҧрақтар туындады. Кӛпшілігі «заманына қарай адамы» деген 

принциппен ӛмір сҥруде.  Ал, заманды қҧрайтын адам емес пе? Міне, сонда барлығы қайтадан адамға 

келіп тіреледі.  Сондықтан кҥллі әлемді сақтап қалатын бірден-бір жол рухани адамгершілік білім 

екені даусыз. Ал, адамның жҥрегіне нҧр қҧятын, риясыз сҥйіспеншілікпен рухани бастауға 

жетелейтін, ол - ҧстаз. Рухани-адамгершілік білімнің негізі болып табылатын «Ӛзін-ӛзі тану» 

жобасының авторы С.А.Назарбаева «Ӛмір әдебі» деген кітабында: «Рухани кәусар бҧлаққа барар жол 

іздеу әр адамның міндеттерінің міндеті екендігіне сенімдімін» дей келе, оған тек жалпыадамзаттық 

қҧндылықтарды оқыту арқылы ғана жетуге болатынын атап кӛрсетті. Сонымен қатар: «Алланың 
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алдында бәріміз бірдейміз. Әрқайсымыздың жолымыз, ӛмірлік міндетіміз бар, бірақ бәрімізге ортақ 

міндет - жан дҥниеміздегі махаббатың сӛнбейтін шырағын жаға отырып, Адам болып қалу!» деп 

адамшылдықты бірінші орынға қоямын. Бҥгінгі таңдағы жас ҧрпаққа беріліп жатқан тәрбиенің 

тҥрлерін алып қарайтын болмақ, ақыл-ой тәрбиесін математика сабағы, дене тәрбиесін дене 

шынықтыру сабағы дамытатын болса, патриоттық тәрбиені тарих сабағында, эстетикалық тәрбие 

музыка, әдеп сабақтарында беріледі. Ал адамгершілік тәрбиесі тек сынып сағатымен шектеліп 

қалады. Аптасына бір рет болатын сынып сағатында шешімін таппай жҥрген тҥйінді мәселелердің 

кӛп екенін ескерсек, тәрбие бағытында уақыттың қалмайтыны да белгілі. Ал, тҥсінген кісіге жас 

ҧрпақ тәрбиесі ҥшін, жалпыадамзат ҥшін «Ӛзін-ӛзі тану» пәнінің алатын орны ерекше. Рухани 

қҧндылықтар қоғам талабына сай ӛзгерістерге ҧшырап жаңа нарықтық қоғам салты пайда болды. Бҧл 

жағдайлар адамдардың арасында ізгілік, әділдік, ӛзара кӛмек, тӛзімділік сияқты қарым-қатынастар 

орнатуына ықпал ететін қҧндылықтар мен әр жеке тҧлғаның шығармашылық мҥмкіндіктерінің 

ашылуы мен оларды жҥзеге асыруға тҥрткі болатын қҧндылықтарды зерттеу қажеттіліктерін 

туғызады. Осындай жағдайларда қоғамдық мҧраттар мен адамдардың тәлімдік ҥдерістері ӛзгерді, 

сондықтан да білім махмҧны тҥбегейлі жаңғырту, әдістерді жаңарту және жастарды оқыту мен 

тәрбие беру технологияларын жетілдіру қажеттілігі туындады.  

Қоғамның осындай қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында «Ӛзін-ӛзі тану» рухани- 

адамгершілік білімі жобасының авторы С.А.Назарбаева тҧңғыш рет  мемлекеттік деңгейдегі ӛскелең 

ҧрпақты жалпыадамзаттық қҧндылықтарға ҥйрету мәселесін кӛтерді.  Жоба авторы «Ӛзін-ӛзі тану» 

білім бағдарламасының мәнін ешкімге еліктемей, ӛзіндік тҧлғасын сақтап қалу; ӛз мҥмкіндіктерін, 

дарынын дамыта білу, міндетті тҥрде «жақсы» мен «жаманды» ажырата білу; ӛзінің ниетіне, сӛзіне 

және іс-әрекетіне жауапкершілікпен қарау; ӛзімен және қоршаған ортамен жарасымды ӛмір сҥру; 

адамдарға әрқашан қолынан келгенше кӛмектесу; ӛзінің ішкі «Менін» жоғалтпай, ар-ҧжданмен ӛмір 

сҥру; қоғамның игілігі ҥшін  еңбек ету, ҥнемі кемелденіп отыру деп тҥсінеді. Мҧнын барлығы- 

ҥйлесімді дамыған адамның негізгі ӛмірлік ҧстанымдары, яғни «Ӛзін-ӛзі тану» білім бағдарламасы 

болып табылады. 

«Бҧл жобаны біз «Ӛзін-ӛзі тану» деп атадық, - дейді С.А.Назарбаева- ӛйткені адам әуелі ӛзін- 

ӛзі, ӛзінің мҥмкіндіктерін, ӛзінің ӛмірдегі орнын танып білмесе, ол тағдыр қолындағы ойыншыққа 

айналады. Егер де «біз кімбіз?», «қайдан пайда болдық?», «бҧл ӛмірге не ҥшін келдік?» және «қайда 

барамыз?»- деген терең философиялық сауалдар тӛңірегінде мәселе қозғасақ, ол ӛзіміздің 

кӛзқарасымызды, ӛзіміздің ішкі «Мінімізді» адамгершілік жағына қарай ӛзгеруге жасаған алғашқы 

қадамымыз болғаны...» 

Әлемдік кеңістік аясындағы адам ӛмірідегеніміз не? Бір ғана сәт, қас- қағым уақыт қана.  Бізге 

берілген осындай ғана ғҧмырды ӛзіміз ҥшін және ӛзгелер ҥшін ешқандай қиындықсыз ӛткізу 

маңызды емес пе? 

Жас ҧрпақты ӛкінбейтіндей етіп, қателіксіз, уайым-қайғысыз, зорлық-зомбылықсыз ӛмір 

сҥруге, ӛмірлері қуаныш пен шаттыққа толы болуға ҥйрету - біздің қасиетті парызымыз. Нағыз ҧстаз 

бейнесі Әбу Насыр Әл-Фараби: «Ҧстаздық мінез-қҧлық нормасы мынадай болуға тиіс: ол тым қатал 

да болмауға тиіс, тым ырыққа да жығыла бермеугі керек, ӛйткені тым қаталдық шәкіртті ӛзінің 

ҧстазына қарсы қояды, ал тым ырыққа кӛне беру ҧстаздық қадірін кетіреді, оның берген сабағы мен 

оның ғылымына, шәкірті селсоқ қарайтын болады. Ҧстаз тарапынан барынша ынталық пен 

табандылық қажет.  Ӛйткені бҧлар, жҧрт айтқандай, тамшысымен тас тесетін бейне бір су тәрізді». 

Осындай ҧстазға тән мінез-қҧлық ізгілікпен ҧштасып, бала жҥрегінің тӛрінен орын алған 

жағдайда жас ҧрпақтың рухани бай, адамгершілігі мол, жан-жақты ҥйлесімді дамыған, елін сҥйер 

абзал азамат болары сӛзсіз. 

Жас ҧрпақ отбасында, ҧжымда, қоғамда бірлесе ӛмір сҥру жайында ҥлкендер әлемінен лайықты 

ӛнеге алады. Мҧндай ӛнегеге нелер жатады? Ең алдымен, адамның ӛз- ӛзімен және қоршаған 

ортамен, атап айтсақ, Әлеммен, ӛзге тіршілік иелерімен, ӛз пейілдерімен, сезімдерімен және іс- 

әрекеттерімен жарастықта ӛмір сҥруі, ӛзінің ӛмірдегі орнын таба білуі болып табылады.  

Аксиология (грек, axios- қҧнды, logos- ілім) - қҧндылықтардың табиғаты олардың әлеуметтік 

орны және қҧндылық әлемінің қҧрлымы туралы философиялық ілім. Аксиологияның негізгі мәселесі- 

«Игілік деген не?» деген сҧрақты алғашқы болып қойған Сократ екенің білеміз. Қҧндылықтар ӛмірге, 

еңбекке, шығармашылыққа, адам ӛмірінің мәніне баға беруден тҧрады. Қҧндылықтар қоғам ҥшін ең 

маңызды денен әдет-ғҧрыптар мен нормалар қызметін ӛзіне бағындырады және реттейді. Адам ӛзін 

қоршаған заттық және рухани әлемді қҧндылықтар арқылы бағалайды. Қҧндылықтар - қасиеттер. 

Қасиетсіз адам жануарға айналып кетеді. Олар бізге бала кезден, ана сҥтімен бірге, ана тілі арқылы, 
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мораль негіздері ретінде, ӛз тарихын, мәдениетін, әдет-ғҧрыптары мен салт-дәстҥрін игеру 

нәтижесінде орнығады. Жылтырағанның бәрі алтын емес. Қҧндылықтарды танудағы ең қиын мәселе- 

нағыз қҧндылықтарды жалғандарынан ажырата білу. Қҧндылықтар әр адам ҥшін әртҥрлі болады. 

Реттілігіне қарай, маңыздылығына қарай ӛзгеріп отырады. Петракова қҧндылықтарды ҥш тҥрге 

бӛледі: табиғи, жҥре пайда болатын және абсалюттік. Табиғи жіне жҥре пайда болатын қҧндылықтар 

тәрбие жҥзінде адам бойында қалыптасады.  Ал, абсалюттік – уакытқа бағынбайтын, ӛзгермейтін, 

бҥкіл адамзат ҥшін маңызды зор мәңгілік қҧндылықтар. Жалпыадамзаттық қҧндылықтар адам 

бойында тумасынан болады. Әр адамда рух бар. Рух болмаса, дене жоқ. Рух дегеніміз 

жалпыадамзаттық қҧндылықтардың жиынтығы. Табиғи қҧндылықтар мен жҥре пайда болатын 

қҧндылықтар жалпыадамзаттық қҧндылықтарды жоя бастайды. Негізі бес жалпыадамзаттық 

қҧндылықтарды атап айтар болсақ: ақиқат, сҥйіспеншілік, дҧрыс әрекет, ішкі тыныштық, қиянат 

жасамау.  

Оқыту ҥрдісіне жалпыадамзаттық қҧндылықтарды енгізу арқылы адамның рухани ӛсуіне 

жағдай жасаймыз. Мәңгілік қҧндылықтар білімнің негізгі ӛзегі болып табылады. Жалпыадамзаттық 

қҧндылықтарды адамның бойынан жарыққа шығару ізгілікке апарады, яғни, мінезін ӛзгертуге 

болады. Адамның жақсылыққа ҧмтылуы, ақиқатқа жҥгінуге оның  болмысынан ішкі жан дҥниесінде 

бес қҧндылықтың бар екенің дәлелі емес пе? Егер осы қҧндылықтарды ағашқа теңеп кӛрсек, ағаштың 

тамыры- мәңгілік қҧндылықтар, оны ақиқатқа теңейміз. Ағашқа қҧятын суды, сҥйіспеншілік деп 

алайық. Егер мәңгілік қҧндылықтарды, ақиқатты, сҥйіспеншілікпен тҥсінсек, суарсақ, әрқашан 

әрекетіміз дҧрыс  болады. Яғни, ағаштың діңі тҥзу ӛседі. Әрекетіміз дҧрыс болса, ішімізде тыныштық 

орнайды. Яғни ағаш жемісін береді. Ақтқат, сҥйіспеншілік, дҧрыс әрекет, ішкі тыныштық, қиянат 

жасамау - бҧл мәңгілік бес қҧндылық адамның ҧлтына, нәсіліне, ортасына, дініне қарамайтын, 

уақытпен ӛзгермейтін қҧбылыс. Адамның руханияты мен мәдениетінің жиынтығы, яғни, ата, 

әжелеріміздің даналығы. Бҥгінгі таңда рухани білім әлемге ауадай қажет болып тҧр.  Сондықтан әр 

адамның ақыл ойын жаңғыртып, санасын ӛзгерту керек, сонда әлем де жаңарып, ӛзгереді. 

 

Әдебиеттер: 

1. Мҧғалімдерге арналған нҧсқаулық. Р.А.Мҧқажанова, Г.А.Омарова, Р.Мҧратханова-Алматы: 

«Бӛбек» ҦҒПББСО 

 

 

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» БАҒДАРЛАМАСЫ МЕН ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ ПӘНІНІҢ 

САБАҚТАСТЫҒЫ 
 

Окетаева Г.Г.  
«№15 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ 

Сәтбаев қаласы 

 

Егер жаңғыру елдің ҧлттық-рухани тамырынан 

нәр ала алмаса, ол адасуға бастайды. 

Н.Ә.Назарбаев 

Бҥгінде еліміз рухани жаңғыруға бет алып, жаңа белестерге шығып, аса ҥлкен жылдамдықпен 

қарқынды даму ҥстінде. Даму ҥшін нақты мақсаттар мен айқын қадамдар қажет екені белгілі. 

Кӛшбасшымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 

мақаласының мәні мен маңызы зор даму жолын айқындайтын қҧжат болып табылады. Бҧл мақалада 

сананы жаңғырту, ҧлттық болмыстан, ҧлттық кодтан айырылып қалмай, оны әлемдік 

қҧндылықтармен ҥйлестіріп, Қазақстанның игілігіне жарату жолындағы мақсат-мҥдделер туралы 

ӛзекті мәселе кӛтеріліп отыр. Онда Елбасы Қазақстан ҥшін қайта тҥлеудің айырықша маңызды екі 

ҥдерісі – саяси реформа мен экономикалық жаңғыруды қолға ала отырып, Біртҧтас Ҧлт болу ҥшін 

болашаққа қалай қадам басатынын және бҧқаралық сананы қалай ӛзгертетіні жӛнінде алысты 

болжайтын кӛзқарастарымен бӛліседі. Басты назарға ХХІ ғасырдағы ҧлттық санаға байланысты 

прагматизм, Ҧлттық бірегейлікті сақтау, Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы, 

бәсекеге қабілеттілік, сананың ашықтығы сынды мәселелермен бірге, таяудағы жылдарда атқаратын 

міндеттер ретінде еліміздегі білімнің салтанат қҧруына арнайы тоқталды1,1. Білім – ҧлт ӛрке-

ниетінің ӛлшемі. Сондықтан ҧлттың сапалық кӛрсеткіші де біліммен тікелей байланысты. Елбасының 

руханиятқа, ғылымға, білімге ерекше мән беруі ҥлкен кӛрегендіктің белгісі деп білемін. Мақалада: 
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«Ҧлттық салт-дәстҥрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сӛзбен 

айтқанда ҧлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс» делінген. Сайып келгенде Елбасының 

«Бірінші – ҧлттық код, ҧлттық мәдениет сақталмаса, ешқандай жаңғыру болмайды. Екінші – алға 

басу ҥшін ҧлттың дамуына кедергі болатын ӛткеннің кертартпа тҧстарынан бас тарту керек»1,2 

деген сӛзінің маңызы зор. Демек, жаңғыру барысында ҧлттық ділімізді, мәдениет пен әдебиетімізді 

жаңдандырып, жаңа белеске шығаруымыз керек.  

Оқыту, білім беру, тәрбиелеу – баланың ішкі жан-дҥниесінің біртіндеп дамуына әсер ететін, 

тҥрткі болатын, жағдай жасайтын, оларды іске асыратын сыртқы факторлар. Еліміздің ертеңі, 

ҧлтымыздың болашағы – бҥгінгі мектеп қабырғасында отырған бҥлдіршіндер екені мәлім. 

Сондықтан, кез-келген мектептің мақсаты мен мҧраты ӛркениетті елдердің қатарынан кӛріну, жер 

байлықтарын ысырапқа салмай игере білетін ҧрпақ тәрбиелеу. Ол ҥшін бҥгінгі жас ҧрпаққа сапалы 

білім мен саналы тәрбие бере отырып, елдің ӛткенін, ҧлттың тарихын, мәдениетін, салт-дәстҥрін, 

әдебиетімен етене таныстыру қажет. 

Білім мен тәрбие егіз ҧғым. Олар әрқашан бірін-бірі толықтырып тҧрады. Ӛйткені, білім беру – 

тек теориялық материалды игерту ғана емес, оны тәрбиемен ҧштастыру болып табылады. Тәрбиелеу, 

білім беру жҧмысының мазмҧны мен формалары  арқылы нақтыланады. Бағдарламаны жҥзеге асыру 

мақсатында жалпы білім беретін мектептерде тҥрлі тәрбиелік ісшаралар ӛткізілуде. Бірақ, мақсатқа 

жету ҥшін тек қана ісшаралармен шектеліп қалмауымыз керек. Оқушыға кҥнделікті, әр сабақ 

барысында нәр қҧйып отыруымыз маңызды. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мҧғалімі ретінде, ҧлттық 

кодты сақтап, оның тереңіне ҥңілу – әдебиет қойнауында деп есептеймін. Әдебиетті оқыту арқылы – 

жас ҧрпақ бойына  патриоттық, рухани-адамгершілік, танымдық, тағы басқа кӛптеген қасиеттер 

сіңіре аламыз. Соның ішінде оқушыларды кӛркем әдебиетті оқуға деген қызығушылығын арттыру 

басты міндет. Себебі, қазіргі инновациялық дамуда, компьютерлік технологиялардың енгізілуіне 

байланысты, адамзаттың кітаптан алыстап кеткені мәлім. «Кітап – рухани азық» екенін алға тартып, 

оқушыларды кӛркем әдебиет оқуға деген ынтасын арттыру маңызды.  

Қазіргі таңда қазақ әдебиеті пәні жаңартылған білім бағдарламасы бойынша жҥргізілуде. Жаңа 

оқу бағдарламасының басты бағыты оқушылардың ақыл-ой қабілеті мен тҧлғалық қасиеттерінің 

қалыптасуына, тілдік-эстетикалық талғамдарының дамуына, коммуникативтік қҧзіреттіліктерінің 

жетілуіне, ӛмірлік дағдыларын шыңдауына, ӛздігінен білім алуына мҥмкіндік туғызу2,11. Сабақ 

барысында оқушыларға шығарманы талдап, оған ӛзіндік пікір білдіруіне, кӛзқарасын баяндауға 

толық мҥмкіндік қарастырылған. Оқушыларды шығармашылық ойлауға бағыттау, олардың ӛз 

ойларын ауызша еркін жеткізуіне және жаза білуіне қолдау кӛрсету. Оқушылармен әдеби шығармаға 

талдау жасау арқылы, теориялық материалды меңгерте отырып, кӛзқарасын айқындап, 

дҥниетанымын кеңейтіп, ойын еркін жеткізе алатын, туындаған мәселелерді шеше білетін ӛмірге 

бейім ҧрпақ тәрбиелеу пәннің басты мақсаты болып табылады. 

«Рухани жаңғыру» – ӛткенді зерделеп, ӛшкенді жандандыруға бағытталған бағдарлама. Ата-

бабаларымыздан дарыған асыл қасиеттерге жан бітіп, жаһанға жаңа кӛзқараспен қарауға мҥмкіндік 

туды. Бір сӛзбен айтқанда, қазақтың болашағы енді рухани мҧралармен тікелей байланысты. Асан 

қайғы бабамыздың: «Таза мінсіз асыл тас, су тҥбінде жатады», – дегеніндей, біздің ҧлттық кодымыз 

бен ҧлттық санамыз – ақ уыздай таза асыл тегімізде жатыр3,8.  Кӛркем әдебиет – қастерлі ӛнер. 

Кӛркем әдебиет оқырманның кҥллі ойы мен қиялын баурап, биік қоғамдық идеяларға, арман 

мақсаттарға жетелейді. Тек оны тҥсініп оқу да бір ӛнер. Шығарманы оқу барысында сол әлемге еніп, 

кейіпкермен бірге ӛмір сҥруін керек. Сонда ғана шығарманы толық тҥсініп, ӛзіндік тәлім-тәрбие ала 

аламыз. Ал тек, жылдам оқып, ҥстіртің қарайтын болсақ, нәтижесіз болары анық. Шығарманы оқу 

барысында туындаған ой мен қалыптасқан мінез оқушының бойына сіңіп, ӛз орнын табады. 

Болашақта кемел азамат болып қалыптасуына тигізер әсері мол. Қазақ әдебиеті сан алуан 

тақырыптарға жазылған шығармаларға бай мҧра. Әдеби шығарманы оқи отырып, сол кезеңдегі заман 

келбетін, қоғам ӛмірін толық тануымызға болады. Мәселен, халық ауыз әдебиетінің туындыларында 

ел қорғау, батырлық істер, ҧлттық дәстҥрлер халықтың ой-тілегі бейнеленсе, тарихи шығармаларда 

тарих тағлымына адалдық, алапат заман, ел бастаушы тарихи тҧлғалар, елдегі болған реформалар, 

қоғамның әлеуметтік халі суреттеледі. 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының басты идеясы – патриоттық тәрбие. Әр азаматтың 

жҥрегіне туған жеріне, еліне, тіліне, тарихына  деген сҥйіспеншілік, шынайы мақтаныш 

қалыптастыру. «Қазақстан» ҧлттық энциклопедиясында: «Отаншылдық, отансҥйгіштік, патриотизм 

(грек. patris – Отан) – адамның Отанына, туған еліне, оның тіліне, салт-дәстҥрі мен мәдениетіне деген 

сҥйіспеншілік сезімі», - деп анықтама берілген4. Кӛркем әдебиет ҥлгілерінің қайсысы болса да, 
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негізі патриоттық сана-сезімді қалыптастыруға бағытталған. Сонау, халық ауыз әдебиеті ҥлгілерінен 

бастап, батырлар жыры, ертегілер, би-шешендердің  даналық сӛздерімен жалғасып, ҧлы ақын, 

жазушылардың шығармаларынан кӛрініс табады. Мәселен, халық жазушысы Мҧхтар Мағауин 

«Аласапыран», «Ҧлттың кҥре тамыры», «Ҧлтсыздану ҧраны» атты кӛлемді шығармалар жазған. 

Аталған шығармалардың идеясы ел тҧтастығы, отаншыллдыққа тәрбиелеу, туған жеріне деген 

сҥйіспеншіліктерін арттыру. Жазушы қазақстандық отансҥйгіштік туралы толғамды ой-пікірлерінің 

бірінде: «Қазақ дейтін халық ҥлкен халық, ҧлы халық. Осы халықтың туын кӛтеріп, халық ҥшін 

қандай да кҥреске әзір болу керек. Адамның адамдығы – ел-жҧрттың адалдықта, кісіліктің кӛрсеткіші 

– ҧлтын сҥю, халқын сыйлау», - деп отансҥйгіштік тәрбие берудің маңызын сипаттай тҥседі3,12. 

Демек, патриоттық сана мен сезімнің мазмҧны «Отан» деген ҧлы ҧғым болып оның қалыптасуының 

басты шарттары Отанға деген сҥйіспеншілік сезімін ояту. Отанын кӛркейтуге ҥлкен ҥлес қосу және 

ӛзін-ӛзі тәрбиелеуге бейімделу. 

Кӛркем шығарма – рухани жаңғырудың негізі. Себебі, кӛркем шығарманың оқырманға берер 

рухани қҧндылығы, тәлім-тәрбиесі аса мол. Кӛркем шығарма ақылға ақыл қосып, еркіндікке жол 

ашады, ал еркіндік жаңа идеяларға, тың бастамаларға жетелейді. Кӛркем шығарманы тҥйсікпен 

тҥсініп, жаныңмен беріліп, сҥйіп оқу керек. Нәтижесінде рухани бай, адамгершілігі мол, 

дҥниетанымы кең тҧлға қалыптсары сӛзсіз. Ал ҧлттық рух бар жерде рухани жаңғыру кҥш алады.  

Елбасы  Н.Ә. Назарбаев «Рухы биік болмай, мықты тәуелсіз ел болмайды. Рухы биік елді ешкім жеңе 

алмайды. Рух деген – елдің тарихы, елдің тілі, елдің дәстҥрі» дей келе, «Ҧлттың бәсекеге 

қабілеттілігінің аса маңызды шарты – бҧл әлемдік бәсекелестік ҥдерісінде табысқа жетуге мҥмкіндік 

беретін кҥшті рух пен білім, яғни қазақстандық патриотизмді қалыптастыру», - деп атап кӛрсеткен 

болатын1,6. Тәрбиенің жалпы негізі рухани-азаматтық қҧндылықтары болуы керек. Рухани-

азаматтық қҧндылықтар ҥлкен мен кішінің арасындағы шынайы қарым-қатынас кезінде бала бойына 

дариды. Баланы биік адамгершілік қасиеттерге, мәдениетке тәрбиелеуде тәрбиелі адаммен жолдас 

болудың әсері мол. Мҧны халық даналығы ежелден айтып кеткен. «Жақсымен жолдас болсаң – 

жетерсің мҧратқа, жаманмен жолдас болсаң – қаларсың ҧятқа», «Жаман дос, жолдасын қалдырар 

жауға» сынды мақалдармен жеткізген. Халық ауыз әдебиетінің ҥлгілері мақал-мәтелдер, жҧмбақ, 

айтыс ӛлеңдер адамгерішілк тәрбиенің арқауы. Адамгерішілік тақырыбы – мәңгілік. Қай заманда 

болмасын адамзат алдында тҧратын міндеттердің ең бастысы – саналы, рухани бай ҧрпақ тәрбиелеу. 

Мҧғалімнің басты мақсаты – ӛзіндік рухани-азаматтық қҧндылықтарын оқушы бойына дарыта 

отырып, оның жҥрек тҥкпіріндегі рухани қазынасын жарыққа шығару,  әрбір баланы жеке тҧлға 

ретінде жетілдіру ҥшін оның бойындағы бар қҧндылықтарды дамыту. Мектеп қабырғасында жақсы 

тәрбиеленген, саналы білім алған шәкірт ӛмірде ӛз орнын табады. Ол ҥшін ең әуелі ҧрпағымызды 

бала кезінен-ақ ҧлттық тәлім-тәрбиеге, рухани-адамгершілік әдетке, азаматтық мәдениетке баулу 

керек. Сонда жас ҧрпақ елі ҥшін елең қағар, тарихы мен әдебиетін жетік білетін азамат болып 

қалыптасады. Осы мақсаттарды жҥзеге асыруда, әдебиет пәнін оқыту барысында  ҧлттық рухты 

кӛтеруді басты назарға аламын. Мәселен, Қазыбек бидің қалмақ қонтайшысының алдында тҧрып 

айтқан: «Біз найзаға ҥкі таққан елміз» деген бір ауыз сӛзін талдауға ҧсынамын. Найза – соғыс қаруы. 

Бірақ шешен «қаруға ҥкі таққан елміз» деп қазақ еліне тән бейбітшілік қасиет пен жауынгерлік 

қабілетті қатар сыйдырып тҧр. Яғни, қазақ халқы қаруды соғыс ашу ҥшін емес, дҧшпаннан қорғану 

ҥшін ғана ҧстайды деген даналық меңзеу жатыр. Оқушы бір сӛйлемдегі кереғар екі сӛздің тҥпкі мәнін 

аша отырып, тілдің қадірін, ҧлттық ділдің қасиетін, рухани ойдың астарын іздеуге талпынады. Осы 

ретте ойдан ой туып, ҧғымның екі қырын тҥсінуге, адамдар арасындағы қарым-қатынас, дос тҥгілі 

дҧшпанның да басын қадірлей алуы керек деген қорытынды тҧжырым жасалады. Осы сынды 

шығармалар мен ӛлеңдерге талдау жасай отырып, оқушының бойына адами қасиеттерді сіңіру 

маңызды. Мектепте оқытылатын барлық пәннің ӛзіндік орны мен маңызы бар. Дегенмен, халықтың 

рухани қазынасы, ҧлттық ділін қалыптастырудың бірден-бір қайнар бастауы саналатын ана тілі мен 

тӛл әдебиетінің маңызы зор. Әдебиетті оқыту оқушыға сӛз ӛнерінің қҧдіретін сезіндіріп, кӛркем 

шығармаларды ҧлттық қҧндылық ретінде таныта отырып, мәңгілік елдің ҧлттық рухын кӛтеруге 

бағытталады. 

Қорыта келгенде, Елбасының игілікке бағытталған «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» 

бастамасы Ҧлы Дала Елі ҥшін ерекше маңызды. Рухани жаңғыру – ел болып қолдайтын, жан-жақты 

насихаттайтын игі бастамалардың бірі. Болашақта ҧлттың табысты болуы – рухани жаңғыру кепілі 

болса, табысты болудың негізгі факторы – білім. Білімді ҧрпақ болашағымыздың тірегі. Сайып 

келгенде, «Рухани жаңғыру» бағдарламасында кӛрсетілген тәрбиенің негізгі месседжері – ХХІ 

ғасырға лайық қасиеттерді қалыптастыруда әдебиет пәнінің маңызы зор. Сондықтан да, пән 
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мҧғалімдері алдында зор міндет пен жауапкершілік тҧр. Әдебиет пәнінің әр сағаты – ҧлағатты, тәрбие 

сағаты болып ҧйымдастырылуы қажет. Қазақтың біртуар перзенті, сӛз зергері Ғабит Мҥсіреповтің  

«Әдебиет ҧлы болмай, халық ҧлы болмайды» деген сӛзі бар еді. Бҧл сӛзден асырып айту мҥмкін емес, 

әрине. Ҧлы Даланың тӛсінде туған біздің ҧлттың ҧлы болмауға қақысы жоқ, осыны естен 

шығармайық! 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
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КГУ «Станция юных натуралистов» 

 г.Караганда 

 

Человек является неотъемлемым элементом природы, без неѐ он не может жить, дышать, 

питаться, получать тепло, свет и жилище. Поэтому отношение к природе имеет глубокий 

гуманистический смысл, оно перерастает в нравственное отношение к самому человеку. Любовь к 

природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение к ней каждого человека должны 

воспитываться с раннего детства. Особая, решающая роль в подготовке будущих поколений к 

восприятию новых принципов взаимоотношений человека, общества в целом и природы сегодня 

отводится экологическому образованию, осуществляемому на непрерывной основе в 

образовательных организациях общего среднего и дополнительного образования учащихся.  

Анализ массовой практики показывает, что городские дети мало знают о природе своей 

местности и страны. Это происходит из-за того, что школьный курс биологии, географии и экологии 

очень далек от настоящей, реальной природы. К сожалению, стратегия современной школы такова, 

что самые живые и интересные предметы, такие как биология и география, находятся в самом конце 

списка школьных предметов. Кроме того, элементы экологических знаний включены 

преимущественно в содержание предметов естественнонаучного цикла и носят, главным образом, 

информационно-справочный характер. Методика их усвоения учащимися ориентирована больше на 

формальное заучивание, чем на анализ, размышление и оценку экологических ситуаций, а также 

поступков людей в окружающей среде, между тем как в деле формирования экологической культуры 

более важную роль играют виды учебной деятельности по социализации личности, а не глубокие 

научные знания. Как бы хорошо ни было поставлено преподавание экологии в школе, простое 

усвоение знаний нельзя считать конечным результатом. Преодоление данной проблемы 

осуществляется через изменение психологии школьников, воспитание новых ценностных ориентаций 

по отношению к природе. 

В качестве приоритетного направления в решении экологических проблем современности 

рассматривается расширение экологического образовательного пространства школьников в 

организациях дополнительного образования в ресурсных центрах и станциях юных натуралистов. 

Карагандинская станция юных натуралистов является единственной внешкольной 

организацией биолого-экологического направления, организационно методическим центром работы с 

юными натуралистами в школах, летних лагерях, дворовых клубах, а также является базой для 

прохождения с/х практики учащимися городских школ. Во время практических занятий, экскурсий и 

прохождения летней практики на агробиологическом участке станции у детей появляется интерес к 

растениям, которые они видят, появляется стремление узнать о них больше информации.  

Современная многоплановая система эколого-образовательной работы станции сложилась в 

результате многолетнего критического обора образовательных ценностей и норм. Важной частью в 

формировании экологической культуры в организационно-массовой и воспитательной работе 

станции являются традиции, которые определяют еѐ лицо, служат объединяющем началом для детей 
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и педагогов. В работе станции юных натуралистов и городских школ сложилась определѐнная 

система экологического воспитания. Она позволяет формировать у детей целостное представление о 

природе, способствовать формированию активной жизненной позиции, деятельностного подхода к 

охране и благоустройству природы родного города, закрепляет и обогащает знания и умения 

школьников, укрепляет их нравственность. Система совместной работы основывается на возрастных 

особенностях учащихся, их интересах и потребностях. Педагоги станции юных натуралистов 

совместно с педагогами и учащимися городских школ проводят экологические тематические 

мероприятия, конкурсы, игры, тренинги, флеш-мобы, акции, экскурсии в природу. 

Вот несколько форм работы: 

 

Практическая природоохранительная деятельность: 

Акции: «Не сжигайте листья», «Кормушка для птиц», «Посади дерево», «Экологическая тропа 

в городском парке», «Озеленение и благоустройство пришкольного двора», «Чистая река Букпа» и 

другие. 

Выставки: «Золотая осень», «Творческие поделки из природных материалов», «Зимние 

фантазии из вторичного сырья», «Сад моей мечты», «Эти удивительные птицы». 

Конкурсы: «Экологический плакат», «Экосумка», «Охрана окружающей среды», «Цветы в 

творчестве» «Всемирный День туризма», «Зеркало природы», «Природа и фантазия». 

Станционные мероприятия: «День открытых дверей», «Посвящение в юннаты», «Золотая 

осень», «Всемирный день животных», «Чудо степей Казахстана», «День независимости Казахстана», 

«Новогодние чудеса», «День птиц», «День защиты детей», «День эколога». 

Карагандинская станция юных натуралистов ведѐт постоянный поиск инновационных форм, 

методов и технологий организации образовательного процесса. Целями инновационной деятельности 

на станции являются повышение эффективности процесса обучения и получение более качественных 

результатов учащихся. Инновационная деятельность включает в себя следующие блоки работы: 

образовательная деятельность, социальное партнѐрство, исследовательская и проектная деятельность. 

Образовательная деятельность включает обновление содержания образовательных 

программ; внедрение современных педагогических технологий (проектное обучение, проблемное 

обучение, дистанционное обучение); использование информационно - коммуникативных технологий 

(разработка видео-монтажа роликов, презентаций, мастер-классов, эко-челледжей); предпрофильное 

обучение с воспитанниками старшего звена. 

К инновационным формам работы учебных занятий в кружках относится: интегрированные 

занятия, основанные на межпредметных связях; 

- занятия- соревнования: конкурсы, викторины и так далее. 

Для реализации задач инновационной деятельности на станции выработана тактика и стратегия 

работы с педагогами для развития их творческого потенциала: поддержка инновационных начинаний 

педагогов, повышение квалификации педагогов дополнительного образования, организация и 

проведение мастер- классов, семинаров, периодическая отчетность педагогов дополнительного 

образования. 

С целью обобщения и распределения передового опыта работы, взаимодействия с другими 

организациями дополнительного образования детей, формирование целостного позитивного образа 

станции юных натуралистов по эколого-биологическому образованию и воспитанию детей создан 

сайт учреждения, где также история создания и развития станции, ее традиции и достижения. 

Педагоги станции печатают свои статьи и рекомендации в республиканских, областных сборниках, 

журналах и газетах таких как «Воспитательная работа», «Внеклассная работа в школе», «Ізденіс» и 

т.д. 

Социальное партнерство. Станция юных натуралистов взаимодействует со всеми типами 

образовательных учреждений города и района (СОШ, дополнительные образовательные учреждения, 

детские дома и интернаты), различными учреждениями города, родителями обучающихся. 

 в рамках социального партнерства установлены связи с городским экомузеем для 

организации выставок, проведению экскурсий, взаимному консультированию по различным 

вопросам; 

 с Карагандинским государственным университетом, фитоинститутом по вопросам 

проведения опытнической, исследовательской работы и консультаций; 

 с городскими библиотеками для проведения совместных тематических экологических 

мероприятий и учащимися школ города; 



132 

 

Тәрбиенің негізгі месседждері - XXI ғасырға лайықты қасиеттер: 

«Рухани жаңғыру» 

 с управлением сельского хозяйства и охраны окружающей среды Карагандинской области 

по проведению совместных семинаров и конкурсов и т.д. 

Исследовательская и проектная деятельность. Приоритетной задачей в работе 

педагогического коллектива является практико-ориентированная, исследовательская деятельность 

детей. Обучающиеся всех возрастов ориентированы на занятия исследовательской деятельностью в 

области естествознания и экологии. На станции эта работа ведется уже многие годы и в этом 

направлении накоплены определенные наработки и достижения. Учащиеся кружков ежегодно 

учувствуют в республиканских конкурсах по экологии и естествознанию, малой академии, научно-

практических конференциях («Экология и дети»), и республиканском экологическом форуме 

«Табиғат аялы». Станция ежегодно проводит экологические конкурсы на областном и городском 

уровнях для учащихся гороских школ. Желание обучающихся активно учавствовать в решении 

сложных экологических проблем, значимых для сегодняшнего и завтрашнего дней привела к 

необходимости организации учебно- исследовательской деятельности как ведущего направления в 

работе станции юных натуралистов. 

Таким образом, инновационная и экологическая деятельность создают условия для 

саморазвития и самореализации педагогического коллектива и воспитанников кружков 

Карагандинской станции юных натуралистов. 
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ШЫҒАРМАШЫЛ ТҦЛҒАНЫ ТӘРБИЕЛЕУГЕ БАҒЫТТАЛҒАН ОҚУ-ТӘРБИЕ 

ҤРДІСІН ТИІМДІ ҦЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЖОЛДАРЫ 
 

Оразалина Ф.Т. 
«С.Сейфуллин атындағы гимназия» КММ 

Сәтбаев қаласы 

 

Қазіргі қоғам мектептен ӛздігінен білім алып, ӛз бетімен жҧмыс істей алатын, жауапкершілігі 

дамыған, ӛзгелермен тез тіл табыса алатын тҧлғаларды тәрбиелеуді талап етеді. Мектеп жас 

жеткіншекке ӛмір бойына білім бермейді, ал оған білім алуды, ҥнемі ӛзін жетілдіруді ҥйретуді басты 

міндет етіп қоюы тиіс. Осы орайда Сәтбаев қаласындағы Сәкен Сейфуллин атындағы гимназия 

жҧмысының ең басты мақсаттары болып білім алушыларды ӛмірге дайындау, шығармашылық тҧлға 

етіп қалыптастыру және олардың кәсібін анықтауға кӛмектесу табылады. Еліміздің болашағы – 

мектеп оқушыларын дамыту, тәрбиелеу жҧмыстары дарындылыққа анықтама беруден басталады. 

Дарынды балалардың қаншалықты жиі кӛрінуіне байланысты ғалымдар арасында пікірталастар 

туындап жатады[1]. Біріншісі «балалардың барлығы дарынды болып табылады» деген болса, екіншісі 

– «дарынды балалар сирек кездеседі» деген кӛзқарастар. Соңғы айтылған пікірдің қолдаушылары кез 

келген дені сау баланы қолайлы жағдай жасалған ортада дамытуға болатынын дәлел етеді. Біз 

жҧмысымызда «балалардың барлығы дарынды» деген кӛзқарасты алып, гимназиямызда «Дарынды 

балалар» бағдарламасын жасадық. Бҧл бағдарламада оқушылармен, мҧғалімдермен, ата-аналармен 

жҧмыстар қарастырылған. Оқушылармен жҧмыста олардың қызығушылығын, қабілетін, бейімін 

анықтау және дамытудың жолдарын психологтармен бірге пән мҧғалімдері, сынып жетекшілер 

жҥргізеді. Әр оқушының «Даму картасында» осы мамандардың бӛлімдері қарастырылған. 7-9 
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сыныптарда сынып жетекшісі мен мектеп психологі білім алушылардың бейінін анықтауда тӛмендегі 

сызбаны толтырып, оны бала мен ата-ананың талқысына салады. 

 Психологиялық 

зерттеулер   

«Қызығушылық» картасы  

Дж. Голланд тесті  

Е.А.Климов тесті  

Пән мҧғалімдерінің 

ҧсынысы 

Ҧнататын пәндер /нәтижелі пәндер  

Ата-ананың ҧсынған мамандығы  

Оқушының таңдаған мамандығы  

Психологтің ҧсынысы  

Гимназияда әр оқушының ерекшелігін, қабілетін ашуға кӛп кӛңіл бӛлінеді. Оқу, 

жаратылыстану-ғылыми, математикалық, тҧрмыстық, экономикалық сауаттылықты дамытуда тҥрлі 

курстар мен ҥйірмелер жҥйелі тҥрде жҥргізіледі. Бастауыштағы курстардың орта және жоғары 

буындарда сабақтастығын тауып жатқанын тӛмендегі сызбадан кӛресіздер.  

Функционалдық 

сауаттылықты 

дамыту 

Бастауыш 

сыныптағы курстың 

аты 

Орта буын - 5-9 

сыныптардағы курстың 

аты 

Жоғары буын - 10-11 

сыныптардағы курстың 

аты 

Оқу сауаттылығы 

Тілдік қҧзыреттілік 

Оқу шаттығы 

 

Шешендік ӛнер Жас тілші 

АВС ағылшын тілі Ағылшын тілінің 

практикалық курсы 

Ағылшын тілінің 

практикумы 

Тҧрмыстық 

сауаттылық 

Ою әліппесі Қолӛнер Шебер қолдар 

Ғылыми-

жаратылыстану 

сауаттылығы 

Ғылыми-зерттеу 

негіздері 

География, тарих, 

биология пәндерінен 

зерттеу жҧмыстары 

Физика, тарих, 

биология, экология 

саласында ғылыми-

зерттеу жҧмыстары 

Математикалық 

сауаттылық 

Қызықты 

математика 

Логика Математикадан 

стандарттан тыс есептер 

шығару 

Мысалы, 1-4 сыныптарда жҥргізілетін «Оқу шаттығы» курсы оқушыларды кітап оқуға 

баулуды, оқу сауаттылығының қарапайым деңгейдегі дағдыларын қалыптастыруды мақсат етіп 

қойса, орта буындағы «Шешендің ӛнер» курсы қазақ әдебиетінің ҥлгілі туындыларымен таныстырып 

қоймайды, оқушылардың тілдік қҧзыреттілігін дамытуды кӛздейді. Осы курстардың жалғасы           

10-11 сыныптардағы «Жас тілші» курсы журналистика мамандығын таңдаған оқушылар ҥшін 

әзірленген. Олар Сәтбаев қаласының «Ақшам» телеарнасы қызметкерлерімен тікелей жҧмыс жасап, 

тәжірибелерін шыңдайды. Қатысушылар Сәкен Сейфуллиннің 125 жылдығына арнап, Абай 

Қҧнанбаевтың 175 жылдығына, тҥрлі мерекелерге арнап видеорепортаждар дайындады, журналистік 

мамандықтың қыр-сырына қанықты. Сонымен қатар гимназияда ағылшын тілін оқыту инвариантты 

бӛліктегі сабақтармен қатар вариативтік бӛліктен ағылшын тіліне қосымша сабақтар беру арқылы 

жҥргізіледі. Бҧл оқушылардың 7 сыныптан бастап физика, химия, информатика пәндерін ағылшын 

тілінде оқытуға дайындайды. Әзірше гимназияда 7-9 сыныптар аралығында аталған 3 пән вариативтік 

бӛлікте жҥргізіледі. 10 сыныпта физика пәні толық инвариантты бӛлікте оқытылады. Пәндерді 

ағылшын тілінде оқытуды арнайы курс ӛткен білікті мамандар ӛткізеді. Ҥштілділікті дамыту 

гимназияда іс-шаралардың ҥш тілде ӛткізілуімен де жҥзеге асырылады. Мысалы, «Сырсандық» 

зияткерлік ойыны, «Полиглот» олимпиадасы, шығармалар сайыстары, тілдер апталықтары 

гимназистердің тілдік қҧзыреттіліктерін дамытуға септігін тигізетіні анық.  

Біз жаңа тәсілдерді қолдану арқылы оқушыларды әлеуметтендіру жҧмысын жандандыру мен 

жҥйелеуді ойластырдық. Біріншіден, ол жас ӛспірімдерге ӛзін жҥзеге асырғысы келетін қызмет 

бағытын еркін таңдау мҥмкіндігін беру. Гимназияда оқушыларға арналған тҥрлі бағыттағы курстар, 

ҥйірмелер жҥргізіледі. Мысалы «Робототехника», «Интеллектум», «Гҥл ӛсірушілер», спорттық 

бағыттағы ҥйірмелер «Шахмат», «Тоғызқҧмалақ», «Футбол», «Гимнастика», эстетикалық бағыттағы 

ҥйірмелер «Би әліппесі», «Бейнелеу ӛнері студиясы». Бала ӛзі ҧнаған іс-әрекет тҥрін, сабақты таңдай 

алады. Жеткіншектердің бойында лидерлік қасиетті дамыту ҥшін «Кӛшбасшы» клубы жҧмыс істейді, 

оны тәмамдаған білім алушылар «Оқушылар комитетінің» мҥшесі атанып, гимназияны басқару ісіне 

қатысады. Біздің ойымызша, әлеуметтік дағдыларды игеру ҥшін балаға нақты ересектер әлеміне 
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мейлінше жақын қоршаған орта орнату қажет, балаларда ынтымақтастыққа деген мотивацияның 

қалыптасуына ықпал ету керек. 

Сәкен Сейфуллин атындағы гимназия бірнеше жылдардан бері Назарбаев зияткерлік 

мектебінің тәжірибесін таратумен айналысып келеді. Ол әсіресе гимназияның тәрбие жҧмысында 

қарқынды ӛтуде. «Шаңырақ», «Ата-ана қызметімен танысу», «Ҥлкенге қҧрмет", флешмоб, «Ӛзін-ӛзі 

басқару» әлеуметтік жобалары кеңінен етек алуда. Қазақстан халықтарының салт-дәстҥрлерін оқып-

білуде фестивальдерді, балалар ҥйі мен қарттар ҥйіне концерттік бағдарламалармен баруды 

ҧйымдастыру, ӛзін-ӛзі басқару комитетінің ӛткізген іс-шаралары оқушыларды елжандылыққа 

баулитыны сӛзсіз. Н.Ә.Назарбаевтың «Рухани жаңғыру: болашаққа бағдар» атты бағдарламасы 

аясында гимназия жас зерттеушілері мектеп тҥлектері туралы материал жинап, тҥлек тақтасын 

жасады. Осы жҧмысымыз игі істермен жалғасып, 2000 жылғы тҥлектеріміз гимназия ҥшін оқу залын 

жабдықтап, сыйға тартты.  

Қала мектептері және С.Сейфуллин атындағы гимназия оқушылары Назарбаев зияткерлік 

мектебінің «Туған елге тағзым», 100 кҥй, 100 ән, ТEDх, еріктілер қозғалысының жҧмысы арқылы 

«Қоғамға қызмет» жобаларын іске асыруда.  

Білім беру мазмҧнын жаңартуда кітапхана да маңызды рӛл атқарады. Кітапханашылар ӛз 

жҧмысында инновациялық жҧмыс әдістерін қолдана отырып. Қазақстан Республикасының 1-ші 

Президент кҥніне гимназия мҧғалімдері мен оқушылары арасында «Буккроссинг» акциясы 

нәтижесінде жиналған кітаптардың берілуін ҧйымдастырды, RedX форматында оқырмандармен 

конференциялар ӛткізді.  

Тәжірибені тарату осы ҥрдіске ата-аналар қауымдастығын тартуды кӛздейді. Гимназияда ―Ата-

әжелер кҥнін», «Анам, әкем, мен – отбасымыз оқырман» сайыстарын, «Әкелер мектебі» мен «Аналар 

мектебінің» іс-шараларын ӛткізу дәстҥрге айналды. 2019-2020 оқу жылында «Оқушы – ата-ана – 

мҧғалім» ҥштігінің ынтымақтастығын дамыту мақсатында ата-аналармен біріккен іс-шаралар 

ӛткізілді. Әр бір сыныптың ата-аналары ӛз кәсіптерімен таныстырып, балаларға шеберлік сыныптар 

кӛрсетті, жас ӛспірімдерді мамандықтармен таныстырды.  

2018 жылы гимназияның жҧмысы облыстық инновациялық мектептер арасында ҥздік ҥш 

мектеп қатарына кіріп, Қарағанды облысы оқу-әдістемелік орталығының мадақтамасымен 

марапатталды. 

Тӛмендегі сызбадан гимназияда тҥрлі деңгейдегі сайыстарға, олимпиадаларға қатысқан 

оқушылар мен жҥлделі орын алғандардың ӛсу динамикасын бақылауға болады. Орташа есеппен 

2018-2019 жылға қарағанда 2019-2020 жылы пайыздық кӛрсеткіш 5-7% жоғарылаған.  

 

деңгейлер 2018-2019 оқу жылы 2019-2020 оқу жылы 

қатысушылар жҥлделер қатысушылар жҥлделер 

Қалалық 69 37 72 31 

Облыстық 51 24 49 28 

Республикалық 62 42 79 44 

Халықаралық 503 174 527 188 

Гимназиямызда жҥргізіліп жатқан жҧмыстарымыз ӛз нәтижелерін беріп жатыр. Осы оқу 

жылында 2 оқушымыз (Берік Назерке, Денберген Дариға) облыстық пәндік олимпиадалардың 

жҥлдегері атанды, Қодар Айғаным облыстық ғылыми жобалар сайысында ІІ орынды иеленді. Жыл 

сайын жас зерттеушілер облыстық ҚР ШҒА ОҚБ ғылыми практикалық сайысына қатысып жҥлделі 

орындарды иемденуде. Әлі алға қойған мақсат-міндеттеріміз баршылық, лайықты қазақстандықтарды 

тәрбиелеуде гимназиямыздың педагогикалық ҧжымының аянбай еңбектенетініне сенемін.  

Әлеуметтену процесінің барлық қатысушыларының рӛлдері ауыспалы. Егер бҧрын мҧғалім 

ҧйымдастырушы болса, енді ол ҥйлестіруші, кеңесші, қостаушы, қолдаушы болады, ол нәтижені 

модельдейді және болжайды[2]. Оқушы бҧрын орындаушы болған, енді ол бастамашы, 

ҧйымдастырушы, болашақ кӛшбасшы рӛлінде кӛрінеді; ӛз бетінше шешім қабылдайды, 

серіктестермен қарым-қатынас орнатады. Сонымен, ата-ана бҧрын бақылаушы, кӛмекші болса, енді 

қатысушы, дамытушы, ҧйымдастырушы, демеуші болады. 

 

Әдебиеттер: 

1. https://ramrdu.edumsko.ru/rsod/uchen 08.10.2020 ж. алынды 

2. https://deti.jofo.me/444593.html 08.10.2020 ж. алынды  

https://ramrdu.edumsko.ru/rsod/uchen
https://deti.jofo.me/444593.html
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ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ НА  УРОКЕ 

ЛИТЕРАТУРЫ В ФОРМАТЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Перепелкина Е.М. 
СОШЛ № 53 

г.Караганда 

 

В который раз убеждаюсь в том, что предмет литературы имеет особое значение в жизни 

человека. И у учителя литературы есть уникальная возможность решать важнейшие задачи духовного 

и нравственного воспитания. 

Я уверена, что для учителя  литературы воспитание нравственности у учащихся становится 

одной из главных задач как на уроке,  так и вне урока, потому что мы живѐм в такое время, когда 

наблюдается дефицит духовности, падение нравственности, утрата милосердия, а жестокость и зло 

берут верх над добром и порядочностью. 

Ко всему этому могу добавить, что  сегодня, в  вынужденный период перехода на 

дистанционное обучение, как никогда , обострилась потребность людей в возрождении духовности, 

нравственности и любви в ближнему. 

Именно сейчас многие дети страдают дефицитом внимания, любви, нуждаются в советах, 

общении. Дистанционка не способствует необходимому общению с учащимися.  Много работы и 

учителем, и учеником  по предмету литературы выполняется удаленно друг от друга. 

Но мы, учителя- словесники, стараемся максимально заполнить то социальное пространство, 

которое страдает от  нынешней дистанции. 

Сегодня работа учителя- словесника намного отличается от того, что было год назад. Проводя 

уроки литературы, я понимаю, что мне необходимо не только качественно подготовиться к уроку, но 

и использовать максимально  такие цифровые ресурсы, которые могли бы помочь ребенку получить 

то необходимое в процессе подготовки к уроку и выполнении домашнего задания, чтобы восполнить 

у него интеллектуальные и духовные потребности в общении, в приобщении к искусству, культуре и 

развитию моральных качеств. 

Наблюдая за учащимися 8-9 классов, я обратила внимание, что дети именно этого возраста 

нуждаются сейчас в общении, в приобщении к высокому и прекрасному. А это значит, что я, как 

учитель литературы, через изучаемые произведения должна так заинтересовать детей, чтобы им 

хотелось не только читать блоги и сообщения социальных сетей, но и нуждаться в чтении книг, 

смотреть интересные и ,главное, нужные телепередачи. 

Не смотря на то, что нас всех  сейчас окружают цифровые технологии, и то, что было когда- то 

для нас недосягаемым, становится близким, доступным и возможным . Но молодое поколение, к 

сожалению , не делается от этого счастливым. Разве можно заменить живое общение близких или 

друзей с общением в сети…? Тем не менее, это происходит, и ребята нуждаются в таких ресурсах, 

которые помогут им оставаться чистыми, искренними, добрыми, думающими и понимающими. 

Уроки  на различных платформах частично  покрывают ту необходимую потребность в 

общении. 

В своей практике я стараюсь использовать не только предложенные образовательные 

платформы, но и, к примеру,  интеллектуальные телепередачи. 

Очень интересным показалисьм  мне и моим ученика  проект «Открытый урок»  с Дмитрием 

Быковым, телепередача «Игра в бисер» с Игорем Волгиным, «Литературная гостиная»-передача 

Пикалевского, «Литературные чтения» и т.д.  Эти телевизионные проекты в свободном доступе , 

каждый учащийся может познакомится с ними, использовать для литературного анализа 

произведений, знакомства с биографией  того или иного  поэта, писателя или литературного деятеля. 

Самое интересное и полезное , что ребят увлекает такая форма работы: не из учебника, не из 

конспекта, не из лекции учителя. Многие ученики говорят, что когда готовят домашнее задание по 

литературе , используя телепередачи, то у  многих из них не возникает ощущение того, что они сидят 

за  скучным учебником и зубрят необходимый материал. Думаю, что  просмотр передач для  ученика 

8 или 9 класса- это чувство некой свободы, где они выходят из формата обычного урока. Это для них 

интересно, и  дети продолжают изучать уже не только то, что написано в домашнем задании, но и то, 

что их заинтересовало. А это уже и развитие проектной и исследовательской деятельности. 

Но как заставить детей не только смотреть, но и мыслить??? Это значит, что необходимо  

чтение. Тогда будет и анализ, и понимание ценностей, и стремление вырасти духовно. 
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При изучении художественных произведений с учащимися среднего звена на уроках 

рассматриваю проблему взаимоотношений родителей и детей. Сегодня этот вопрос важен как 

никогда. Ведь насколько будет доброй и тесной связь детей с родителями, тем в ребячьих сердцах 

звонче зазвучит любовь, отзывчивость, честность, сострадание, ответственность. А учитель будет 

стараться не только развивать, но и закреплять нравственное начало, положение учеников в семье. 

Например: при изучении произведения К Паустовского «Телеграмма» ребята пытались 

ответить на очень сложные вопросы, требующие размышлений. Размышления и мысли о герое всегда 

заставляют обращаться к тексту.  

– Какими словами вы бы определили душевное состояние героини рассказа «Телеграмма»? 

– Почему впервые за последний год она решилась выйти из дома? 

– Какое чувство рождает пейзаж в душе Катерины Петровны? 

– Что вас затронуло в этом письме Катерины Петровны? 

Изучая повесть А. С Пушкина «Станционный смотритель», я хочу: выявить у ребят чувство 

ответственности за близких им людей. Достичь осмысления внутреннего мира героев, их поступков 

помогают вопросы по тексту: 

1. Права ли Дуня, что уехала из дома? 

2. Как отреагировал отец(С. Вырин) на отъезд Дуни? 

3. Вспоминала ли Дуня об отце в Петербурге? 

4. Как вела себя Дуня на кладбище?(Обращаю внимание на глаголы легла и лежала) 

Конечно, ребятам этого возраста хочется видеть конец повести счастливым. 

Воспользовавшись  этим, я использую элементы урока- гипотезы, то есть начинаю вопросы со слов: 

«Что было бы если… 

Вопросы: 

- Что было бы, если станционный смотритель был  принят в доме Минского, как гость? 

- Что было бы, если Дуня уехала с согласия отца? 

-Что было бы, если приехала навестить отца после появления его в Петербурге? 

Такие вопросы выявят ответы, которые утвердят в сознании подростков понятия о милосердии 

к людям. 

Выше было сказано о том, что жизненный опыт ученика нужно соединять с жизнью 

персонажей. Поэтому завожу разговор о том, как относятся ребята к родителям. Прошу их подумать 

минуту о том, всегда ли были справедливы ребята с ними. Как поступят они, когда родители будут 

преклонного возраста.  

Удаленность позволяет остаться детям наедине с текстом, а,значит, и наедине со своими 

мыслями. Я обратила внимание, что многие из ребят признаются в  том, что они теперь не просто 

читают текст, но и изучают его. При письменных ответах всегда прошу ребят приводить в пример 

цитаты из текста, что еще раз позволит ребенку вновь обратиться к произведению. 

 

Нравственное воспитание в школе должно быть ориентировано на требования нашей жизни не 

только в настоящем, но и в будущем. Важным является воспитание морально-волевых черт 

характера: честности и правдивости, нравственной чистоты, простоты и скромности в общественной 

и личной жизни, уважение к старшим. 

Я верю, что пройдет еще немного времени, и школьники  с удовольствием вернутся за парты, 

соскучившись по общению, учителям, классным комнатам. Но уже сейчас мы все стали понимать, 

бесценный опыт общения на дистанции сделал нас с учащимися намного ближе. И ребята , думаю, 

хорошо понимают ценности общения, дружбы, семьи, любви. Потому, что когда во главе угла стоит 

что- то важное, от которого зависит дальнейшая жизнь общества- общечеловеческие ценности- 

ничто не отдалит нас друг от друга. 

 

Литература: 

1. Учебник русской литературы за 8 класс. Г Шашкина, 2018 

2. https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/02/15/nravstvennoe-vospitanie-uchashchikhsya-
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ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ- ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗ БІЛІМ БЕРУ ОРТАСЫ 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ АДАМГЕРШІЛІК, ӘЛЕУМЕТТІК-САУ ТҦЛҒАНЫ ДАМЫТУ 

ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ 
 

Рахимберлина А.Н. 
«Әлихан Бӛкейханов атындағы  

№15 мектеп-лицейі» КММ 

Балқаш қаласы 

 

Адамның адамшылдығы- ақыл, ғылым, жақсы ата, 

жақсы ана, жақсы қҧрбы, жақсы ҧстаздан болады. 

Абай Құнанбаев 

Психологиялық-педагогикалық қауіпсіз білім беру ортасында бәсекеге қабілетті жеке тҧлғаны 

қалыптастыру ҥшін оқушының ең алдымен психологиялық адамгершілігі, әлеуметтік жауапкершілігі 

бар, отбасына, еліне, отатына деген шынайы махаббаты бар тҧлға болуы қажет. Оқушының осы 

тҧрғыда жан-жақты қалыптасу ҥшін оқушының отбасы, тҧратын жері, білім алатын орны, араласатын 

достары барлығы фактор ретінде оқушының қалыптасыуына тікелей байланысты болып тҧрады. 

Бірақ бҥгінгі кҥні кейбір оқушылардың осы тҧрғыда кӛз қарастары бірдей емес екені анық. Әр-бір 

оқушының тҧлғалық, эмоциялық қорғансыздықтың алдын-алу, ӛзінің жақын деген адамдарымен 

жақсы қарым-қатынаста болып оларды сыйлап қҧрметтеу және ӛзіне сенімді мінез-қҧлық 

дағдыларын қалыптастыру ҥшін әр бір оқушының отбасының ішіндегі ахуалы, бірге араласып бірге 

жҥретін ортасының психологиялық қауіпсіз орта болуы керек.  

Ол дегеніміз - оқушының кӛп уақыт ӛкізетін ортасы ол білім алатын орны болғандықтан, 

оқушының сана сезіміне, жҥріс тҧрысына, психологиялық кӛңіл-кҥйіне кӛп ықпал етуі мҥмкін. Неге? 

Осыны анықтау ҥшін уақытты сәл артқа қарастыруымыз қажет. Әр бір баланың бірінші әлеуметтік 

ортасы ол мектепке дейінгі тәрбие ортасы, ол жерде бала алғашқы дағдыларды ҥйреніп, ӛзін-ӛзі 

кҥтуге, ӛз бетімен жасына сай білім алуға, айналасын тануға, білуге ҥйренеді. Екінші әлеуметтік 

ортасы ол мектеп. Мектепте оқушы болып алғашқы рет ӛзін жеке тҧлға болып сезінеді. Білім алу, 

бәсекеге тҥсу, танып білуге қҧштарлығы арта тҥседі.  

Сондықтан да, оқушы алғаш рет мектеп табалдырығын аттаған бетте оны қарсы алатын 

мҧғалімінің де бойында жоғарыда айтылған барлық жағымды қасиеттер болу керек. Оқушының білім 

алуға келген мектебі де әдемі, кең, ашық тҥстерде боялған ғимарат болу керек. 1-ші сыныпқа келген 

оқушыларды қарсы алып тҧрған мектеп педагогтары ашық мінезді, жҥздері жылы болып 

оқушыларды жақсы қарсы алуға дайындығын таныту қажет. Ӛйткені баланың бірінші кҥннен бастап 

сол білім беру ортсына деген кӛз қарасы қалыптасын ӛмір бойы жҥрегінде қалады.  

Сондықтан да, мектеп  психологиялық- педагогикалық қауіпсіз білім беру ортасына ҥнемі сай 

болып тҧруы керек. Сол ҥшін әр-бір білім беру мекемесінде қажетті мамандар, педагогтар, педагог-

психологтар жҧмыс істейді. «Жҧмыла кӛтерген- жҥк жеңіл» демекші педагогтардың әр-қайсысы 

ҥнемі әр-бір оқушыға дҧрыс кӛз қараспен қараса, әр-бір оқушынының бӛлісіп айтқанын жҥрегімен 

қабылдаса, оқушыға немесе ата-анасына уақытылы қажетті кеңес беріп, кӛмек кӛрсетсе, дҧрыс бағыт- 

бағдар берсе, тек сонда ғана психологиялық адамгершілігі бар, әлеуметтік-сау тҧлғаны тәрбиелеп 

шығаруға болады. Оның барлық процесстері отбасы мен мектеп қабырғасында жҥзеге асатыны 

мінсіз. Бала тәрбиесінде ҧсақ мәселелер деген болмайды. Оқушының мектепке кіргенінен бастап 

оның кӛңіл-кҥйінің ӛзгеруін, ішкі жан дҥниесінде ӛзгерістердің пайда болғанын бірден педагог 

байқауы тиіс.  

Сондықтан да, әрбір оқушыны назарда ҧстап, оның қал-жағдайын білуге білікті педагог 

әрдайым дайын болып тҧруы қажет деп ойлаймын. Мектепте жҧмыс істейтін барлық педагогтар 

оқушыға білім бергенімен қоса оқушыға кҥнделікті дҧрыс бағыт бағдар беріп тәрбиесіне аса назар 

аудару қажет. Тәрбие – мектеп қабырғасында барлық жерде білім берумен қоса жҥру керек. Сонда 

ғана оқушы дҧрыс ортада дҧрыс қалыптаса алады. Мысалы бізідің мектеп-лицейіміздің әрбір 

қабатында баланың сана сезіміне, рухына әсер ететін, тәрбиелік санасын дамытатын тақырыптық 

орталықтар әзірленген.«Бабалар залы» ол залда біздің қазақ халқының даналарымыз, ағартушы 

ғалымдарымыздың портреттері бар. Олар баланың тәрбиесіне қалай әсер етеді? Сол портретке бір рет 

қарағанның ӛзі кез келген адамның тҥйсігіне ой салады. Ол кісілер кім?, ол кісілердің біздерге 

қалдырған қандай қазынасы бар? –деген сауалдарға жауап алу мақсатында әр-бір оқушы ізденуі 
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мҥмкін. Мектеп-лицейімізде «Бабалар залында» танымдық және тәрбиелік іс-шаралар ҥнемі ӛтеді. Ол 

іс-шараларға оқушылар, ата-аналар, мҧғалімдер қатысады.  

Нәтижесінде оқушылардың сана сезімінде ҥлкенге қҧрмет, ӛткенге тағзым ҥлгісі қалыптасады. 

«Рәміздер залы» ол залда біздің Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері бар. «Жетістіктер 

галереясы» бар. Жетістіктер галереясында біздің оқушыларымыздың әр-тҥрлі жарыстардан алған 

жҥлделі жетістіктері бар. Ол жетістіктер оқушылардың бойында дербес бәсекелестікті оятады. Білім 

алуға дарындылықтарын танытуға, уәжін қалыптастыруға бағыттайды. Мектеп-лицейімізде кӛптеген 

шығармашылық топтар бар.  

Мысалы: «Шаңырақ» тобы, шаңырақ тобының оқушылары ашық, ӛз ойын еркін білдіре алатын, 

кез келген іс-шараның басында жҥретін, болашаққа нақты бағыт бағдары қалыптасқан оқушылар. 

«Адал ҧрпақ» клубы бар. Адал ҧрпақ клуб мҥшелері парасатты, адамгершілігі мол, басқа да 

оқушыларға тәлім мен тәрбиені дәріптейтін, адалдыққа, мейірімділікке, бірлікке тәрбиелейтін 

еріктілер болып келеді. Міне осындай жан-жақты, барлық жағынан қалыптасқан ҧйымшыл, бір-біріне 

жанашыр, талантты, дарынды, болашаққа ашық, лидерлік ортада білім алып жҥрген оқушылар 

болашақта ӛздерінің дҧрыс жолын бағыттай алатын, психологиялық адамгершіліктері дҧрыс 

қалыптасқан, әлеуметтік жауапкершілігі бар тҧлға болып шығады. Әрине осы жҧмыстардың барлығы 

оқушы-ата-ана-мектеп деген ҥлкен бірлестікте, бір-бірімен сабақтастықта жҧмылып бірге жҧмыс 

істесе ғана осындай жетістіктерге жетуге болады.  

 

Әдебиеттер:  
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университеті‖ 2017  
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ЖАС САРБАЗОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН КАК 

СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ СТОЙКОЙ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 

ПОЗИЦИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

Рахимжанов Е.Т., Байпакпаев А.М. 
КГУ «СОШ№58»  

г. Караганды 

 

Молодежь – национальное достояние нашего общества и от того, какой она будет, зависит 

наше общество и государственность Республики. Возрождение кадетских (ныне классы «Жас 

Сарбаз») образовательных учреждений в Казахстане началось давно. У истоков этого процесса стоят 

энтузиасты, офицеры запаса, которым удается наладить связь с кадетами (ныне  Жас Сарбазовцами) 

различных регионов Казахстана. Процесс этот непростой, и понимание сущности данного процесса 

далеко неоднозначно. Но, несмотря на трудности, по решению региональных властей и ведомств, в 

Казахстане к настоящему времени уже созданы кадетские учебные заведения: Республиканская 

школа имени генерала С.К. Нурмагамбетова «Жас Улан», специализированный лицей «Арыстан» в 

Алматинской области, в 4-х городах республики есть Республиканские военные школы, и это не 

считая кадетских классов (ныне классов «Жас Сарбаз»)  при обычных общеобразовательных школах 

в разных регионах страны. Интерес к кадетскому движению с каждым годом возрастает. 

Воспитание детей и молодежи в современном обществе осуществляется в условиях 

экономического и политического реформирования, в ходе которого существенно изменились 

положение подрастающего поколения. Принципы функционирования образовательных учреждений, 

молодежных объединений и организаций, средств массовой информации, силовых структур. 

Социально-экономические инновации периода становления казахстанской государственности 

вызвали определенное социальное расслоение общества, снижение жизненного уровня, ценностную 

переориентацию в молодежной среде. За период развала Советского Союза, в перестроечное время 

идея государственности и патриотизма в стране получила печальные последствия: снижение 

авторитета армии в глазах молодежи, уклонение юношей от службы в армии, ухудшение здоровья 

допризывников, рост уровня преступности и наркомании среди молодежи и т.д. А между тем, 

укрепление обороноспособности, конкурентоспособности – часть государственной политики. В связи 
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с этим в государстве значительно возросла роль образовательных учреждений, детских и 

молодежных организаций, в рамках которых происходит духовно-нравственное становление детей и 

молодежи, подготовка их к самостоятельной жизни. Все большее распространение приобретает 

взгляд на патриотизм как важнейшую ценность, интегрирующую не только социальный, но и 

духовный, нравственный, идеологический, культурно-исторический, военно-патриотический и 

другие компоненты. Благодаря реализации Государственной программы патриотического воспитания 

граждан Казахстана, политики лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева, возросло число 

детско-юношеских движений, центров, клубов и объединений военно-патриотической 

направленности. Подготовка кадетов (ныне Жас Сарбазовцев) – это формирование физически, 

психически и  нравственно здорового гражданина и объединение людей, желающих приобщиться к 

историческим и вновь рождающимся традициям. 

В своей деятельности общеобразовательная школа несет высокую миссию – подготовки жизни 

достойных выпускников. В 2013 году в школе №58 г. Караганды впервые открыт кадетский класс 

(ныне классы «Жас Сарбаз») военной направленности, определивший приоритетные направления в 

развитии школы. Кадетское (ныне Жас Сарбазовское)  движение привлекательно для нас своей 

национальной идеологией, историей и патриотизмом. Кадетские классы (ныне классы «Жас Сарбаз») 

школы стали еще одним из источников, питающих возрождение молодежи, их патриотизма, 

воскрешения обычаев, обрядов и традиций наших славных предков. Воспитывать патриотов надо 

начинать как с семьи, так и со школьной скамьи. Чтобы стать настоящим патриотом своей Родины, 

нужно научиться ценить и любить ту малую Родину, которая начинается с детства. 

Всей своей деятельностью школа отвечает на вызовы и задачи новой исторической эпохи по 

формированию национального духовного характера. Школьники причастны к таким высоким 

понятиям, как Родина, патриотизм, родной край, а педагоги делают все необходимое, чтобы 

воспитать у них характер, привычки, убеждения, какие бы изменения в политической и социальной 

жизни страны не происходили. Современный этап общественного развития характеризуется 

возрождением национального самосознания. Совершенно очевидно, что пассивные, физически 

слабые и бездуховные люди не способны эффективно их преодолевать. Жас Сарбазовское движение 

нуждается в активных, творчески одаренных и физически здоровых людях, стремящихся к 

всестороннему развитию. Отсюда определяются приоритетные задачи, решаемые в ходе реализации 

учебно-воспитательного процесса в  классах «Жас Сарбаз». 

 

Схема – модель  

«Воспитание и социализация личности учащегося класса «Жас Сарбаз». 

1. Духовно-нравственное воспитание: 

Цель: формирование у обучающихся  потребностей, мотивов, познания себя, достижение 

гармонии физического и нравственно-духовного развития, обогащения национальными и 

общечеловеческими и ценностями. 

2. Воспитание политической и правовой культуры: 

Цель: формирование необходимых умений и навыков жизни в демократическом обществе на 

основе принципов уважения прав человека, толерантности, культуры мира. 

3. Профилактика предотвращения употребления наркотических и других вредных 

веществ: 

Цель: формирование у Жас Сарбазовцев представления о здоровом образе жизни, о здоровом и 

нездоровом поведении, мотивации к отказу от вредных привычек и опасных поступков. 

4. Патриотическое воспитание: 

Цель: формирование у Жас Сарбазовцев чувства верности своему отечеству, развитие 

личности, обладающей качествами гражданина-патриота своей родины. 

5. Эстетическое воспитание: 

Цель: формирование у Жас Сарбазовцев интереса и уважение к культурам народов нашей 

страны и мира, развитие чувства красоты и понимание прекрасного. 

6. Социальное партнерство с родителями: 

Цель: формирование отношений сотрудничества в триаде: подростков, педагог, родитель для 

обеспечения единства воспитательного воздействия на Жас Сарбазовца. 

Раскрытие сущности военно-патриотического воспитания осуществляется в парадигме 

интересов личности и стратегии такого воспитания: от прав, интересов, достоинства личности – к 

обязанностям, долгу, ответственности перед обществом и государством. Основными принципами 
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военно-патриотического воспитания как составной части всестороннего развития личности учащихся 

являются: 

 принцип воспитания в коллективе и через коллектив; 

 принцип уважения к личности учащегося в сочетании с разумной требовательностью к 

нему; 

 принципы опоры на положительное; 

 принцип соответствия воспитания индивидуальным особенностям учащихся; 

 принцип единства воспитательного воздействия, согласованности и преемственности. 

В целях создания единого воспитательного влияния на ученика со стороны педагогов школы, 

семьи, общественных организаций, в работе заметную роль играет принцип единства 

воспитательного действия, согласованности и преемственности в военно-патриотическом 

воспитании. 

Глубокое понимание этих принципов находит свое отражение в определении целей и задач 

военно-патриотического воспитания, разработке и планировании мероприятий для дальнейшей 

работы.  

Знание и эффективное сочетание всех вышеуказанных принципов военно-патриотического 

воспитания Жас Сарбазовцев – одно из важнейших условий успешного решения воспитательных 

задач. Так в СОШ №58 г. Караганды разработана программа опытно-экспериментальной работы по 

теме: «Создание модели «школы-комплекс полного дня» в системе функционирования 

общеобразовательной школы по принципу ступенчатой дифференциации», где за каждым классом, 

кроме классного руководителя, закреплены воспитатели – опытные офицеры запаса. 

Эффективность данной работы – это повышение успеваемости, участие в мероприятиях 

военно-патриотического направления, высокие показатели в конкурсах. Уже первый год кадеты 

(ныне классы «Жас Сарбаз»)  школы №58 стали победителями Кубка Командующего регионального 

командования «Орталық» Национальной гвардии Республики Казахстан среди кадетских классов 

(ныне классы «Жас Сарбаз») Карагандинской области. 

Итоги работы по реализации программы военно-патриотического воспитания и вопрос о 

переводе в следующий класс «Жас Сарбаз» рассматриваются на малом педагогическом совете 

(подробно) и итоговом педсовете школы. 

Ученик, осознав свои интересы, способен их удовлетворить, а это гарантирует ему дальнейший 

жизненный успех. Обучаясь в классах «Жас Сарбаз»х, реализуя свои потребности, ученик невольно, 

сам формирует себя и образ окружающего мира. Окончив школу, он станет ДОСТОЙНЫМ 

ГРАЖДАНИНОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И, ЕСЛИ ПОНАДОБИТСЯ, ЗАЩИТНИКОМ 

СВОЕЙ РОДИНЫ. 

 

 

ОҚУ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУДА «ӚЛКЕ ӘДЕБИЕТІ» ТАҢДАУ КУРСЫНЫҢ 

МАҢЫЗЫ 
 

Рахметолла Б. 
«№17 Байқоңыр ЖОББМ» КММ 

Ұлытау ауданы 

 

Қазіргі таңда педагогтер алдында тҧрған айқын мақсаттың бірі әлемдік қауымдастықта заман 

талабына сай ӛзіндік кӛзқарасы бар, білімді әрі жоғары білікті жас ҧрпақ тәрбиелеу қажеттігі туындап 

отырғаны сӛзсіз. Ең бастысы балалардың функционалды сауатты болуын талап етсе, соның бірі - оқу 

сауаттылығы. 

Оқу сауаттылығы: 

 ақпаратты табу; 

 мәтінді интерпретациялау; 

 рефлексия және бағалаудан тҧрады. 

Негізінен оқу сауаттылығы – қарапайым тілмен айтқанда оқушы ӛзі оқып отырған ақпаратты 

толықтай қабылдай біліп, ішінен негізгісін ала білуі. Баланың бойында оқу сауаттылығын 

қалыптастыру ҥшін қазіргі кезде тҥрлі технологияларды пайдаланатынымыз сӛзсіз, ең маңыздысы 

«Өлке әдебиеті» таңдау курсының тиімділігі, әрі осы бағытта Қарағанды облысы білім беруді 

дамытудың оқу-әдістемелік орталығының облыстық «Бір отбасы – бір кітап» акциясын, «Өнегелі 
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өмір», «Зейін» жобаларын мектебіміздің оқу-тәрбиесіне ҥрдісіне енгіздік. Ӛзім қазақ тілі мен 

әдебиеті пәні мҧғалімі болғандықтан оқушының оқу сауаттылығын дамыту бағытында сабақ 

барысында, сыныптан тыс шараларда тҥрлі әдіс-тәсілдер, заманауи технологияларды қолдандым.  

Осындай технологиялардың бірі – «Оқу мен жазуда сыни тҧрғыдан ойлауды дамыту» 

технологиясын 5-6 сыныптың оқушылары ҥшін «Жас оқырман» жобасы аясында жҥзеге асыруды 

мақсат етіп алдым. Жобаның басты мақсаты – оқу мәдениетін дамыту және қолдау, жас 

оқырмандардың арасында байланыс орнату арқылы шешендік қабілеттерін, әдеби сӛйлеу мәдениетін 

қалыптастыру. «Жас оқырман» жобасы оқушының жан-жақты да белсенді қалыптасуына ықпал етеді 

және қоғамды рухани тҧрғыда дамытудағы бacым міндеттеpдің біpі pетінде оқуды қолдауды 

насихаттауға, тҥрлі әдіс-тәсілдерді қолдау арқылы нәтижеге жетуге бағыттады.  

«Ӛлке әдебиеті» таңдау курсы аясында атқарған жҧмыстарымның бірі жаңартылған білім беру 

мазмҧнында «Lesson Study» зерттеу жҧмысын жҥргіздім. «Lesson Study» жҥргізудің негізгі мақсаты: 

оқушылардың оқу сауаттылығын арттыру болғандықтан, сабақта негізінен мәтінмен жҧмыс 

жҥргізілді. Оқу сауаттылығын интербелсенді әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы жҥзеге асыру 

жоспарланғандықтан, сабақ жоспарында балалардың пән бойынша деңгейлері ескеріліп, тапсырмалар 

дайындалып, әдістері таңдап алынды. 

 ББЖӘТ: диалогтік әдіс, жҧптық, топтық жҧмыстар, сәйкестендіру 

 СТОҤ: Кластер әдісі, Эссе, «Жуан-жіңішке сҧрақтар»; 

 ДБЖ: А,В,С деңгейлік тапсырмалар. 

2-ші зерттеу сабағым «Ӛлке әдебиеті» таңдау курсы және қазақ әдебиеті пәнімен кіріктірілген 

Абай Қҧнанбайҧлының «Он жетінші қара сӛзі» бойынша ӛткізілді. Алдыңғы сабақ нәтижесінде 

берілген ҧсыныстарды ескере отырып, осы сабақтың мақсат-міндеттері белгіленді.  

«Lesson Study» Зерттеу жұмысын жүргізуде алдыма нақты оқу мақсаттарын қойдым: 

- Абай Қҧнанбайҧлының «Он жетінші қара сӛзінің» мазмҧнын меңгертіп, идеясын ашу; 

- Абайдың қара сӛздерін оқыту арқылы ақыл, қайрат, жҥрек, ғылымның адам ӛмірінде алатын 

орнын тҥсінуге бағыттау; 

- ӛзінің ішкі жан дҥниесіне ҥңілту арқылы ӛмірмен байланыстыра отырып талдау жҥргізу; 

- мәтіннің танымдық сипатын, қҧрылымдық бӛліктерін ӛздері байқап алатын, тҥсіне алатын 

нәтижеге жеткізу; 

- мәтіннен оқып-тҥйгендері жайлы ой қорыту; 

- жҧпта, топта, бірігіп жҧмыс жҥргізу арқылы даму ортасын қалыптастыру. Кіріктірілген сабақ 

барысында алдын ала жҥргізген зерттеу жҧмыстарын жҥргізді оқушылар белсенділік танытып,. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасында «Ҧлттық салт-

дәстҥрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сӛзбен айтқанда ҧлттық 

рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс. Абайдың даналығы, Әуезовтің ғҧламалығы, Жамбылдың 

жырлары мен Қҧрманғазының кҥйлері, ғасырлар қойнауынан жеткен бабалар ҥні – бҧлар біздің 

рухани мәдениетіміздің бір парасы ғана» атап кӛрсеткендей, ҧлттық жаңғырудың ажырамас бӛлігі 

әдеби-мәдени қҧндылықтарды қалыптастыруға ҥлес қосу болып табылады. Осы бағытта мектебімізде 

жоғары сынып оқушыларын оқу сауаттылығы бойынша ҦБТ дайындау мақсатында тӛмендегі 

ісшаралар жҥргізіледі. Атап айтсақ,  

 қазaқ классиктерінің әдеби туындыларын оқып, сынып арасында насихаттау; 

 қазақ әдебиетіндегі әдеби туындыларды оқу арқылы, қазақтың ӛткен тарихын, ҧлттық 

бoлмысын, дәстҥрін, әдеп-ғҧрпын кейінгі ҧрпаққа баяндау мақсатында ҧжымда әдеби орта 

қалыптастыру.  

Атқарылған шараларды насихаттау мақсатында «Жас журналист» жобасы енгізілді. Жоба 

аясында оқушылар сыр-сҧхбат алу, шешендік ӛнерін дамыту арқылы сӛйлеу мәдениетін жетілдіреді. 

Оқушылардың оқу сауаттылығын дамыту мақсатында ортаңғы буында «Оқу шаттығы» жобасы 

аясында сан алуан ісшаралар ӛткізілді. Атап айтсақ, оқырман конференциясы, талқылау, кітап жайлы 

кӛрсетілімдер мен талқылаулар, телемарафондар, клуб отырыстары. Әлеуметтік желіде ҧсынымдар-

плакаттар, кітап туралы буклеттер, ҥнпарақтар, бейнематериалдар, слайдтар шығарылды. Қорытынды 

кезеңінің нәтижесі фотосурет, мақала басылым беттеріне жарияланды. Бейнежазбалар шығарылып, 

жыл соңында ҥздік кітап оқыған оқушы, отбасы, сынып марапатталды. Бас жҥлдені жеңіп алған 

оқушыға «Үздік оқырман» номинациясы берілді. 

Қорыта келгенде, оқушылардың оқу сауаттылығын қалыптастыруда, мәтінмен сауатты жҧмыс 

жасауға жетелейтін интербелсенді әдіс-тәсілдерді, жобаларды орынды, сауатты қолдана білу – әр 

педагогтың міндеті. Ендеше заман ағымынан қалмай, тҥрлі жаңа технологияларды меңгеріп, 
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оқытудың интербелсенді стратегияларын ҥздіксіз тҥрлендіріп қолдану арқылы ғана жақсы 

нәтижелерге, кӛздеген мақсаттарға қол жеткізуге болады. 

 

Әдебиеттер: 

1. Пит Дадли, Lesson Study: нҧсқаулық. 

2. «PISA халықаралық зерттеуін жҥргізу аясында оқушылардың фунционалдық сауаттылығын 

дамыту» тақырыбы бойынша педагог қызметкерлерінің біліктіліктігін арттыру курсы бойынша 

типтік оқу бағдарламасы. 

3. Интернеттен алынған материалдар. 

 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫН РУХАНИ – АДАМГЕРШІЛІККЕ  

ТӘРБИЕЛЕУДЕ АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫН ОҚЫТУ 
 

Рахметова Г.Т. 
 «№19 мектеп-лицейі» КММ 

Сәтбаев қаласы 

 

Мектеп қабырғасында жақсы тәрбиеленген, саналы білім алған шәкірт ӛмірде ӛз орнын табады. 

Ол ҥшін ең әуелі ҧрпағымыды бала кезінен-ақ ҧлттық тәлім-тәрбиеге, рухани адамгершілік әдетке, 

азаматтық мәдениетке баулу керек. Сонда жас ҧрпақ елі ҥшін елең қағар азамат, имандылық 

қасиеттерді жақсы білетін азамат болып қалыптасады туындайды.  Оқушының жасын, жеке 

ерекшілігін, психикалық процестерін ескере отырып, жетілген ҧрпақ тәрбиелеу ҥшін мынадай 

міндеттерді  орындауымыз керек. 

а) еңбексҥйгіштікке, еңбекті қажетсінуге баулу, кҥнделікті ӛмірін мәнді ҧйымдастыру. 

ә) тҧрмыстағы, ҥй шаруашылығындағы еңбекке қҧлшынысын арттыру; 

б) ӛзіне-ӛзін қызмет ету дағдыларына ҥйрету; 

в) отбасы мҥшелерімен ӛзара дҧрыс қарым-қатынасын, тіл табысып, тҥсінісуін, бірін-бірі 

тыңдап, ата-ананы, туыстарын, жасы ҥлкендерді сыйлап, қҧрмет тҧтуға ҥйрету; 

г) оқушыны оқыған шығармалардың  басты кейіпкерлерінің іс-әрекеттерінің жағымды 

жақтарына кӛңіл аударып,  талдауға, тҥйін жасауға ҥйрету; 

д) оқылған мәтіндерден кейіпкерлерге берілген авторлық кӛңіл-кҥйді табу; 

е) оқушының ӛзін-ӛзі тануына ,ӛзіндік  мәнін оятуға бағдар беру; 

Отан дегеніміз – халық. Халық дегеніміз – адам. Адамды сҥю жақсылық жасау. Ендеше 

отаншылдық – сонау ерте заммандардан қалыптасып келе жатқан қасииетті сезім. Рухани жаңғыру 

аясында патриоттыққа тәрбиелеу ҧлттық ерлік дәстҥрлерге сҥйене отырып, оқушылардың ішкі жан 

дҥниесі, ой санасы мен сезімін дамытып,  бҥгінгі сабағымызды бағыттауымыз керек. Бала жастан 

кӛрген-білгенін кӛкейге тҥйген оқушы этикалық қҧндылықтарға, әсемдік әлемінетауыш сыныптардан 

бастап-ақ қызыға назар аударады.  

Патриотизм  санаға біртіндеп қалыптасатын, тынымсыз тәрбиенің жемісі.  Жоғарыда айтып 

ӛткенімдей,  патриотизмдердің ең алғашқы шарты мемелекетіміздің рәміздерге – туға, елтаңбаға, 

әнҧранға қҧрмет. Ӛйткені, оларда халқымыздың ӛткен тарихы, бҥгінгі игіліктеріміз, болашақ 

мақсаттарымыз айшықталған.  Оқушыларымыздың білім, мектептегі ең алғашқы оқулығы 

«Әліппеден» бастап қалыптасатыны белігілі. Ендеше, «Асыл сӛзді іздесең, Абайды оқы 

ерінбе»....Мәселен, бастауыш сыныпта Абай шығармаларынан ҥлгі бере отырып, адамгершілігі  мол, 

саналы білліммен қаруланған тҧлға болып қалыптасытруымыз қажет..      

Әдебиеттік оқу сабағында Абайдың:  

Жасымда ғылым бар деп ескердім, 

Пайдасына кӛре тҧра тексермедім. 

Ер жеткен соң, тҥспеді уысыма, 

Қолымды мезгілінен кеш сермедім,- деген ӛлең жолдарынан әр 

сӛзінде оқушы білім-ғылымды бҥгін ҥйрену керектігін, ертең кеш болатынын меңзейді. Жастайынан 

халық ауыз әдебиетіне сусындап ӛскен Абай ақындық жолға бет бҧрады. Абайдың ӛлеңдері жас 

ҧрпақты еңбекке, ӛнер-білімге ҧмтылуды ҥндейді. Ӛзімнің сыныбыммен ӛткізген «Абай - дана, Абай 

– дара қазақта» атты тәрбие сағатыма тоқталатын болсам, оқушыларға Абай ӛлеңдерін және қара 

сӛздерін мағынасын тҥсініп, мәнерлеп жатқа айту, сӛз ӛнерінің қыр-сырымен таныстыру болатын. 
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Оқушыларыма халық даналығы, халық ӛсиеттерінен нәр алғызу, дәстҥр мен жаңашылдық, оның 

адамзат тарихымен тығыз байланысы жайындағы білімдерін қалыптастыру. «Ӛлмейтҧғын артына сӛз 

қалдырған» дегендей, бҥгінгі біздің тәрбие сағатымыз Абай атамыздың жас ҧрпаққа тәлім-тәрбие 

беретін ӛнегелі де асыл сӛздеріне, даналық ойларына және ӛмірдерегіне шолу жасалды. «Мен 

қазақты ҥшке бӛлер едім. Біріншісі - Абайды оқығандар, екіншісі - Абайды оқысам деп жҥргендер, 

ҥшіншілер - Абайды оқымағандар». - Балалар, сендер осының қайсысына жатасындар? - деген сҧрақ 

қойдым.- Біз бірінші топқа жатамыз. Ҧлылығы әлемге танылған Абай атаның шығармаларымен 

танысып ӛз ойларын ортаға салды. Оқушы ӛзі оқыған ӛлеңіне мынадай шолу жасады:                           

Әсемпаз болма әрнеге, 

Ӛнерпаз болсаң–арқалан.  

Сен де бір кірпіш дҥниеге,  

Кетігін тап та бар қалан,- деп Абай атамыз айтқандай, кішіге мейірімді, досыңа қайырымды, 

еңбексҥйгіш, шыншыл да қамқор болсаң, ӛсе келе ата- анаңның, Отаныңның мақтаны боласың.  Әр 

оқушы оқыған ӛлеңдеріне осылайша тҥсінік беріп отырды және «Абай жолы» романынан «Бала 

Абай» мәтінінен сахналық кӛріністі қойып кейіпкелерді сомдады.  Оқушылар мәтіндегі «Зере», 

Ҧлжан Барлас, Кӛкше ақындар«Абай», кейіпкер болмысын суреттей отырып ҧлы ақын ӛмір сҥрген 

заманның әлеуметтік сипатын айқындау болатын.   

  

 

 
 

Абай жолы – халық жолы. Абай атамыз қашанда келешектің ӛлмес, ӛшпес кҥн шуағы. 

Әрқашанда жас жҥрегіміз соғар Абай - деп ойлаймын. Сабағымызды  «Абайды таныту арқылы біз 

Қазақстанды әлемге танытамыз, қазақ халқын танытамыз. Абай әрқашан біздің ҧлттық ҧранымыз 

болуы тиіс», - деп елбасымыздың мына сӛзімен аяқтадым. Адамзат бойындағы «адамшылық» 

қасиеттті сақтап тҧратын қҧрал. .Қазіргідей даму бағдарымызды, жаһандану кезеңіне аяқ басқан 

шақта Абай салған сара жолмен жҥру аса маңызды. Ҧлы Абай – қазақ халқының руханияты мен 

мәдениетінің  символы. Қазақтың халық ауыз әдебиеті ҥлгілерінің қай-қайсысы болса да балаға ӛмір 

танытарлық қызмет атқаратыны белгілі. Осы орайда,  Абайдың қара сӛздерінің баланың жалпы тҧлға 

болып қалыптасуына тигізер ықпалы да ӛте керемет. Айталық, қазақтың бесік жырының баланың 

есту сезіміне, ертегілердің – ақыл-ойына, мінез-қҧлқына, тілін, қиялын дамытуға тигізетін әсерін 

дәлелдей білген. Қазақ балаларының ҧлттық болмысын барынша жан-жақты зерделеген ҧлы Абай, 

бала қиялын дамуында, тҧлға ретінде қалыптасуына, халық ауыз әдебиеті ҥлгілері балаға мейлінше 

жақын болғандықтан, сол арқылы бала қоршаған ортаны барлай алады, табиғатттың қыр-сырларын 

сезіне біледі. Мҧның ӛзі жеке баланың жеке дара тҧлға ретінде дамуына қажетті кӛркемдік, ізгілік 

қасиеттерді бойына жинауда халықтың рухани мҧрасының қҧндылығын қуаттайды. Әдебиеттік оқу 

сабағында Абайдың қай жанрын алсақта, ауыз әдебиетінің тәрбиелік–білімдік мҥмкіндігі сан алуан.      

 

Әдебиеттер: 

1. Абай (Ибраһим) Қҧнанбайҧлы. – Алматы, «Әдебиет әлемі», 2013.-500б. 

2. Абай – мәңгілік поэзия. Егемен Қазақстан. №152 (29133) 10 тамыз 7-б. 
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«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ЖАЛПЫҦЛТТЫҚ ИДЕЯСЫНЫҢ БІЛІМ БЕРУ МАЗМҦНЫ 

АРҚЫЛЫ ЖҤЗЕГЕ АСЫРЫЛУЫ 
 

Сейтжанова Т.Г., Сатыбалдина Л.С.  
А.Байтұрсынұлы ат. №41 мектеп-гимназия  

Қарағанды қаласы 

 

Біздің міндетіміз – білім беруді экономикалық 

ӛсудің жаңа моделінің орталық буынына 

айналдыру. Оқыту бағдарламаларын сыни ойлау 

қабілетін және ӛз бетімен іздену дағдыларын 

дамытуға бағыттау қажет. 

  «Қазaқстанның Ҥшінші жaңғыруы: жahандық бәсекеге қaбілеттілік» 

2017 жылғы 31 қаңтардағы Қазақстан Республикaсының  

Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазaқстан хaлқына жолдaуы 

Қaзіргі кезде тaбысты болу ҥшін оқушылaрға білім қaндай қaжет болса, дағды да сондaй қажет 

деген ойдың жaқтастары кӛбейіп келеді. Бҧл оқушылaрдың ақпaратты есте сaқтап, алғaн білімдерін 

ҧғынуын, тҥсінуін және әртҥрлі сaлада қолдaна білуін тaлап етеді. Білімді дәл осылaй қолдaну 

оқушылaрға «ХХІ ғaсыр дағдысы» деп жиі aйтылып жҥрген кең aуқымды қҧзыреттілікті меңгеруге 

мҥмкіндік береді.  

ХХІ ғaсыр дaғдылары деген ҧғымның бірнеше анықтaмaсы бар. Бҧл Бағдaрлaмада 

Экономикaлық ынтымaқтастық және даму ҧйымы (ЭЫДҦ) әзірлеген Қҧзыреттерді анықтау және 

іріктеу жобaсының шеңберінде жасалған қҧрылым қолданылады. Бҧл ретте қҧзырет «жай ғана білім 

мен дағдыдан анағҧрлым кҥрделі. Ол белгілі бір жaғдайларда психологиялық ресурстaрды (оның 

ішінде дaғдылар мен ӛмірлік ҧстанымдарын) жҧмылдырa және соған сҥйене отырып, кҥрделі 

міндеттерді шеше білу қабілетін қaмтиды. Мысaлы, тиімді қарым-қатынас қҧру қaбілеті жеке 

aдамның тіл білуіне, ақпараттық технологиялар саласындағы тәжірибелік дағдыларына және оның 

ӛзгелермен қaрым-қатынaс қҧра aлуына сҥйенетін қҧзырет болып тaбылады».  

Пән бойынша қҧндылықтар Мемлекеттік білім беру стандартында қамтылған:  

- Білім берудің мақсаты мен міндеттерінде; 

- Қазақстан халқын біріктіретін жалпыҧлттық идеяларды жҥзеге асырудағы мектептердің 

миссиясында: «Мәңгілік ел», «Қазақстан – ортақ мекеніміз», «Қазақстан – менің Отаным». 

Қҧндылықтарға сай қасиеттер Мемлекеттік білім беру стандартында қҧндылықтар тізіміндегі 

бағдарлар ретінде қарастырылған: 

- қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілік, қҧрмет, ынтымақтастық, 

ашықтық, ӛмір бойы білім алу.  

Жaңартылған оқу бaғдaрламаларында оқушылaрдың бойында қaлыптастыру кӛзделетін 

тӛмендегідей қҧндылықтaр мен дaғдылар aнықталған (1-кесте):  

Қҧндылықтар  Дағдылар  

шығaрмашылық және сын тҧрғысынaн ойлaу;  

қарым-қатынас жaсау қабілеті;  

ӛзгелердің мәдениетіне және кӛзқарастaрына 

қҧрметпен қарау;  

жауапкершілік;  

денсaулық, достық және айналадағыларға 

қaмқорлық кӛрсету;  

ӛмір бойы оқуғa дaйын болу  

 

сын тҧрғысынан ойлaу;  

білімді шығaрмашылық тҧрғыда қолдaна білу 

қабілеті;  

проблемaларды шешу қабілеті;  

ғылыми-зерттеу дaғдылары;  

қарым-қатынaс дaғдылары (тілдік дағдылaрды 

қоса алғанда);  

жеке және топпен жҧмыс істей aлу қабілеті;  

АКТ салaсындағы дaғдылар  

 

Пән бойыншa білім, дaғдылар мен қҧзыреттіліктерді анықтaйтын оқу бағдарламaларын әзірлеу 

бaрысында жоғaрыда келтірілген қҧндылықтар мен дaғдылар ескерілген. Мҧны осы қҧндылықтaр 

мен дaғдылар қaрастырылған қaзақ тілінде оқытaтын мектептердегі қaзақ тілі мен әдебиетінің оқу 

бaғдарламаларынан кӛруге болaды. Идеяны жҥзеге асыру арқылы оқушылaр:  

- Жауапкершілігі мол, белсенді азаматтық ҧстанымы бар; 

- Ӛзінің жҧмысына жауапкершілікпен қарайды және жоғары жетістіктерге қол жеткізуге 

ҧмтылады; 
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- мәдениеттер мен кӛзқарастардың алуандығына қол жеткізуге ҧмтылады; 

- Мәдениеттер мен кӛзқарастардың әр алуандығына қҧрметпен қарайды; 

- Шығармашылықпен және сын тҧрғысынан ойлайды; 

- Қарым – қатынаста ашық және ықыласты; 

- Әлеуметтік жауапкершілікті сезінеді және қамқор; 

- АКТ тиімді қолдана біледі; 

- Ӛмір бойы білім алуға және ӛзін-ӛзі жетілдіруге дайын болып қалыптасады. 

Аталған идеяның бағыттарын жҥзеге асыру барысында мен 6 – сыныптың «Қазақ әдебиеті» оқу 

бағдарламасындағы Оралхан Бӛкейдің «Тортай мінер ақбоз ат» шығармасын ҥлгі ретінде ҧсынып 

отырмын. Бҧл шығарма туған жер табиғатын, соғыстан кейінгі ауыл ӛмірін, адамдар тағдырын 

ерекше суреттейді. «Мәңгілік ел» идеясының «Тарихтың, мәдениет пен тілдің біртҧтастығы» 

атты алтыншы бағыты бҧл шығарманы оқытуда айқын кӛрінеді. Оған дәлел шығармадағы Тортай 

мен досының диалогынан ҥзіндіні алып отырмын. «Ей, дейтін, маған, танауы делдиіп, егер осы 

тҧрған жерімізден тҧп – тура шығысқа жаяу тартып кетсек, қайда барар едің? Білемісің(мен иығымды 

кӛтеремін)? Ә,білмейсің. Моңғолиядан бір-ақ шығар едік. Сен болмасаң, мен жҥре беруден әсте 

ашршамас та, қорықпас та едім. Рас айтамын. Моңғолияға барар едік. Бізді «О, қазақтар келді», деп 

қҧшақтап жая қарсы алар еді. Аппақ киіз ҥйге кіргізіп, тай сойып, қонаққылар еді. Боз биенің сҥтіне 

шомылдырып, алдымызға астау-астау жал-жая қояр еді». Бҧл шығармадағы ҥзінді арқылы оқушы 

санасына қҧрметтің, ынтымақтастықтың, ашықтық, қазақстандық патриотизм және азаматтық 

жауапкершілік сияқты қҧндылықтарды дарыта аламыз. «О,қазақтар келді» деген тіркес арқылы 

оқушының ӛз еліне деген мақтанышын, патриоттық сезімін оята аламыз. Сонымен қатар, оқушы 

адамгершілік, еңбекқорлық, тӛзімділік, адалдық сияқты қасиеттерді бойына сіңіреді. Бір кӛркем 

шығарма арқылы оқушылардың бойында бірнеше қҧндылықтарды қалыптастыруға болады. Ол ҥшін 

әр ҧстаздың білімі жан-жақты болу керек деп ойлаймын.  

Жалпыҧлттық идеяның миссиясы мен қҧндылықтарын оқу-тәрбие жҧмысының барлық тҥрлері 

арқылы кешенді тҥрде жҥзеге асыруға болады. Мысалы, мәдени іс-шаралар, сайыстар, әлеуметтік 

жобалар, АКТ-ға байланысты сайыстар т.б. Осылардың барлығына қатысып, білімін шыңдаған 

оқушы ӛмір бойы білім алуға және ӛзін-ӛзі жетілдіруге дайын. 

 

Әдебиеттер: 

1. 2017 жылғы 31 қаңтардағы Қазақстан Республикaсының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 

Қазaқстан хaлқына жолдaуы; 

2. Қазақ тілді мектептердегі «Қазақ тілі» және «Қазақ әдебиеті» пәндерінің оқу бағдарламасы; 

3. Оралхан Бӛкей шығармалар жинағы. 

 

 

МУЗЕЙ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» 
 

Серохвостова Н.Н. 
магистр гуманитарных наук,  

КГУ «Выдрихинский комплекс «ОСШДС им. А.С.Иванова»,  

с. Выдриха, Шемонаихинский район, ВКО. 

 

Главным ориентиром в работе Выдрихинского школьного музея на современном этапе является 

реализация государственной программы «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ». На ее основе в школе разработана 

комплексно-целевая Программа по краеведению «Истоки» (авторы – руководитель музея О. В. 

Анисимова и директор школы Т. П. Андреева). Программа определяет направления, виды и формы 

работы Выдрихинского музея на десять лет: 2015 - 2025 гг 

Выдрихинский школьный краеведческий музей основан в 1968 году, учителем географии, 

завучем школы Виталием Васильевичем Анисимовым. Многодневные походы по живописным 

местам области и Алтайского края, поездки на Бухтарминское море и дальние ежегодные экскурсии 

по городам СССР заложили основу будущего фонда историко-краеведческого музея. 

Любовь к краеведению В.В. Анисимов передал дочери, Ольге Витальевне Анисимовой, 

учителю русского языка и литературы. Под ее руководством Выдрихинский музей стал одним из 

лучших школьных музеев Восточного Казахстана.  
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Музейное дело в Выдрихинской школе охватывает практически все школьные дисциплины, как 

в виде параллельной программы изучения уроков истории, литературы, казахского языка, так и в 

виде элементов уроков: математики (задания по хронологии края, задачки с конкретным 

краеведческим материалом), черчения («Архитектура нашего края»), ИЗО («Национальные костюмы 

жителей нашего района», «Предметный мир школьного музея»), пения («Фольклор моего села») и 

т.д., а также в виде отдельных интегрированных курсов «Родиноведение», «Краеведение», «Наш 

край». Наиболее оптимальными формами культурно-просветительской работы школьного музея 

являются экскурсии, лекции, музейные занятия (уроки), научные конференции (Ломоносовские 

чтения), консультации, краеведческие конкурсы и викторины, музейные праздники, исторические 

игры, работа НОУ «Лицей». Перечисленные формы работы имеют единую цель - воспитание 

патриотизма, любви к своей Родине, еѐ истории и культуре. 

При подготовке любого из данных мероприятий изучается музейная аудитория. Заранее 

определяется возраст, пол (если посетители – взрослые, образование и профессия); активность по 

отношению к музею (бывали ли ранее); направленность интересов, а также степень подготовленности 

к восприятию. Музейно-образовательное пространство – прекрасная среда для развития сенсорных 

способностей ребѐнка: чувство ритма, цвета, пространства. Это выражается в сотворчестве детей, 

учителей, родителей при подготовке и оформлении музейных экспозиций, музейного интерьера. 

Пример этому: кабинет-музей А. С. Иванова, созданный руками старшеклассниц и учителей школы. 

Это и художественное направление краеведческой работы в виде популяризации творчества 

художников-земляков; Белые олимпиады юных художников; практические занятия по овладению 

навыками народных промыслов на занятиях кружка «Умелые руки».  

С целью популяризации краеведческой работы музей проводит интерактивные музейные 

занятия, основанные на творческом взаимодействии посетителей. Пример этому, игры-путешествия, 

игры-загадки, квесты, ролевые сцены, в которых школьники пробуют себя в роли конкретных 

исторических героев, воспроизводят в форме театрализованных постановок различные события 

(музейное занятие «В гостях у Хозяйки медной горы», занимательная игра «Этнографы и краеведы», 

подвижная игра «В крестьянской избе»). 

Музейное занятие развивает необходимые учебные умения и навыки Например, занятие по 

теме «История в памятниках архитектуры», на котором посетители в форме виртуального 

путешествия знакомятся с архитектурными памятниками большой и малой родины; развивают 

навыки сравнения и описания и классификации историко-архитектурных памятников. У школьников 

формируется уважение и бережное отношение к труду создателей архитектурных сооружений. 

Разнообразные творческие задания, оптимальные формы и методы, применяемые Выдрихинским 

музеем, способствуют формированию социокультурного образовательного пространства 

школьников; помогают преодолеть присущее сегодняшнему поколению иронию, недоверие, апатию; 

расширить сферу интересов, поставить вопросы, побудить думать и реализовать себя как творческую 

личность. 

Наиболее эффективно интерактивные музейные задания реализуются через метод проектов. 

Демонстрация итогов краеведческих проектов происходит на традиционном заседании научного 

общества учащихся «Лице» (проекты «Наследие Абая», «Пушкин и степной край», Мой край – мое 

Отечество», «Историко-культурное наследие ВКО», «Археология нашего края», «С чего начинается 

родина», и др.). 

Юные выдрихинские краеведы явились участниками в международного проекта «Г. Д. 

Гребенщиков в рисунках детей», результатом которого стало первое издание на Родине писателя - 

Восточном Казахстане, книги «Егоркина жизнь» с иллюстрациями выдрихинских школьников. При 

музеи создана военно-патриотическая группа «Память», занимающаяся сбором и пропагандой 

материалов о ветеранах Великой Отечественной войны и воинах афганцах. 

Экскурсоводы музея являются постоянными участниками Ивановских чтений, международных 

Гребенщиковских чтений; призерами конкурса исследовательских работ по линии областного Дома 

Дружбы, республиканского центра «Дарын», активистами акции «Ночь в музее». В 2016 году 

активом музея подготовлен фильм «Расскажу и покажу, как в музеи я хожу» в рамках 

Международного фестиваля, посвященного Году кино в России. В итоге делегация выдрихинских 

краеведов была приглашена в г. Барнаул (РФ), на торжественную церемонию награждения лучших 

фестивальных фильмов о музеях мира. Наравне с выдрихинскими школьниками в фестивале приняли 

участие ребята из России, Белоруссии, Таджикистана, Молдавии, Грузии, а так же Германии и 

Канады. 
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Музей работает в тесном партнѐрстве с акиматом Выдрихинского сельского округа. 

Совместными социальными проектами являются открытие Сквера Памяти жертв политических 

репрессий (31 мая 2017 года) и Аллеи Трудовой Славы села (август 2017 года). Итоги музейной работы 

за год, по традиции, подводятся в Международный День музеев – 18 мая. Активистам-краеведам и 

дарителям музея вручаются грамоты и памятные подарки. 

Выдрихинский музей ежегодно посещают более 2000 гостей, в том числе группы учащихся и 

учителей школ Шемонаихинского района, Алтайского края РФ, отдыхающие санатория «Уба», 

представители районного, областного акимата и команды Президента Казахстана, журналисты.  

Краеведческий опыт Выдрихинской школы неоднократно обобщался на районном, областном 

и республиканском уровне, освещался различными СМИ, в том числе телеканалом «Хабар» и 

телекомпанией «Мир». 
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ҦЛТТЫҚ ҚҦНДЫЛЫҚҚА ҚҦРМЕТІН АРТТЫРҒАН ЖОБА 
 

Сыздыкова Э.К.  
М.Жұмабаев атындағы №39 гимназия 

Қарағанды қаласы 

    

Жаһандық кезеңде ӛкелең ҧрпаққа ҧлттық қҧндылықтарды ҥйрету, дәстҥрімізді дәріптеу басты 

міндеттерінің бірі десек шатаспаймыз. «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жҥзеге асырумен және 

алдағы міндетті орындау ҥшін мектеп оқушыларына «Екі апта ауылда» әлеуметтік жобасы ӛте тиімді 

болды.  

Жобаны жҥргізу кезінде бала ауылдағы тҧрмыс-тіршілікке қызығушылық танытып, еңбек 

тҥрлерімен танысады, араласады және ауылда кездесетін әлеуметтік мәселелерді кӛре алады, алдағы 

уақытта оны шешу жолын қарастыруға ӛз ойын білдіреді. Осы кезден-ақ біз баланың бойында ӛзіне 

деген сенімділік, ел мен жерге деген патриоттық сезімді ҧялатамыз. 

Осы жоба арқылы оқушымның жеткен жетістігі туралы сӛз қозғамақпын. Ҥлкенді қҧрметтеу, 

ҥлкенге кӛмек кӛрсетуді ҥйретіп ғана қоймай, ҧлттық қҧндылыққа деген қҧрметі артқан оқушымның 

екі аптасы туралы жазалық.  

«Екі апта ауылда» әлеуметтік жобасы бойынша оқушы әкесінің туған ӛлкесі, кербез сҧлу 

Қарқаралы қаласына барды. Мҧндағы басты мақсаты: 

 Ауыл тарихын білу; 

 Ауыл тҧрмысындағы еңбек тҥрлерін танып-білу; 

 Ауыл тҧрғындарының еңбек ету ҥдерісіне араласу. 

 Ауылдағы әлеуметтік мәселелермен танысу. 

    Ауылдағы алғашқы кҥн ауылды сағынышпен кӛріп, ҥлкен-кішімен амандасу, қал сҧрасумен 

ӛтті. Ата-әжелері де ӛз немерелерін кӛріп, бір қуанып қалды. Алғашқы кҥні атасымен бірге 

«Қҧнанбай қажы» мешітіне апарған. Қҧнанбайдың кім екенін, алып тҧлғаны Қарқаралы жерімен 

қалай байланыстыратынын туралы атасының әңгімесін тыңдады.  

Екінші кҥні Қарқаралы тарихын және осы ӛлкеден шыққан ҧлы тҧлғаларды танып-білу ҥшін 

мҧражайғабарған. Мҧражайда қала тарихы туралы кӛп мәлімет алдым. Мәди мен Қасымнан ӛзге 

Қарқаралы талай дҥлділ ақын мен қайсар батырларға сая болған. Мәселен, Қарқаралы атағы алты 

алашқа мәлім Қаздауысты Қазыбектің және шертпе кҥйдің атасы Тәттімбеттің елі, Әлімхан 
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Ермековтың, Әлихан Бӛкейханның да тағдыры Қарқаралымен тығыз байланысты болған екендігі 

туралы ақпарат алды.  

Ауыл кҥндері бау-бақшаны кҥту, малды ӛрістен айдап әкелу, монша қыздыру, отын-ағаш 

дайындау жҧмыстарының қыр-сырын танып-біліп ғана қоймай, ата мен әжемнің кӛмегімен ҥйрендім.  

Ауылдағы екінші аптаның басы Қарқаралы мемлекеттік ҧлттық табиғат паркімен танысумен 

басталды. Ҧлттық парк табиғаттың бірегей нысандарын қорғау, саяхатты дамыту және халық 

демалысын жақсарту мақсатында 1998 жылы қҧрылғандығы, географиялық сипаты мен орны және 

туралы ақпаратты аға-инспектор, орманшы Байғҧнақов Досжан Қаныбекҧлымен танысып, ізденіс 

жҧмыстарын жҥргізді.  

Ауылдағы екінші апта Қарқаралы мемлекеттік табиғат паркінің маңынан қҧрылған «Қолӛнер 

шеберханасында» жалғасты. Алғашқы кҥннен-ақ шеберхананың бас маманы, әрі оқушыға осы 

кҥндері ҧстаз болған Жҥндібаев Жасҧлан қауіпсіздік ережесімен таныстырды. Келесі кҥннен бастап 

ҧстазы кӛрсету-ҥйретуімен қазақы нақыштағы тостағандар жасау процесіне қатыстырған. Ҧлттық 

парк ӛртке шалынған ағаштарды ӛңдеп, халық тҧтынатын ағаш тостағандар, ағаш бҧйымдар 

жасайды. Алдымен тостағандар жасау ҥшін кӛк теректі жинады. Содан соң оны арнай станокта сырт 

қабығын тазалау процесі жҥрді. Қабығы тазаланған терек арнай қҧрал-саймандармен жоңылады. 

Осылайша оқушы алғашқы кҥндері  қолӛнер шеберханасындағы тостағанның сырт пішіні 

дайындалуымен танысқан.  

Таңмен таласа басталатын қолӛнер шеберханасында бӛлме температурасымен кепкен 

тостағанның кедір-бҧдырын тегістеп ӛңдейді. Ӛңдеу технолгиясы арнайы станокта ҥздіксіз қҧмқағаз 

арқылы жҥргізіледі. Ӛңдеудің келесі сатысы ағашқа кӛркем ою-ӛрнекті қолқашаумен салу. Оюланған 

тостағанды айнадай жарқыратып, оған ӛң беретін – бояу. Боялған тостағандар 90-100 градустағы 

пеште 1 тәулік тҧрады.   

Оқушы осы жобаға арқылы қолмен ағаш ӛңдеу кӛп еңбек сіңіруді, ҥлкен тәжірибе, шеберлекті 

қажет ететінін және талғампаздық пен шыдамдылықты шыңдайтынына кӛз жеткізді.Ағашты ӛңдеу 

саймандарына келсек сҥргі, шаппа шот, атылғы шот, қырғыш, инек ынғыру және ойыс жҥзді 

қашаулар жатады. Ысқылайтың материалдар киіз, мата, қышырлы қайрақ қағаздарды орнымен 

пайдалана білген дҧрыс екенін де ҥйренді.    

Екі апта ауылда болғанымда, ондағы басты әлеуметтік мәселе-су мен жол екенін жеткізіп, ӛз 

ойын еркін айтып берді. Ал қолӛнер шеберханасындағы қызу еңбек ол ҥшін кӛп нәрсені ҥйретті және 

«ҧлттық қҧндылық – ҧлттық тірегіміз» екенін ойға тҥйді. 

Жазғы ауылдағы екі апталық практиканы қалалық білім бӛлімінің ҧйымдастыруымен ӛткен 

«Ҧлы дала мҧрагерлері» форумында қала мектептері мен Назарбаев зияткерлік мектебінің 

мҧғалімдері, оқушылары, ата-аналары, Қарағанды қалалық маслихаттың хатшысы Қҧдайберген 

Бексҧлтанов, техника ғылымдарының кандидаты, профессор Қонтаев Сәбит Сейітҧлы, тарих 

ғылымдарының кандидаты Бейсенбекова Нҧрсахан Ахметовна, филология ғылымдарының докторы 

Берік Серікбайҧлының алдында жҧмысымызды сәтті қорғады. 

Осындай жобалар арқылы ҧлттық қҧндылықтарымыз жоғары деңгейде насихатталса, жастар 

арасында әр алуан тҥсінік қалыптаспайды деп айта аламын. Рухани жаңғырып, Мәңгілік ел болу ҥшін 

қҧндылықтарымызды мәңгілік сақтап, ӛзімізден кейінгі ҧрпақтарға мәңгілікке табыс етуіміз керек. 

Себебі ҧлттық қҧндылықтар – ҧлттың қазына. Қорытындылай келе, бҥгінгі ӛскелең ҧрпаққа ҧлттық 

қҧндылыққа деген қҧрметті осындай әлеуметтік жобалар арқылы арттыру ӛте тиімді демекпін.  

 

Әдебиеттер: 

1. Мҧғалімнің педагогикалық шеберлігі. //Білім әлемі. Алматы., 2004 ж. №6. 

2. Тілеужан М. Рухани ӛнегелі тәрбие Бала тәрбиесі. — Алматы, 2006. 
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СЕНІМ МЕН УӘЖ- ТӘРБИЕ НЕГІЗІ 
 

Тлеубекова М.М. 
«С.Сейфуллин атындағы №7  

мектеп-гимназиясы» КММ 

Балқаш қаласы  

 

Ертеңі бҥгіннен басталатынын терең тҥсінген дана халқымыз ежелден «Бала-ӛмір жалғасы» деп 

біліп, тәрбиеге ерекше кӛңіл бӛлді. Бесігінде жақсы тәрбие алып, ҥлгі-ӛнеге алған қыз кӛрегендігін 

кӛрсетеді, жақсы тәрбие алған ҧл жау келгенде де жайдақ атқа міне шабатын ӛжет, батыл, адал, туған 

халқына ыстық ықыласты, ҥлкенге де, кішіге де қамқор бола алады. Тҧңғыш елбасымыз                   

Н.Ә. Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасында табысты болудың ең іргелі 

факторы ретінде білімге мән берілумен қатар, тәрбие мәселесіне де баса назар аударылған. Ӛйткені 

тәрбие мен білім – егіз ҧғым. Қазіргі таңда еліміздің білім беру саласында кӛптеген елеулі ӛзгерістер 

болып жатқаны белгілі, осы орайда ҧстаздың міндеті, рухани бай, жан-жақты дамыған, бойында 

дарынды, ҧлттық қҧндылықтар бар жеке тҧлғаны тәрбиелеу.  

Оқушы бойында патриотизм, халқына деген сҥйіспеншілік, адами асыл қасиеттерге баулу, 

зияткерлік, ҧлттық тәрбие беру тәрбиелік маңызы бар іс-шаралар, тәрбие сағаттарын жҥргізу арқылы 

жҥзеге асады. Аталмыш қҧндылықтарды бала санасына сіңіре білудің тҥрлі әдіс-тәсілдері бар. Ағаш 

тҥзу ӛсу ҥшін оған кӛшет кезінде кӛмектесуге болады, демекші бала бойына жастайынан ізгілік, 

патриотизм, адамгершілік, эстетикалық, мәдениеттілік, ҧлттық тәрбие сияқты қҧнды қасиеттерді 

сіңіруде маған «Сынып жетекшінің сенім дәптері» оқу қҧралы кӛмекке келеді. Аталмыш оқу қҧралын 

5-7 сынып білім аушыларына арнап, ӛзін-ӛзі тәрбиелеу және дамытуға саналы кӛзқарасын 

қалыптастыру мақсатын кӛздей отырып, тәрбие бағыттарын басшылыққа алып әзірледім. 

 

Балаға сенім білдіріп, қанаттандырған жағдайда кедергілерден ӛтіп, 

қиындықтарды шеше алу қабілеті дамиды. Осы орайда «Сынып 

жетекшінің сенім дәптері» оқу қҧралының кіріспесі: 

«Сен осы дәптеріңдегі міндеттерді, тапсырмаларды орындай аласың. 

Оқу ҥздігі болуға, ҥй іші жҧмысына кӛмектесіп те, бәріне де ҥлгере 

аласың. 

Мен саған сенемін! 

Әкеңнің сҥйеніші бол, 

Анаңның қуанышы бол, 

Халқың қадірлейтін 

Мәртебелі баласы бол! 

 

1-сурет. «Сынып 

жетекшінің сенім 

дәптері» оқу қҧралы. 

Сенім білдіріп, ӛзіңнен ҥлкен ҥміт кҥтетін сынып жетекшің...», - деген, бала бойындағы жақсы 

қасиеттерге арқау болып, сенім ҧялататын сӛздерден басаталды. Қҧрал мектептің тәрбие жҧмысын 

жҥзеге асыратын бағыттары: жаңа Қазақстандық патриотизм мен азаматтыққа тәрбиелеу, қҧқықтық, 

рухани-танымдық, ҧлттық тәрбие, отбасылық тәрбие, еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие 

бағытыны, зияткерлік тәрбие, кӛпмәдениетті және кӛркем эстетикалық тәрбиені басшылыққа алып, 

тәрбие сағатын ӛткізуге арналған, дайын кӛмекші қҧрал болып есептеледі.  

 
2-сурет. Сенім дәптерінен 
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Патриоттық тәрбие беруде «Ата-заңым ардағым», «Туған жерім – тал бесігім», «Рәміздерім-

елдігімнің белгісі» т.б 

 
3-сурет. Сенім дәптерінен 

Рухани адамгерішілікке, отбасылық қҧндылықтарға тәрбиелеуде «Рухани байлық-игілік кӛзі», 

«Ӛтірік ӛрге баспайды», «Әке-отбасының алтын діңгегі», «Ана-ӛмірдің ажары», «Мінез-адам 

кӛрсеткіші» тақырыптарымен қамтылған. 

 
4-сурет. Сенім дәптерінен 

 
5-сурет. Сенім дәптерінен 

 

Адамды адам ететін қоршаған орта және тәлім-тәрбие десек, мектеп жасы балаларының 

тҧлғалық ерекшеліктерінің қалыптасуына отбасы мен бірге тәрбиешінің де рӛлі ерекше екенін 

тәжірибемде сенім дәптерін қолдану барысында кӛзім жетті. Әр тҧлғаның бойында танымдылық 

қабілет бар. Тек оны дамыта білу қажет, яғни бала бойына қайырымдылық, ізеттілік, адамгершілік, 

еңбекке баулу сияқты қасиеттерді дарыту ҥшін ҥйрету, дағдыландыру, талап ету яғни сыртық уәждің 

маңызы зор. «Сынып жетекшінің сенім дәптері» оқу қҧралы мазмҧны тӛмендегідей «Есіңде болсын» 

оқушыларға танымдық кеңестер, тағлымы терең мәтіндер, білім алушылардың қабілеті мен 

бейімділігін анықтайтын ҥшін сауалнамалардан, сондай-ақ тапсырмалардан тҧрады. 
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Балапан ҧяда не кӛрсе, ҧшқанда соны іледі демекші, бала кӛзбен кӛріп, қолымен ҧстаған 

жағдайда аға-әпкелерінің, ата-аналарының әрекетінен ҥлгі алады. Осы орайда сенім дәптері баланы 

белсенді ізденушілікке итермелейтін тҥрлі деңгейдегі «Ауылдағы он кҥн», «Әкемнің жҧмысындағы 

бір кҥн», «Кәсіпкерлер әлеміне саяхат» сияқты жобалармен қамтылып, еңбексҥйгіштік, 

жауапкершілік, рухани, зияткерлік тағлымдарын дамытып отыр. 

   
6,7-сурет. «Әкемнің жҧмысындағы бір кҥн» жобасы 

Адамның адамшылдығы – ақыл,ғылым, жақсы ата, жақсы ана,жақсы қҧрбы, жақсы ҧстаздан, -

дейді Абай атамыз. Тҧңғыш Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» бағдарламасын 

қолдап, халқымыздың жарқын болашағының кепілі-ҧл-қыздарымызды тәрбиелеп, Отанымыздың 

бақыты ҥшін еңбек ету біздің басты міндетіміз. Осы орайда оқушыға тәрбие беру жолында оқушыны 

балаға деген сенім мен сыртқы уәждің алға жетелейтінін аңғардым. «Сынып жетекшінің сенім 

дәптері» оқу қҧралын тәжірибемде қолдану осының дәлелі. 

 

Әдебиеттер: 

1. Тәрбие қҧралы. Республикалық ғылыми-педагогикалық журнал. 2009ж, мамыр-маусым, 

№3(35) 

2. Мектептегі сыныптан тыс жҧмыстар.Репспубликалық педагогикалық журнал, 2010ж, №1 

(49) 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И СЕМЬИ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

«ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «МЫ ВМЕСТЕ» 
 

Тойланбаева Г. 
Байконурская СОШ №17 

Улытауский район  

 

Проблемы развития воспитания, несомненно, заслуживают самого пристального внимания, так 

как речь идет о завтрашнем дне Казахстана, ценностных ориентирах нашего общества, о 

национальной безопасности страны, корни которой кроются в воспитании, творческом развитии, 

гражданском становлении подрастающего поколения. 

Развитие воспитания в системе образования Республики Казахстан в последние годы по праву 

стало одним из приоритетных направлений в деятельности Министерства образования и науки 

Республики Казахстан, органов управления образованием субъектов, образовательных учреждений 

всех типов и видов. 

Социальный заказ государства на воспитание человека образованного, нравственного, 

предприимчивого, готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способного к 

сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, обладающего чувством ответственности за 

судьбу страны,  находит отражение в важнейших документах Послании Президента Республики 

народу Казахстана, Государственной программе развития образования на 2020-2025гг и др.  

Анализ нормативно-правовой базы показал широкое использование понятий «свободное 

развитие личности», «права человека», «интересы личности» и других. Данные формулировки 

предполагают демократизацию, прежде всего, на первичном уровне образовательных организаций. 

Как приоритетные ценности выделяются индивидуальное саморазвитие, успешная самореализация и 

самоопределение. 

Обновленное содержание образования носит деятельностный характер, направлена на 

формирование стремления к самостоятельному непрерывному образованию и развитие творческих 
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способностей. На ее основе строится система воспитания детей и молодежи, охватывающая 

различные уровни образования: дошкольное, общее среднее, среднее профессиональное, высшее 

профессиональное, дополнительное. Осуществляется научно-методическое обеспечение 

воспитательного процесса: разработаны и внедряются программы воспитания, создаются авторские 

программы, разрабатываются критерии оценки эффективности воспитательного процесса и уровня 

воспитанности личности. 

В условиях реализации обновления содержания образования и возрастания роли воспитания в 

образовательном процессе правомерно рассмотреть вопрос о переориентации содержания 

воспитания. Поскольку сегодня в образовательном процессе большое внимание уделяется духовно-

нравственному развитию личности, то  именно воспитание нравственности и формирование 

духовности становится стержнем всего воспитательного процесса. 

Содержание воспитания определяется его целями и задачами, которые закономерно зависят от 

содержания и направленности общественного развития. 

Содержание воспитания призвано обеспечить становление личности человека на основе 

усвоения системы гуманистических ценностей, развития всех ее сущностных сфер.  

В нашей школе сегодня определены такие характерные составляющие воспитания, как 

вовлечение обучающихся в разнообразную творческую деятельность, в ходе которой осуществляется 

воспитание и развитие личности: Познавательная, Ценностно-ориентировочная, Художественная, 

Общественная, Трудовая, Спортивная, Свободное общени. 

Вместе с тем в рамках социально-ролевого подхода к воспитанию человек является 

компонентом множества социальных систем: семьи, коллектива, профессиональной группы, этноса, 

общества  и др.  Поэтому мы стремимся, чтобы содержание воспитания соотносилось с системой 

ценностных отношений: к себе, к своей семье, к школе, к окружающим людям, к Родине, а также с 

системой социальных ролей: Человек, Ученик, Член коллектива, Патриот, Хранитель и творец 

национальной культуры и т.д. 

Условиями реализации ключевых вопросов воспитания мы видим в: нормативно-правовом 

обеспечении; информационном – использование современных информационных и 

коммуникационных технологий, организация внутришкольных и внутривузовских СМИ, 

издательской деятельности по вопросам воспитания и т.д.; научно-методическом - повышение 

квалификации учителе школы, внедрении вариативных программ, воспитательных и 

информационных технологий, распространение лучшего опыта организации воспитательного 

процесса; освоение новых технологий как в самом воспитательном процессе, так и в управлении им; 

последовательная ориентация на культуросообразность воспитания [1:17]. 

Организационно-управленческое обеспечение - создание условий для организации 

эффективной воспитательной деятельности на основе оптимального планирования воспитательной 

работы в школе, координация работы; создании единого образовательного пространства на основе 

интеграции содержания основного и дополнительного образования, проведении мониторинга 

воспитательного процесса, изучении мнений субъектов воспитательного процесса. Хочется отметить, 

что мы уделяем пристальное внимание непрерывной системы образования; преемственность уровней 

и ступеней образования; поддержка исследовательской, инновационной деятельности; возрождение 

системы семейного воспитания и включение семьи в воспитательную систему школы.  

Психолого-педагогическая поддержка у нас заключается в партнерстве с колледжами и вузами, 

сообществом родителей. Она предполагает участие в воспитании посредством инициации 

межличностных отношений, основанных на партнерстве, сотрудничестве, взаимном уважении; 

консолидацию усилий семьи и школы; обеспечение социально-педагогической защиты детей, 

формирование чувства самоценности и психологического комфорта; совершенствование системы 

работы с различными категориями детей и молодежи, нуждающимися в психолого-педагогической 

коррекции развития (одаренные, группы риска, дети с особыми образовательными потребностями) 

[2:181].  

Кадровое обеспечение осуществление повышения квалификации учителей школы, четкое 

распределение функциональных обязанностей  классных руководителей, школьного психолога, 

социального педагога (по работе с «трудными», и др.). 

Одним из примеров взаимодействия школы и семьи является наш инновационный проект 

«Школа для родителей «Мы вместе».  

Проект направлен на разрешение противоречий между: объективной потребностью общества в 

поддержке семейного воспитания и традиционной системой взаимодействия школы с семьей; 
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необходимостью формирования педагогических компетенций родителей и недостаточностью 

разработанности данного направления в педагогической системе; потребностью педагогической 

практики в должном научно-методическом обеспечении процесса взаимодействия школы с семьей.  

Актуальность представляемого нами проекта, обусловлена необходимостью поддержки 

семейного воспитания со стороны системы образования [3:221]. 

Результаты SWOT-анализа анализа 

Сильные стороны (S)  

1. Системный подход к организации и 

управлению проектом.  

2. Наличие системы взаимодействия с 

родителями обучающихся на основе 

комплексного подхода. 

3. Профессиональный опыт педагогических 

работников по поддержке семейного 

воспитания. 

4. Наличие внешних социальных партнеров. 

5.Наличие многообразных ресурсов 

(технических, кадровых, методических). 

Возможности (O)  

1. Налаженные взаимоотношения со многими 

городскими организациями и учреждениями.  

2. Диссеминация опыта через различные курсы, 

мастер-классы, семинары, форумы и т.д.  

3. Поиск новых источников финансирования 

4. Разработка методической продукции для 

педагогов и родителей по поддержке семейного 

воспитания.  

5. Публикация научных и научно-методических 

статей в профильных журналах 

Слабые стороны (W) 

1.Рассогласованность действий 

дополнительного и общего образования по 

реализации проекта.  

2. Низкий размер фонда стимулирования 

педагогических работников. 

Угрозы, риски (T) 

1. Несогласованность в творческой группе 

проекта.  

2. Проблемы в интеграции школы и 

дополнительного образования в единую систему.  

3. Недостаточность ресурсного обеспечения.  

4. Снижение заинтересованности участников. 

Цель проекта: проектирование и реализация механизма поддержки семейного воспитания 

посредством оптимальных форм и методов социокультурных взаимодействий для повышения 

эффективности детско-родительских отношений в условиях интеграции школы и семьи. 

Направления работы Школы. 

1. Педагогическая мастерская: - проведение семинаров для родителей, конкурса методических 

материалов по поддержке семейного воспитания.  

2. Семейная творческая мастерская: - проведение серии мастер-классов для семей различных 

социальных категорий по декоративно-прикладному искусству и занятия для родителей по 

обучающей программе «Повышение компьютерной грамотности в области ИКТ». 

3. Психолого-педагогическая поддержка семьи: - занятие-тренинг ―Я – эффективный 

родитель‖; организация совместных занятий детей и родителей, направленных на удовлетворение 

личностных потребностей семьи; психологическое консультирование семей.  

4. Правовая поддержка семьи: - проведение круглых столов по правовой защите детей; - 

оказание юридических консультаций по запросу семей; организация профилактических бесед с 

семьями с привлечением социальных служб и правоохранительных органов. 

5. Социокультурные мероприятия с семьями различных категорий: - праздничный концерт, 

посвященный Дню матери; фестиваль семейного творчества «Талантов акварель»; проведение 

семейных экскурсий.  

6. Волонтерская деятельность: - привлечение родителей к волонтерской деятельности 

различной направленности (социальной, экологической и т.д.). 

Реализация проекта позволит достичь следующей эффективности: увеличение доли 

педагогических работников готовых к взаимодействию с родителями на основе системного подхода; 

повышение уровня профессиональной компетентности по поддержке семейного воспитания; 

улучшение психологического климата в коллективе; укрепление социального партнерства; 

повышение психологического комфорта в семье и в коллективе; развитие личностного потенциала; 

педагогической компетентности родителей; развитие воспитательного потенциала семьи; повышение 

степени удовлетворенности образовательным процессом. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Тулегенова Г.М., Носова Г.П. 
КГКП я\с «Алмагүл» 

г. Караганда 

 

В Государственной программе развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 - 

2025 годы отмечается, что в отечественной системе образования и науки имеется ряд актуальных 

вопросов, требующих решения. Одним из которых является вопрос о переосмыслении сущности 

патриотического воспитания, его места и роли в общественной жизни. [1]. 

«Формула отечественного патриотизма четкая и ясная: знание истории народа, уважение к 

государству, постоянное саморазвитие, честность, работоспособность. Праздный и лицемерный 

человек никогда не станет патриотом», – отметил президент республики Казахстан Касым-Жомарт 

Токаев.  

Нравственно–патриотическое воспитание детей является одной из основных задач детского 

сада.  Дошкольный возраст – время активной социализации ребенка, развития его общения со 

взрослыми и сверстниками, пробуждения в нем нравственных и эстетических чувств. 

Патриотическое воспитание дошкольников - это воспитание любви к родному дому, семье, 

детскому саду, городу, родной природе, культурному достоянию своего народа, государственной 

символике, традициям государства и общенародным праздникам, толерантного отношения к 

представителям других национальностей. Эти задачи решаются во всех видах детской деятельности: 

на занятиях, в играх, в труде, в быту [3:12]. Поэтому для   педагогов ДО важно выбрать методы и 

формы организации работы с детьми, подобрать инновационные педагогические технологии, 

которые оптимально соответствуют поставленным целям нравственно - патриотического воспитания 

дошкольников. 

С целью организации соответствующей предметно-пространственной среды в группах педагоги 

совместно с детьми и родителями организовывают мини-музеи: "Музей воинской славы", "Мой город 

Караганда", "Музей национального костюма", "Музей кӛрпе", "Красная книга Казахстана", "Музей 

юрты» и др. Выставленные в мини- музеях как экспонаты, фотографии, фотоальбомы, открытки, 

печатные издания, видеоматериалы о городе, области, природе родного края, игрушки, поделки, 

вызывали у детей живой интерес [4:32]. 

Специально подобранные для мини-музея книги также помогали педагогам решать задачи 

нравственного воспитания. Дети знакомились с иллюстрациями к художественным произведениям, 

учились обсуждать отношения, поведение героев, и выражать своѐ отношение к ним. Через легенды, 

сказки, притчи, стихи и рассказы дети получали первые впечатления о культуре своего народа. 

Также в мини-музеях оформлялись выставки творчества с репродукциями картин художников 

Казахстана, предметами декоративно-прикладного искусства, раскрасками и шаблонами 

декоративной росписи народов Казахстана и казахского национального орнамента, что 

способствовало формированию интереса к культурному наследию казахского народа, развитию у 

детей творческих способностей. 

Одной из новых и популярных формработы по нравственно-патриотическому воспитанию 

являются квест-игры. С помощью такой игры можно познакомить с новой информацией, закрепить 

имеющиеся знания, отработать на практике умения детей. Кроме того, соревновательная 

деятельность формирует у детей партнерские навыки, социально-коммуникативные качества, 

воспитывает толерантность, самостоятельность, активность и инициативность. Педагогами нашего 

детского сада были успешно проведены такие патриотические квест-игры, как «Мы батыры», 

«Знатоки родного города», «Колесо истории», квест-игра, посвященная Дню Победы. Участие детей 

в патриотических играх дают возможность развивать у дошкольников внутреннюю активность, 

повышает детскую самостоятельность, активность, любознательность, развивает у детей творческое 
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мышление, умение работать в команде, находить выход из трудной ситуации, приходить к 

результату, становиться увереннее в своих силах. 

Важная роль в процессе решения задач нравственно-патриотического воспитания принадлежит 

информационно-компьютерным технологиям. Они не заменяют традиционные формы и средства 

приобщения детей к истории и культуре родного края, а успешно их дополняют и восполняют. [2:8]. 

В нашей ДО собрана большая медиатека, в которой находятся документальные фильмы о традициях 

и обычаях казахского народа, о заповедниках Казахстана, мультфильмы, которые в доступной для 

детей форме раскрывают такие нравственные понятия как добро и зло, щедрость и жадность, 

справедливость, честность и отзывчивость.   Разработанные педагогами презентации по темам: «Моя 

родина Казахстан», «Нҧр-Сҧлтан» – столица Казахстана», «Мой город Караганда», «Природа 

Казахстана», «Животные Казахстана», «Красная книга Казахстана», «Наши защитники» широко 

используются на занятиях и позволяют сделать их эмоционально окрашенными, привлекательными, 

вызывают у ребенка живой интерес, являются прекрасным наглядным пособием и 

демонстрационным материалом.  

Работа по патриотическому воспитанию детей будет успешной только при активном 

содействии родителей. Одна из интерактивных форм работы с родителями - это тематические акции. 

Активное участие приняли родители вместе с нашими воспитанниками в акции, проведенной в 

поддержку детей с аутизмом «Зажги синим». Основная цель этой акции — распространение 

информации о проблемах воспитания и обучения детей с аутизмом.  

Акция «Дорогою добра», посвященнаямеждународному Дню инвалидов в нашей дошкольной 

организации проводится ежегодно. В ней принимают участие не только родители, дети и педагоги 

нашего детского сада, но и приглашаются социальные партнеры: Специализированная библиотека для 

слепых и слабовидящих, школа-интернат для глухих и слабослышащих. 

Ярко и масштабно проходят в нашем детском саду заранее спланированные и посвященные 

какой-то социально-значимой проблеме флэшмобы с участием педагогов, родителей и детей. Были 

проведены флешмобы посвященные Дню независимости Казахстана, флэшмоб «Мы вместе» 

посвященный детям с синдромом Дауна, флэшмоб «Дети дождя» -  в поддержку детей с аутизмом. 

Участие в флэшмобах всегда оставляет в душе ребенка яркий эмоциональный след, это повод 

проявить себя, выразить внимание к другим людям и их проблемам, совместные переживания 

сплачивают детей в дружный коллектив. 

В последнее время в работу дошкольных организаций как средство мотивации и активизации 

педагогов, воспитанников, родителей активно входит челлендж. Темы челенджей были приурочены к 

конкретным событиям и праздникам: «День первого Президента», «Челендж в честь 175-летия Абая», 

«Позаботимся о птицах», «100 кюев», «Цветы Победы» и др.  Участие в челенджах способствует 

формированию у детей желания участвовать в общественных мероприятиях, основ духовной 

культуры, гуманного отношения к человеку и его труду, уважения к культурным ценностям 

казахского народа, развитию познавательной активности, творческих способностей. 

Таким образом, результаты работы показывают, что использование инновационных технологий 

в нравственно-патриотическом воспитании дошкольников способствует формированию в ребенке 

общечеловеческих нравственных качеств личности, приобщению к истокам национальной культуры, 

природе родного края, способствует развитию свободной творческой личности.  
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ҦЛТТЫҚ ҚҦНДЫЛЫҚ – ҦЛТ ҚОРҒАНЫ 
 

Тусупханова Б.А., Тусупханов Е.А. 
«Ж.Ақылбаев атындағы эксперименталдық  

мектеп-гимназиясының базасындағы  

тірек мектебі (РО)» КММ-нің  

Шет ауданы 

 

Бҥгінгі таңда оқушыға әлемдік ғылым мен прогресс деңгейіне сәйкес білім мен тәрбие беру, 

оның рухани байлығы мен мәдениеттілігін, ойлай білу мҥмкіндігін жетілдіру, сонымен қатар әр 

адамның кәсіби біліктілігі мен білімділігін, іскерлігін арттыру әділетті қоғамның міндеті болып 

табылады. Ендеше болашақтың ҧлттың табысты болуы–адамдардың бәсекелестік қабілетімен 

айқындалатын болса, ҧстазға жҥктелер міндеттің оңай еместігін тҥсінеміз. Жаһандану заманында 

«оқушыны қалай оқытсақ бәсекеге қабілетті болмақ?»,- деген сауал тӛңірегінде баяндамамды 

ӛрбітсем. Яғни мектептегі іс тәжірибеммен бӛлісуді жӛн санадым.  

Іс - тәжірибемізде ең алдымен оқушылар арасында ӛткен сабақты талдап ӛтсек. Кез келген 

педагог сабағын бастамас бҧрын сыныптың назарын сабаққа аудару ҥшін психологиялық ахуал 

тудырып алатыны баршаға аян. Ол жай ахуал емес сол сабаққа немесе ӛмірмен байланысты болуы да 

мҥмкін. Сол сабақта «Дҥкеннен зат алу» ойыны арқылы басталды. Мҧнда, қазақ халқы кең болған! 

Кеңдігінен кем болмаған! Ендеше Асан қайғы аңсаған қой ҥстінде бозторғай жҧмыртқалаған 

заманның кӛрінісі ретінде бҥгін Сіздерге қазақтың ҧлттық қҧндылықтарын тегін беремін. Бірақ, 

Сіздер аларда жан дҥниелеріңізге жақынын таңдап алулары тиіс. (қамшы, асық, зергерлік бҧйымдар, 

ағаш ыдыстар) Шеңбер жасап тҧрып, ӛздеріңізді таңдап алған заттарыңызбен байланыстыра отырып, 

бір-ақ сӛйлеммен сипаттайды. Мысалы, Мен айнаны таңдадым, себебі мен айнадай таза, сыртқы 

бейнеммен бірге ішкі жан дҥниемнің бай болғанын қалаймын деген пікірлерін білдірудің ӛзі ойын 

ӛмірмен байланыстырса, оқушының ойлау қабілеті мен қоса сӛйлеу дағдысы да қалыптасады. Мҧнда 

(2-қҧндылық «Қоғамымыздағы ҧлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім» Оқушылар рухани қҧндылық 

тәрбиесін алады. Бірінің пікірін бірі тыңдайды, әр ойға қҧрметпен қарайды, дҧрыс шешім қабылдап 

ҥйренеді, туған жерге деген қҧрметтері артады.) Одан әрі білім алушыларды дәстҥрлі жаппай оқыту 

емес, топпен, жҧппен, саралап оқыту мақсатында әр тҥрлі әдіспен топқа бӛлу жҥзге асырылды. Алған 

заттарыңа менен кӛрімдік ретінде (10 теңге, 20 теңге, 50 теңге шашылады) Сіздерге шашу шашып, 

ҧлттық нақышта 3 топқа бӛліне қалайық. Топтастыру. Теңгелер шашылады (оқушылар ҥш топқа 

бӛлінді. Олар: І топ «Қазына», ІІ топ «Байлық»,ІІІ топ «Табыс» мҧнда, 3-қҧндлық «Зайырлы 

қоғам және жоғары руханият» Ҧлттық дәстҥр насихатталады, этнопедагогика элементі кӛрініс 

табады.) Әр сабақты жоспарлағанда кезеңдерінің байланысы болғаны дҧрыс. Осы тҧста «Ой 

шақыру» әдісін пайдалануға болады. Мысалы, топтың атаулары белгілі болды. Осыдан сіздер 

бҥгінгі тақырып не жайлы болады деп ойлайсыздар? Бҥгінгі сыныптан тыс шарамыздың тақырыбы: 

«Ҧлттық қҧндылықтар – ҧлт қорғаны» Бҥгінгі сабағымызда «Мәңгілік ел» ҧлттық идеясы 

насихатталады, ҚР президентінің «Рухани жаңғыру» мақаласы аясында ой қозғалып, патриоттық 

тәрбие, ҧлттық қҧндылықтар дәріптеледі. (5-қҧндылық «Жалпыға ортақ еңбек қоғамы») негізгі 

бӛлімде, В.Беспалько «Дамыта оқыту технологиясы арқылы ӛрбіді. Мҧнда оқушы сатысында 

тақырыпты аша тҥсетін «Қҧндылықтарымызды бағалайық!» бейне баяны кӛрсетілді. Бейне баянда 

бабамыздан қалған мҧра деп мақтанып жҥрген, «Кӛкпар», «Тазы», «Ҧлттық сусын - қымыз» жайлы 

айтылады. Яғни кӛкпарды қырғыздар, тазыны –азиялық борзай деп, ал қымызды германияда немістер 

паттентеп алғаны кӛрсетіледі... Бейнебаян кӛріп, ой қорытады(тыңдалым дағдылары қалыптасты). 

Бейнебаян бойынша мҧғалім сҧрақты проблемалық тҧрғыдан қойғаны дҧрыс, мәселен Неге ҧлттық 

қҧндылығымыз аяқ асты етілді? Бҧған кімдер кінәлі? Немен дәлелдейсіз? Бҧл жерде ҧлттық намыс, 

патриоттық сезім аяққа тапталып тҧр. Бҧл - ет жҥрегі қазақ деп соққан арыстар ҥшін ҥлкен мҧң. 

Тҥсіне білген жанның қалай да жанын тҥршіктіре отырып, санаға ҥлкен ой салары сӛзсіз. Сіздер 

намысшыл патриоттар қатарындасыздар ма? Ендеше дәлелдеңіздер! Деген сияқты мәселелер 

ӛрбітілсе (2-қҧндылық «Қоғамымыздағы ҧлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім» Ҧлттық 

қҧндылықтарымызды қҧрметтейді, намыс оянады, патриоттық сезім артады) Осы тҧста тапсырма 

топтық жҧмыс ретінде ҧсынылды. Білім алушылар «Балық қаңқасы» әдісі арқылы Әр топ кӛрсетілген 

бейнебаян бойынша мәселені талдайды. Топтасады, мәселенің себептері мен салдарын, шешу 

жолдарын ашып кӛрсетеді, постерде қорғайды (тыңдалым, айтылым, жазылым, оқылым) «Рухани 

жаңғыру» мақаласының бӛлімдерімен біртіндеп танысады. Ендеше, рухани жаңғырушы ел ретінде 
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«ҦЛТТЫҚ БІРЕГЕЙЛІКТІ» сақтайық! «БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТі» болайық! Деген кері байланыс 

жасалады. (6-қҧндылық «Тарихтың, мәдениет пен тілдің ортақтығы» қҧндылықтары). Келесі 

Алгоритмдік деңгейде: Жай сҧраққа жауап, кҥрделі сҧраққа жауап, проблемалық сҧраққа жауап       

(«1 минуттық ҥндеу» әдісі) береді, Саралау БА қажеттілігіне қарай ТЖ 

«Кҥніне қазақ мыңдап ӛліп жатыр,  

Тҧқымы сағат сайын кеміп жатыр.  

Ӛз баласын ҥйітіп, сирағын жеп,  

Кӛр азабын тірідей кӛріп жатыр», - демекші, Ілиястың «Жҧт» поэмасында кӛтерілген мәселе 

ойға тҥсірілді. Сол зҧлмат заманда қазақты аштықтан алып қалған не деп ойлайсыздар? Әрине, 

алдарыңызда тҧрған қҧмай мен қыран! Екендігі айтылады. 

Телефон соғылады. 

- Кім болды екен? Сабақ барысында қоңырау шалып жатқан? Бәле, әйгілі саятшы Тәттімбет 

Кәпҧлы екен. Қалай жауап бермейін? Кешірім сҧраймын.  

- Иә, амансызба, аға! Иә, әдеттегідей ҧлттық қҧндылықтарды дәріптеу сабағын жҥргізіп 

жатқан едім. Не дейсіз? Иә, қҧмай мен қыранды қалай қозғамаймын? Иә, сол жеті қазыналар айлы 

әңгіме болып жатқан. Сҧрағым бар дейсіз бе? Жақсы. Ендеше, оқушылармен Сізді тікелей 

байланысқа шығарайын. 

- Балалар, саятшы Тәттімбет Кәпҧлының ӛзі хабарласып жатыр. Сҧрағы бар екен. Экранға 

назар аударсақ: 

1) Абайдың саятшылыққа қатысты қандай ӛлеңін білесіңдер? / «Қансонарда бҥркітші шығады 

аңға» ӛлеңі/ 

2) Қҧмай мен қыранға байланысты қандай спорт тҥрлері мен дәстҥрлерді білесіңдер? ПОПС 

формуласымен жауап берсеңіздер. /салбҧрын, курсинг,аңға шығу/ 

3) «Ҧлтжанды азамат ретінде ҧлттық спорт тҥрлерін Сіздер қалай дамытар едіңдер?  

 / «1 минутта ҥндеу»/ 

Тәттімбет Кәпҧлының жауабы тыңдалады. «ПРАГМАТИЗМ» мен «САНАНЫҢ 

АШЫҚТЫҒЫ» тараулары ашылады. Бҧл айтылған ҧғымдар «Рухани жаңғыру» мақаласында 

елбасының аса назар аударған салалалары. Сҧрақтарға жауап береді, ой қорытады, дәлелдейді, 

пікір алмасады, халықты ҥндеуге шақырады, бейнеролик кӛрсетіледі (жазылым, оқылым, айтылым, 

тыңдалым) 7-қҧндылық«Еліміздің ҧлттық қауіпсізідігі және бҥкіләлемдік, ӛңірлік мәселелерді 

шешуге жаһандық тҧрғыдан қатысуы» Фунқционалдық сауаттылықтары артады, логикалық ойлау 

қабілеттері дамиды, жаңа ақпарттармен танысады. Эвристикалық сатыда: Аудио тыңдайды. 

«Жылқының қасиеті» Аудио тыңдалады. Сыныппен жҧмыс іске асады. Мҧнда оқушылар назарына 

Мысалы, атқа міну қазақ халқының ата кәсібі десе де болады.  Атқа міну, бір жағынан, кӛңіл-кҥйіңді 

кӛтеретін болса, екінші жағынан, денсаулыққа пайдалы. Жылқының ӛз биотогы болады, адам 

денсаулығына жақсы әсер етеді, қан қысымымен, жҥйке жҥйесімен ауыратын адамдарға кӛмегі кӛп. 

Атпен баяу серуендегенде адам денесіне минутына 100 шайқау импульсі беріледі. Ол – массаж, ат 

ҥстінде отырған адамның барлық бҧлшықеті жҧмыс жасайды[ 1.154]. 

Аталарымыз да баланы жастайынан атқа мінуге дағдыландырып отырған. Бҧл сол кездегі 

ӛмірдің ең негізгі қажеттілігі еді. Қаншама батырларымыз да ат ҥстінде отырып елімізді қорғаған. 

Тест тапсырмасымен оқушылардың білімі бекітіледі. «БІЛІМНІҢ САЛТАНАТ ҚҦРУЫ» тарауы 

ашылады. Сонымен қатар, менің ӛзім ҥшін ашқан жаңалығым – электрондық оқулық дайындауым. 

Себебі бҧрын-соғды компьютерлік сауаттылығым аз болып, біртін-біртін ҧлттық қҧндылықты 

дәріптеу ҥшін заманауи технологияларды ҥндестіре білдім. Бҧл рухани жаңғырудың 

«РЕВОЛЮЦИЯЛЫҚ ЕМЕС, ЭВОЛЮЦИЯЛЫҚ ДАМУЫНА» сәйкес келетіндей. Ендеше, экранға 

назар аударсаңыздар. «Рухани жаңғыру» мақаласының келесі бӛлімімен танысады. Тыңдайды, тест 

сҧрақтарына жауап береді. Электрондық оқулық таныстырылады.( 4-қҧндылық «Индустрияландыру 

мен инновацияға негізделген экономикалық ӛсім» 6-қҧндылық «Тарихтың, мәдениет пен тілдің 

ортақтығы» қҧндылықтары) Шығармашылық сатыда: «Ҧлттық қҧндылық – ҧл болашағы» 

тақырыбында жеке жҧмыс іске асырылады. Сурет салу немесе ӛлең шығару тапсырылды. Оқушылар 

шығармашылықпен айналысады. Мҧнда, «Мәңгілік ел» қҧндылықтары дәріптеледі. Сабақты 

қорытындылау кезіңде «Бір минутта» әдісін пайдаланған тиімді. Әр топ мҥшелері 1 минутта жылдам 

жауап береді. 

-Бҥгінгі тәрбие сағатынан ҧнамаған 1 зат пен ҧнаған 2 затты атаңыз. 

Не тҥйдіңіз? 

Рухани байлық деген не сіз ҥшін? 
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Ҧлттық қҧндылықтарды Сіз қалай дәріптейсіз? 

Сіз бәсекеге қабілеттісіз бе? 

Сананың ашықтығы деген не? 

Прагматик болу қиын ба? Неліктен? 

Ҧлттық қҧндылықтарға нені жатқызасыз?  

«Рухани жаңғыру» мақаласы неше бӛлімнен тҧрады? 

«Мәңгілік ел» дегенді қалай тҥсінесіз? 

Егер сіз елбасы болсаңыз, Қазақстанда нені ӛзгертер едіңіз? 

Қазақстанды жҧмақ мекені деп есептейсіз бе? 

-Абайдың «Адамзаттың бәрін сҥй бауырым..» деген ӛлең шумақтарын қалай тҥсінесің? 

Жылқының басын айбалтамен шауып ӛлтіріп жатқан адамды мен неге сҥюім керек.... ? Онда Абай 

атамыз неге барлық адамды сҥй дейді? деген сияқты проблемалық сҧрақтар тӛңірегінде зерттеп 

ҥйренеді. Сҧраққа жауап береді.Тыңдайды, рухани байиды. Караоке қойылады. Мҧнда да ҧлттық 

қҧндылықты дәріптейтін ән қойылғаны жӛн. Мысалы, Қуандық Рақымның «Мен – қазақ» әнін 

тыңдай отырып, рефлексияны орындайды. «Мәңгілік ел» ҧлттық идеясының 7 қҧндылығы 

қамтылады. Керекті ақпаратты айтуды ҥйренеді, ораторлық шеберлігі дамиды, логикалық ойлау 

қабілеті артады, ой тҧжырыдауға машықтанады, нәтижеге жҧмыс істейді. Кері байланыс жасайды, 

ҧлт патриоты тәрбиеленеді. «Мен тҥйген ой» тҧжырымдарын стикерге жазып, жабыстырады. Оқиды. 

Мҧғалімнің қорытынды сӛзінде, белсенді оқушыларды мадақтайды. Қазақ халқы – қонақжай 

екендігін айта келе, дархан елдің киелі қымызын, ҧлттық тағамының да пайдасы туралы айтып 

тҥсіндіреді. «Ҧлттық қҧндылық – ҧл болашағы» тақырыбында ҥйде эссе жазуға тапсырма беріледі. 

Мҧндай сабақтарды жҥйелі ӛткізсе:  

 Білім алушылар ӛз кӛзқарастарын білдіруге ҥйренеді; 

 Мҧғалім берген әдіс –тәсілдер арқылы ойларын жҥйелейді; 

 Алған білімдерін ӛмірде пайдалана алатын болады; 

 Білімге қҧштар болып ӛседі; 

 Ойларын еркін білдіретін болады; 

 Бірін-бірі қазақ, дос деп кӛре алатын, рухани жан-дҥниесі биік, жеке тҧлға қалыптасады. 

Тоқсан ауыз сӛздің тобықтай тҥйіні: педагог ізденіспен белсенді оқыту әдістерін 

қолданып,рухани ҧлттық қҧндылықтарымызды жаңғыртып білім берсе, бәсекеге қабілетті тҧлға 

қалыптасатыны сӛзсіз[4]. 

 

Әдебиеттер: 

1. «Қазақстан»: Ҧлттық энцклопедия / Бас редактор Ә. Нысанбаев – Алматы «Қазақ 

энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1998 жыл. ISBN 5-89800-123-9 

2. . Сағындықов Е. С. / Қазақтың ҧлттық ойындары. — Алматы: 1991ж..—176 б. 

3. http://bilimkozy.idhost.kz/kz/tilek/salt/salt-dstrler/1716-kz.html 

4. Қазақ әдебиеті - тҧлғаның рухани дамуының бастауы. - Алматы- 2005 ж.96-148 б. 

 

 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

Хуанган К.  
КГКП ясли-сада «Аяла»  

г.Караганда 

 

Знания и представления о казахском народе, которые дети получают во время занятий, важно 

закреплять и расширять систематически. Дети воспиимчивы к окружающему, и поэтому большое 

значение прежде всего придается оформлению интерьера групп, элементами которого могут быть 

произведения народного и современного декоротивно-прикладного исскуства: изделий из войлока, 

керамики, металла, пластики, репродукции картин, гравюр, скульптуры, а так же поделок из 

природного материала, сделанных руками взрослых и детей. В зонах художественно-речевой 

деятельности, изобразительной, игровой, нужно использовать нардно-дидактические и музыкальные 

игрушки, произведения казахской художественной литературы. Созданное таким образом 

оформление и оборудование помещений позволит более эфективно организовать обучение детей на 

занятиях и создадут условия для самой разнообразной деятельности детей. Воспитатель должен не 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%8B:%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B/5898001239
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
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только использовать эти условия, но и создавать ситуации, пробуждающие детей к активному 

восприятию новых зананий, закреплению полученных навыков.[1:26]  

Большие возможности для привлечения детей к рассказыванию, чтению  стихотворений, 

пению, танцам, например, при подготовке к праздникам, литературным утренникам, концертам. При 

этом важно использовать призведения музыкального исскуства народа, насыщать национальным 

содержанием тематические занятия, вечера: «Мой Казахстан», «Музыка казахских композиторов», 

«Встреча со сказкой» «на материале казахских народных сказок).  

В решении воспитательно-образовательных задач полезна деятельность детей в уголке книги. 

Помимо детской художественной литературы, указанной в программе для старшей и 

подготовительной групп, в детских садах дополнительно делается подборка произведений казахских 

писателей для детей, народных сказок. Рассматривание книг, илюстраций к ним позволит глубже 

осознать и почувствовать содержание знакомых произведений, закрепить зания и представления об 

окружающем, полученные в процессе экскурсий, наблюдений, чтения художественной 

литературы.[1:27]  

Использование в оборудовании зоны изобразительной деятельности дополнительно к 

имеющемуся материалу предметов народного-прикладного исскуства, оформленных папок с 

лучшими детскими работами, альбомов элементов казахского орнамента поможет детям заниматься в 

свободное время любимым делом – рисовать, лепить,клеить и т.д.  

Можно предложить детям составить узоры из знакомых элементов орнамента для украшения 

различных бытовых предметов (кесе – чашка для чая, тускииз – настенный ковер), раскрашивать 

книжки-альбомы с изображением силуэтов орнамента  и предметов, украшенных орнаментом.[2:38] 

В игровой зоне хорошо иметь кукол в национальной одежде и предметы домашнего обихода, 

народно-дидактические игрушки, с помощью которых пробуждать детей творчески воспроизводить в 

игре быт и производственную деятельность людей, жизнь семьи, строить сюжеты на основе 

комбинированных знаний, полученных при непосредством наблюдений окружающей жизни, 

литературных произведений, сказок, рассказов  взрослых. 

Настольные игры помогают детям не только закрепить на занятиях знания, но и проявить свою 

творческую фантазию. Можно порекомендовать игру «Мозаика», в которой предметами мозаики 

служат узора казахских орнаментов. Другая игра «Кубики с картинками, на которых тзображены 

сюжеты из различных казахских сказок, поможетвозпроизвести известные сказки.  

Как у всех народов, у казахов есть свои подвижные народные игры, спортивные состязания. В 

них нашли отражение различные формы общественных отношений и хозяйственной деятельности 

народа. Национальные игры всегда самобытны и имеют свои особенности. [3:55] 

Вся работа способствует воспитанию у детей чувства патриотизма, формирует предстваление о 

жизни своих предков, о его прошлом и настоящем.  

 

Литература: 

1. Г.А.Карбушева,. Ознакомление детей дошкольного возраста с Казахстаном. Алма-Ата 

«Мектеп» 1984. 

2. «Программа воспитания в детском саду» Алма-Ата «Мектеп» 1970. 

3. Макаровой Т.А. «Просвещение» 1975 Нравственное воспитание в детском саду.  

 

 

ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ «WS», ПОЛИЯЗЫЧИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

Чайка Л.Г. 
КГУ «Карагандинский колледж питания и сервиса» 

г. Караганда 

 

Специалист в сфере ресторанного сервиса предоставляет гостям высококачественные услуги, 

связанные с продуктами питания и напитками. Высококачественные услуги в сфере питания требуют 

от специалиста обширных знаний о международной кухне, напитках и винах. Он должен обеспечить 

полное соблюдение общепринятых правил обслуживания  и знать способы приготовления 

фирменных блюд и напитков для подачи на стол гостя или в баре. Официант играет важнейшую роль 

во встрече гостя  и формировании его впечатления от посещения заведения. Здесь огромное значение 

имеют профессионализм и изобретательность, хорошие манеры, безукоризненное взаимодействие с 
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гостями, уверенность в себе, абсолютное соблюдение личной и пищевой гигиены, приятная 

внешность и практические навыки. По мере глобализации в сфере кулинарии, а также расширения 

практики путешествий в развлекательных и деловых целях и, соответственно, мобильности людей на 

международном уровне, персонал ресторанной индустрии сталкивается с новыми возможностями и 

требованиями. 

В целях выполнения шага 88 «Продвижение идеи Общества Всеобщего Труда» Плана Нации- 

100 конкретных шагов, по реализации пяти институциональных реформ с учетом реализации 

программ инфраструктурного развития «Нҧрлы жол» и второй пятилетки индустриализации 

распоряжением Государственного секретаря Республики Казахстан от 30 октября 2015 года № 8 

Абдикаликовой Г. утвержден план мероприятий. В соответствии с планом мероприятий МОН РК и 

НАО «Холдинг Кәсіпқор» поручено проведение Национального и региональных чемпионатов 

WorldSkills Kazakhstan. 

Миссия WorldSkills Kazakhstan – сформировать механизмы кадрового обеспечения 

высокотехнологичных отраслей промышленности по техническим профессиям на основе 

международных стандартов, включая механизмы профессиональной ориентации, подготовки кадров, 

формирования экспертных сообществ и повышения производительности труда. Таким образом 

каждое соревнование направленно на отражение лучшей международной практики.  

На базе Карагандинского колледжа питания   и сервиса организованна Региональная площадка 

для проведения чемпионата по квалификации «Организация питания». Колледж участвует в 

движении с 2015 года по четырем компетенциям: «Поварское дело», «Кондитерское дело», 

«Ресторанный сервис». В 2019 году мы стали участвовать в  компетенции «Пекарное дело». За эти 

годы у коллектива колледжа накопился большой опыт в проведении Региональных Чемпионатов и в 

подготовке  студентов к ним. С начала 2019 учебного года решением руководства  и педагогического 

коллектива было внести стандарты WorldSkills в образовательные программы по спец предметам по 

всем компетенциям. Решение это было своевременным и актуальным. Когда идет подготовка к 

Чемпионату, компатриоты подготавливают одного максимум двух студентов по компетенции. Но 

перед нами стоит задача о подготовке высококвалифицированных конкурентоспособных  

специалистов, что бы в будущем все наши выпускники были востребованы на рынке труда.  

Внедрение стандартов в предмет Организация обслуживания посетителей были основаны на 

компетенции «Ресторанный сервис». Как было сказано мною ранее, что современный официант это 

не только тот человек который должен только хорошо обслужить гостя. Сейчас эта профессия 

включает в себя несколько профессий.  Знаниями и умениями по профессиям: повар, бармен, 

бариста, сомелье должен владеть каждый официант. Проанализировав конкурсные задания 

предыдущих лет, были внесены практические задания в программу по предмету, которые в полном 

объеме отображают все направления. Модульная программа по которой в колледже проводится 

обучение с 2016 года , только способствует в этом направлении. После окончания определенного 

модуля с группой проводится практическое занятие, в которое и включены задания по стандартам 

WorldSkills либо Skillstest. И конечно хорошим закрепление такой практики является проведение 

демонстрационного экзамена. С каждым годом разнообразие навыков  в области ресторанного 

сервиса расширяется, поэтому вносить изменения в программы нужно будет каждый год. С такими 

методами обучения наши студенты всегда будут в курсе мировых практик и как следствие лучшими  

молодыми специалистами  в выбранной ими профессии. В достижении этих целей есть еще много 

сопутствующих моментов. Заинтересовать  и увлечь профессией с первого дня поступления в 

колледж студентов. С этой целью в колледже был проведен профессиональный конкурс на 1 курсе по 

всем компетенциям. Задания и оценивание было проведено по стандартам WorldSkills. Мы получили 

очень хороший результат. С каждой группы участвовало по 5 человек в общем 25 человек. Эти 

студенты вчерашние школьники, хорошо выступили и получили хорошие оценки . И конечно это 

студенты, у которых большой потенциал  которые уже готовы к обучению и участию в различных 

конкурсах. Единственный минус это возрастные ограничения, некоторые студенты поступают в 

колледж в возрасте 15 лет и совершеннолетия достигают лишь на выпуске, поэтому не успевают 

раскрыть весь свой потенциал. Считаем, что было бы целесообразно пересмотреть возрастной ценз.  

«Для современного Казахстанца владение тремя языками - это обязательное условие 

собственного благополучия» Н.А. Назарбаев 

Одним из важнейших аспектов происходящей в казахстанском обществе экономической и 

социальной модернизации выступает политика в области языка.  Президент страны неоднократно 

говорил о важности и значимости развития полиязычия для многонационального казахстанского 
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общества: «Казахстан должен восприниматься во всем мире как высокообразованная страна, 

население которой пользуется тремя языками. Это: казахский язык — государственный язык, русский 

язык как язык межнационального общения и английский язык — язык успешной интеграции в 

глобальную экономику» 

Сегодня когда наша страна стремительно входит в мировое пространство, подлинно 

образованным может считаться человек , свободно владеющий несколькими языками. В целях 

интеграции в мировое образовательное пространство Республика Казахстан выбрала стратегический 

курс ориентации на стандарты мировой образовательной практики с учетом сохранения лучших 

традиций и стандартов отечественного образования.  

Ориентир на поэтапный переход на полиязычное образование определѐн в Государственной 

программе развития образования Республики Казахстан на 2011-2020годы.  

Из 10 млн книг, которые издаются в мире, 85% выходят на английском языке. Наука, развитие, 

информационные технологии - все идет на английском языке. 3500 иностранных компаний работают 

в Казахстане, на каком языке мы будем с ними разговаривать? На каком языке мы будем внедрять 

оборудование, которое везем» ( из Послания Президента РК Н.А.Назарбаева « Стратегия « Казахстан-

2050» ) 

Выступая на съезде учителей, президент нашей страны Н.А. Назарбаев отметил, что «Обучение 

казахскому языку всегда будет приоритетно. Необходимость в английском языке - это мировая 

тенденция и также очевидная необходимость. А прекрасное владение русским языком - это наше 

богатство, которое потерять крайне неразумно. Для нас будет великим преимуществом, если мы 

будем в совершенстве владеть казахским, русским, английским языками.» 

Необходимость  владение качественным иностранным языком выпускника современного 

колледжа, - это назревшая жизненная необходимость, поскольку интенсивные темпы и уровень 

развития науки и техники в мире требуют свободного владения иностранными языками для более 

качественного и полноценного получения необходимых теоретических и практических знаний, 

умений и навыков. Кроме того, обучение на трѐх языках, и, как следствие, владение ими практически 

в совершенстве, будет способствовать приобщению учащихся к культуре и традициям разных 

народов. 

Полиязыковая личность – это активный носитель нескольких языков, представляющий 

собой: личность речевую – комплекс психофизиологических свойств, позволяющих индивиду 

осуществлять речевую деятельность одновременно на нескольких языках; личность 

коммуникативную – совокупность способностей к вербальному поведению и использованию 

нескольких языков как средства общения с представителями разных лингвосоциумов; личность 

словарную- совокупность мировоззренческих установок, ценностных направленностей, 

поведенческого опыта, интегрированно отраженных в лексической системе нескольких языков. 

В свою очередь, полиязычное образование – это целенаправленный, организуемый, 

нормируемый триединый процесс обучения, воспитания и развития индивида как полиязыковой 

личности на основе одновременного овладения несколькими языками как «фрагментом» социально 

значимого опыта человечества, воплощенного в языковых знаниях и умениях, языковой и речевой 

деятельности, а также в эмоционально-ценностном отношении к языкам и культурам. 

Понимание роли языков в современном мире с особой остротой ставит вопрос о 

результативности обучения языкам и повышении уровня языковой подготовки учащихся. Концепция 

развития образования в Республике Казахстан направлена на качественное обновление форм и 

методов подготовки профессиональных кадров, квалификационно отвечающей общемировым 

стандартам 

Наш колледж 4 года участвует в программе полиязычие.  Это тоже очень хорошее 

сопутствующее направление. В начале этого проекта педагогами коллежа был разработан 

терминологический словарь на казахском, английском языках. Студенты с начала обучения по 

спецпредметам  изучают слова на данных языках относящихся к профессии. По условиям  

Международного Чемпионата один модуль в конкурсном задании должен проводится на английском 

языке, проект полиязычие  помогает в подготовке конкурсанта к конкурсу. 

Внедрение стандартов WorldSkills и полиязычие в учебный процесс, очень  своевременный 

шаг. Международная организация WorldSkills основана в 1950 году, изучая этот многолетний опыт 

мы воспитываем и обучаем современного делового молодого специалиста с принципиально новой 

психологией, умеющих составлять жизненные планы, готовых к принятию самостоятельных 

практических задач и ответственных за результат своей деятельности. Преуспевать в условиях 
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рыночной экономики может лишь тот, кто научился, четко определять цели, организовывать поиск 

путей их реализации, анализировать ход работы, извлекать уроки из временных неудач. Поэтому 

педагогам профессиональных колледжей необходимо не только подготовить квалифицированных 

выпускников, но и выйти на новый уровень подготовки будущих специалистов, соответствующих 

мировым стандартам. 

 

Литература: 

1. План нации - 100 конкретных шагов Программа Президента Республики Казахстан от 20 мая 

2015 года 

 

 

ҚАЗАҚТЫҢ ҦЛТТЫҚ АСПАПТАРЫ 
 

Шабанбаева Г.Б. 
ғылым. жет. Базарбаева К.М. 

«Бӛбек» балабақшасы, Балқаш қ. 

 

Ӛткен ғасырларда ата-бабаларымыз баланы ерте жастан бастап қазақтың ҧлттық аспаптарын, 

бесік жырларын, ӛсиет термелерін тыңдатып ӛсірген. Ӛйткені, баланың білімі, танымы мен тҥсінігі, 

мәдениеті мен ҧлттық ерекшелігі рухани байлығымен сипатталатын болған. Қазақтың ҧлттық 

аспаптары баланы жастайынан баулып, олардың адамгершілікке, музыкаға деген сҥйіспеншілікке, 

мәдени дәстҥрге деген сыйластық сезімін дамытуға қасиеттерін арттырған. 

Қазіргі кезде ойлап қарасақ, елімізде кӛптеген балалар қазақтың ҧлттық аспаптарын біле 

бермейді. Ӛйткені балалар тек техникалық қҧралдарын талап етеді. Сондықтан, музыка сабағында 

қазақтың ҧлттық аспаптарымен таныстырып, ойнап ҥйретуге басты мән берген дҧрыс. Қазақтың 

ҧлттық аспаптарын жасынан біліп, ҥйренген, тыңдап ӛскен әрбір баланың бойына  әсемдік ҧялайды, 

ол ӛзінің ҧлттық  рухани мәдениетін қҧрмет тҧтуға, оны қорғауға және деңгейін кӛтеруге жағдай 

жасайтын болады. Сол себепті, бҥгінгі бҥлдіршін, ертеңгі  қоғам мҥшесін ӛнерпаздыққа тарту арқылы 

ҧлттық дәстҥрдің ҧмытылмауына әрекет жасау керек.  

Музыка сабақтарында негізгі мақсат - балаға ҧлттық ӛнердің қҧдіреттілігін таныту арқылы 

олардың санасына, сезімі мен ҧшқыр қиялына  игі әсер ету. Сонымен қатар, музыка сабағында қазақ 

халқының кӛне заманнан мҧра болып келе жатқан ҧлттық аспапатарымен таныстыру. Қазақтың 

ҧлттық аспаптары қҧрылыс қҧрылымына қарай топ-топқа бӛлінеді.  

   

Қазақтың ҧлттық аспаптарының жіктелуі:  

Шертпелі аспаптар:  Домбыра, жетіген, адырна. 

Ыспалы аспаптар: Қобыз, нарқобыз, сазген. 

Ҥрмелі аспаптар: Керней, ҥскірік, сыбызғы, шаңқобыз. 

Ҧрмалы аспаптар: Даңғыра, дабыл, кепшік, асатаяқ, тоқылдақ, тҧяқтас. 

Аспаптар ӛздерінің аталуына, қҧрылысына, пішініне, ою ӛрнегіне, ҥніне қарай белгілі бір 

ҧлттық ӛнерін паш еткен.  

Музыка сабағында аспаптармен таныстырмас бҧрын олар қалай пайда болғаны туралы аңыздар 

айтып, сосын осы аспаптармен ойналатын кҥйлерді тыңдатып аламыз. Кҥйді тыңдау барысында 

балалар әр тҥрлі бейнелерді кӛз алдарына елестете білу керек. Сонда ғана бала сол кҥйдің мәнін және 

сол аспаптың дыбысын ести отырып тҥсіне біледі. Және де басқа да музыкалық шығармаларды 

тыңдап, мазмҧнын, сипатын, кӛңіл-кҥйін ажырата біледі. Жалпы музыканың кҥйін сезінуге, кӛркем 

бейнесін дамуына қадағалауға бейімделеді. Кейін балаларға сол аспаптарда қандай кҥйлер 

орындалатын, аспаптарды ойнау әдіс-тәсілдерін ҥйренуге, олардың тембрлерінен ажырата білуге 

ҥйретеді. Жеңіл кҥйлерді аспаптарда ойнап, ырғақтық бейнесін бере отырып, ойнауды меңгереді. 

Аспапта ойнау – музыкалық тәрбиенің аса маңызды қҧралы және баланы жан-жақты жетілдіру 

міндеттерін шешуде елеулі роль атқарады. Аспапта ойнағанда ырғақты қимылдарды жҥргізу баланың 

бойында естуді, есте сақтауды, шапшаңдықты, зейінді, балалардың дене бітімінің сҧлу да, сымбатты 

болып қалыптасуына кӛмектеседі. Музыка сабағы барысында бҧл аспаптарда ойнауды ҥйрену ҥшін 

арасында дидактикалық ойындар да ойналады.  
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«Музыкалық аспаптар дҥкені» ойыны. Ойынның мақсаты: Балаларға арналған музыкалық 

аспаптардың дауыс тембрін ажыратуға ҥйрету. Аспаптарда ӛз еріктерінше ойнап ҥйрету, 

шығармашылыққа баулу. 

Ойынның барысы: Балалар аспап тҥрлеріне сәйкес бірнеше қатар болып отырады. Музыка 

жетекшісі перде артында аспапта ойнайды, балалар дауысын ажыратып, суретті карточкалардан 

кӛрсетеді. Келесі кезеңде балалармен кішігірім оркестр қҧрып, аспаптарда ойнайды. Бір әуенді 

аспаптарда қайталап ойнау керек. Бҧл музыкалық есту қабілетін, шығармашылық қиялын 

жетілдіреді.  

Балабақша балалары қиялшыл болып келеді. Мысалы, ертегі айтқанда олар кӛз алдына сол 

оқиғаны елестетіп отырады. Сондықтан, кҥйлерді тыңдағанда да музыкалық ырғақтық қимылдар 

жасағанда да, ойларын сол шығарманың сипатын дәл жеткізуге тырысады. Бҧл қасиет балалардың 

бойындағы шығармашылық қабілетті дамытуға игі ықпалын тигізеді. Қазақтың ҧлттық аспаптары 

балалардың ойын ҧштап, қиялын қанаттандырады, сезімталдық қабілетін, байқампаздығын 

арттырады.  

Музыка сабағында балаларға қазақтың ҧлттық аспаптарды таныстыра отырып, қазақ халқының 

әсемдікке қҧмар екенін, ҧлттық ӛнерге деген сҥйіспеншілігін арттыруға талпыныс жасап, 

шығармашылыққа баулимыз. Осы қазақтың ҧлттық аспаптары арқылы балалардың ҧлттық аспап 

сазына деген әдемілігін сезіне отырып, сол аспапты ҥйренуге, ән салу шеберлігіне қҧштарлықтары 

артады. 

Әрбір музыка сабақтарында қазақтың ҧлттық аспапатарын пайдалануға тырысамын, ӛйткені 

балалардың осы қазақтың ҧлттық аспаптарына деген қызығушылығын арттырғым келеді. Және де 

музыка сабағында балалар домбыра аспабымен билер. Осы тақырып бойынша кішігірім ата 

аналарымен де, балалармен де сауалнамалар жҥргіздім. Осы сауалнама арқылы ата аналар мен 

балалардың  қаншалықты қазақтың ҧлттық аспаптары туралы білетінін деңгейлерін байқадық. Және 

де ол бос әурешілік емес, қазір  балалар қызығып, жақсы бір бастамаға басталды десем болады. 

Музыка сабағында қазақтың ҧлттық аспаптарын таныстыра отырып оқыту мынадай нәтижеге 

ие болдым: 

Қазақтың ҧлттық аспаптарын біле бастады. 

Қазақтың ҧлттық аспаптарын ойнауға деген қызығушылықтары артты. 

Тҧлғаның шығармашылық белсенділіктері артты. 

Осы тақырыпты қорытындылай келгенде музыка сабағындағы қазақтың ҧлттық аспаптары 

маңызды қҧралы және баланы жан-жақты жарасымды жетілдіру міндеттерін шешуде елеулі роль 

атқарды десемде болады. Музыка сабағында музыкалық ырғақты қимылдарды жҥргізу баланың 

бойына естуді, есте сақтауды, икемділік пен шапшаңдықты, зейінді, балалардың дене бітімінің сҧлу 

да, сымбатты болып қалыптасуына кӛмектеседі. Музыка тыңдағанда балалар әр тҥрлі бейнедегі 

музыкалық шығармаларды тыңдап, мазмҧнын, сипатын, кӛңіл-кҥйін ажырата біледі. Жалпы 

музыканың кҥйін сезінуге, кӛркем бейнесін дамуын қадағалауға бейімделеді. Аспапта ойнау баланы 

мәдениеттілікке, қоршаған ортамен жақсы қарым-қатынаста болуға жетелейді. Ӛз халықтың мәдени 

дәстҥрлерін, тілін, дінін, тарихын қҧрметтеуге ҥйренеді. Сондықтан да халқымыздың жарқын 

болашаққа нық қадам басуы оның ҧрпағының рухани байлығына мәдениеттілігіне  жетік білім 

қабілеттілігінде.   

 

Әдебиеттер: 

1. Қоңыратбай  Ф., Қазақ композиторлары және ҧлттық музыкалық аспаптар. Дидактикалық 

материал. Мектеп дейінгі жастағы (3-6) балаларды оқытатын педагогтерге арналған – Алматы, 2013. 

2. Оразалиева М., Музыка хрестоматиясы (5-7) жастағы балаларға арналған – Алматы, 2008. 
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МЕКТЕП ПЕН ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНЫҢ БАЙЛАНЫСЫ НЕГІЗІНДЕ 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ДАРЫНДЫЛЫҒЫН ДАМЫТУҒА ЖАҒДАЙ ЖАСАУ 
 

Шармуханбетова Ж.А. 
«Абай атындағы №2 лицей» КММ  

Балқаш қаласы 

 

Қазақстан елінің ҥміт артар келешегі бҥгінгі мектеп қабырғасында отырған оқушылар десек, 

оларды ӛзі ӛмір сҥріп отырған ортаға дҧрыс бейімдеу, уақыт талабына сай білімді, мәдениетті, 

зерделі азамат етіп шығаруда педагогтар алдындағы зор міндеттер екені айтпаса да тҥсінікті. 

Елбасымыздың жолдауларында атап кӛрсетілгендей, келешек ҧрпағымыздың жауапты да, 

жігерлі болып, ӛресі биік ҧрпақтарды тәрбиелеуде мектептерде педагогикалық іс-әрекетерді жаңаша 

кӛзқараспен ғылыми тҧрғыда ҧйымдастырғанда ғана қол жетеді. Ол ҥшін жаңа талаптарға сай оқу 

ҥрдісінің мәні мен заңдылықтарын жетік білу, бейімделіп жатқан жаңа оқу технологияларын меңгеру 

және оларды тиімді қолдану жатады.  

 Бҧл міндеттердің негізгісі – дарынды балаларды бейімділігіне қарай таңдау, олардың 

бойындағы ерекше қасиетті бағалап, жоғарғы оқу орындарымен байланыс негізінде оларға ӛмірден ӛз 

орындарын табуға кӛмектесу де болып табылады.  

Соңғы уақытта заман ағымына байланысты білім мазмҧнында кӛптеген тҥбегейлі ӛзгерістер 

болып жатыр. Оқу-ағарту, тәрбие мәселелерін сараптай келе, оқушыларды жоғары деңгейдегі 

олимпиадаларға, ғылыми жобаларға сапалы дайындауда ЖОО мен мектеп арасында байланысты 

орнату бҥгінгі мектептердегі ӛзекті мәселелердің бірі болмақ.  

Сонымен бірге, функционалдық сауаттылықты дамытудың бағыты білім беруді дамытудың 

2011-2020 жылдарындағы  мемлекеттік бағдарламасында айқын кӛрсетілген. Осы бағдарлама 

негізінде қҧрылған оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жӛніндегі 2012-2016 

жылдарға арналған ҧлттық іс-қимыл жоспарының да басты мақсаты – Қазақстанда білім сапасын 

жетілдірудегі оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту бойынша іс-шаралар 

ҧйымдастыру.  

Осы мақсатты  іске асыру ҥшін лицей базасында  2014-2015 оқу жылында  «Зияткер» қалалық 

олимпиадалық резерв орталығының ашылуы жоспарланып, бағдарламаны апробациялаудан ӛткен.  

Балқаш қаласында облыстық, республикалық деңгейде оқушыларды сапалы дайындауға 

жоғарғы оқу орындарының базасының болмауы, ғылыми дәрежелері бар оқытушылардың 

тапшылығы сияқты мәселелер анықталды. Сондықтан облыстық, республикалық, халықаралық  

деңгейде олимпиада резервтерін сапалы дайындау ҥшін және оқушылардың оқу барысында 

меңгерген білімдері мен дағдыларын ӛмірлік жағдайда қолдана білу ептіліктерін бағалауға 

бағытталған PISA, TIMSS, PIRLS  технологиялары бойынша функционалдық сауаттылықтарын  

анықтайтын кӛпдеңгейлік тапсырмалар базасын қҧру және меңгерту  мақсатында «Зияткер» 

орталығы ашылды.   

2015-2016 оқу жылында облыстық оқу-әдістемелік орталығының ғылыми кеңесшісі, эдвайзер 

Қонтаев Сәбит Сейітҧлының  жетекшілігімен бағдарламаның қҧру механизмі жасалып, 

эксперименттік жҧмыстың бағдарламасы облыстық эксперттік кеңесінде қорғалып, бекітілген 

болатын.  

Балқаш қаласында облыстық, республикалық деңгейде оқушыларды олимпиадаға, ғылыми 

жобаларға сапалы дайындауға жоғарғы оқу орындарының базасының болмауы, ғылыми дәрежелері 

бар оқытушылардың тапшылығы сияқты мәселелер анықталды. Сондықтан, жоғарғы деңгейдегі 

олимпиада резервтерін сапалы дайындау ҥшін және оқушылардың оқу барысында меңгерген 

білімдері мен дағдыларын ӛмірлік жағдайда қолдана білу ептіліктерін бағалауға бағытталған PISA, 

TIMSS, PIRLS  технологиялары бойынша функционалдық сауаттылықтарын  анықтайтын 

кӛпдеңгейлік тапсырмалар базасын қҧру және меңгерту  мақсатында «Зияткер» олимпиадалық резерв 

орталығы ашылды.  
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Қалалық   «Зияткер» олимпиадалық резерв 

орталығы жҧмысының басты мақсаты – 

дарынды балаларды анықтау және олардың  

қабілеттерін дамытуға жағдай жасау, яғни 

қалалық олимпиадалық резерв қҧрамына енген 

әрбір дарынды баланың бейіндік ғылым негіздері 

бойынша инновациялық технологиялар негізінде 

білімдерін толықтыру, облыстық,  

республикалық және халықаралық 

олимпиадалары мен ғылыми жобалар 

сайыстарына сапалы дайындауды және 

қашықтықтан оқытуды ҧйымдастыру 

жҧмыстарына жағдай жасау, педагогикалық 

кадрлардың біліктілігін арттыру. 

Облыстық оқу-әдістемелік орталығының  

ғылыми кеңесшісі  Қонтаев С.С. –пен жҧмыс 

барасында 

«Зияткер» ОРО-ның жҧмысының  мақсат, міндеттерін жҥзеге асыру жолдары: 
1. Лицей жағдайындағы дарынды (қабілетті) оқушыларды анықтау және қабілетіне, 

психологиялық жеке ерекшеліктеріне қарай әсер ету және  бейінді оқыту мен бейіналды дайындық 

жҧмыстарындағы психологтың сҥйемелдеу жҧмыстарындағы проблемаға шығу жолындағы талдау 

жҥргізіледі: 

2. PEST анализ және SWOT талдау арқылы талдау арқылы мемлекеттік тапсырыс пен 

әлеуметтік сҧраныстар негізінде лицейдің дарынды оқушыларымен жҥргізілген  жҧмысындағы соңғы 

нәтижесіне қойылатын талаптарды зерделеу. 

Сонымен бірге,  «Зияткер» ОРО-ның негізгі жҧмыстары екі бағытта жҧмыс жасайды. 

1.  Жеке тҧлға ретінде баланың ашылуы ҥшін педагог-мҧғалім қолдауы: 
-пән олимпиадасындағы жетістіктері 

-ғылыми-жоба жарыстарындағы жетістіктері 

-интеллектуалдық бәсекеге қатысуы 

-шығармашылық байқауларға қатысуы 

-балалардың жетістіктерін ерекше тіркеп кӛрсетіп отыруы 

2. Олимпиадаға дайындық жоспар шаралары. 

- Тестілеу тапсырмалары 

- Мәтінді аудару жҧмысы 

- Ӛлеңді мәнерлеп оқу 

- Шығармаға дайындық 

- Мазмҧндама дайындық 

- Грамматикалық жҧмыстарға талдау жасау 

 

 
Облыстық «Шебер сынып» жҧмысы барысынан  

Олимпиадалық резерв орталығының жоспарына сәйкес келесі ҧйымдастыру шаралары 

іске асырылды: 
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1. Қалалық білім бӛлімінің     бҧйрығына сәйкес орталықтың шығармашылық тобы қҧрылып, 

қҧрамына қалалық білім бӛлімінің әдіскерлері, лицей әкімшілігі, қаланың жоғары санатты, тәжірибелі 

пән мҧғалімдері іріктелді.  

2. Лицейдің шығармашылық тобы «Мектептегі эксперименттік жҧмысты қалай басқару керек» 

тақырыбында аймақтық оқу орындарының басшыларының алдында облыстық Шебер сынып 

«Жоғары» бағамен берілді. 

3. Республикалық жоғарғы оқу орындары ҚарМУ –мен 5 жылдық келісім-шарт жасалып, 

математика, физика, химия, информатика пәндері бойынша жоғарғы деңгейдегі олимпиадаларға, 

ғылыми жобаларға  сапалы дайындау ҥшін жоғары санаттағы оқытушылары жҧмысқа тартылды; 

4. Дарынды балаларға арналған Астана қааласындағы «Зерде» мектебі, аймақтық «Білім 

Кемел» орталығымен  келісім –шарт жобасы жасалды. 

5. Қалада олимпиадаға жаңа форматта дайындайтын пән мҧғалімдерін дайындайтын 

семинарлар ҧйымдастырылды. 

6. ҚарМУ-нің жоғарғы санаттағы оқытушыларымен ӛзекті ғылыми тақырыптарда «Зиялы 

бейсенбі» ӛткізіліп тҧрды. 

7.  Оқушыларымыз каникул кездерінде ата-аналарының келісімімен әр тҥрлі деңгейдегі 

олимпиадаларға, ғылыми жобаларға дайындалу кезінде практикалық жҧмыстарын жҥзеге асыру ҥшін  

ҚарМУ-нің базасындағы лабораториялық сынып бӛлмелерінде практикалық сабақтарға ЖОО-ның 

студенттерімен бірлесе отырып қатысты. 

 

 

ҚарМУ базасының лабораториялық сынып бӛлмелеріндегі дәріс 

 

«Зияткер» ОРО жҧмысының нәтижесі:   

- Облыстық олимпиада нәтижесі 7% ға ӛсті, республикалық олимпиадаға қатысушылар саны 

ӛткен оқу жылдарына қарағанда кӛбейді және сапа 17% -ға ӛсті; 

- Жаратылыстану-математика, қоғамдық-гуманитарлық бағыттар бойынша  кӛпдеңгейлік 

бағдарламалар жасалып, барлық мектептер оқушыларының қабілеттерін анықтау мониторингісі 

ӛткізілді;  

- Олимпиадалық резерв орталығына деңгейлік курстан ӛткен мҧғалімдер  тартылды; 

- Оқушыларымыз облыстық, республикалық, халықаралық деңгейдегі ғылыми жобаларда 

жоғарғы нәтижеге ие болды; 

- Қаланың олимпиадалық командасы облыстық олимпиадада жоғары нәтиже кӛрсетіп, 

командалық жҥлделі ІІ орынға ие болды.  

- Биылғы оқу жылында жаратылыстану бағыты бойынша ӛтетін дәстҥрлі Президенттік 

олимпиадада Абай атындағы №2 лицейдің оқушысының нәтижесі Қарағанды облысы бойынша І 

орында болып, математика пәні бойынша республикалық кезеңде жҥлделі ІІІ орынға ие болды.  

Осы қорытындыдан «Зияткер» қалалық олимпиадалық резерв орталығына тартылған ЖОО-ның 

оқытушыларының атқарған жҧмыстарының арқасында кӛрсеткіштің ӛсуі байқалады. Сондықтан, 

лицей базасында ашылған «Зияткер» қалалық олимпиадалық резерв орталығының жҧмысы 

келешекте ӛз нәтижесін әлі де болса беретіні анық.  

Жалпы, қорытындылай келе, ЖОО мен мектептің байланысы негізінде дарынды оқушылардың 

әр тҥрлі жоғарғы деңгейдегі пәндік олимпиадаларға, ғылыми жобаларға танымдық қызығушылығын 

қалыптастыру және оларды сапалы дайындау мәселелерінен ҧсыныстар туындайды: 
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1. Мектепте қалыптасқан танымдық қызығушылықты әрі қарай дамыту ҥшін мектеп пен ЖОО 

арасындағы байланыс сақталу қажет; 

2. Мектептегі жоғарғы сынып оқушылары мен университеттегі алғашқы курс студенттерімен 

бірігіп конференциялар, пәндік олимпиадалар, ғылыми жобалар сайыстары жыл сайын жҥргізіліп 

отыру керек; 

3. Оқушылардың танымдық қызығушылығын қалыптастыруда ғалымдардың педагогикалық 

кӛзқарастарының ӛзара ҥндестігі мен байланысын ашып кӛрсету ҥшін ЖОО-ның лабораториясының 

мҥмкіншілігін  кеңінен қолдану ҥшін жоспарлар қҧру; 

4. Мектеп пен ЖОО байланысы жӛнінде іс-тәжірибелер жинағын қҧрастыру керек. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ 

ДЕТЕЙ С «ОГРАНИЧЕННЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ» 
 

Шухман Т.В. 
КГКП Ясли/сад «Айналайын» 

Г.Караганда 

 

Образование в современном мире является приоритетной сферой, от которой зависит развитие 

человека, способного самостоятельно и сознательно строить свою жизнь в духе общечеловеческих 

ценностей, с учетом традиций нашего народа. 

Провозглашенный в Казахстане курс на обеспечение доступности качественного образования 

всех предусмотренных законом уровней для всего контингента населения предполагает 

непрекращающийся поиск инновационных технологий, новых форм и способов обучения детей с 

ограниченными физическими и психическими возможностями, что является важным компонентом 

общей стратегии образования. 

Дошкольный возраст-важнейший период становления личности. В связи с этим предназначение 

дошкольного образования на современном этапе состоит не только в формировании определенной 

суммы знаний, но и в развитии базовых способностей личности ее социальных и культурных 

навыков, здорового образа жизни. 

Основой инклюзивного образования является, исключение любой дискриминации детей, 

которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей, 

имеющих особые образовательные потребности. Отечественный опыт показывает, что внедрение 

инклюзивного образования требует взаимодействия всех участников образовательного и социального 

процесса.  

Развитие инклюзивного образования — это сложный и многогранный процесс, затрагивающий 

научные и методологические процессы, а также социальные и административные ресурсы, 

требующие кардинальной перестройки современной системы образования. Чем раньше начинается 
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работа с ребенком, имеющим «ограниченные возможности», тем выше его шансы на адаптацию и 

социализацию в обществе. Это обусловлено не только процессами гуманизации, но и доказанной 

эффективностью и результативностью ранней коррекционно-педагогической помощи «особым 

детям». Инклюзивное образование занимает видное место в национальной стратегии образования, 

оно было признано в качестве наиболее оптимального способа для государств, гарантировать 

всеобщность и не дискриминацию в осуществлении права на образование. 

Сейчас инклюзивная образовательная практика все еще во многом экспериментальна, крайне 

неустойчива. Необходимо изучение успешного опыта российских и зарубежных стран. Проблемным 

аспектом реализации инклюзивной практики является создание материально-технических условий, 

обеспечивающих возможность пребывания и обучения детей в детском саду: оснащение дошкольных 

учреждений учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации 

коррекционной работы. В процессе обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

встала задача, как развить в них конкурентоспособную личность. Развить целый комплекс навыков, 

важных для будущего детей с ООП, которые будут отвечать за успешное участие в рабочем процессе.  

В педагогической копилке существует много приемов технологии развития критического 

мышления.  

Есть такие, которые можно использовать и в работе с детьми с «ограниченными 

возможностями». Эти приемы универсальны, их можно применять на всех стадиях (вызов, 

осмысление, рефлексия), можно внедрять во все образовательные области. Они предполагают, как 

индивидуальный вид работы, так и групповой. 

Чтобы практически внедрить технологию, необходимо составлять занятия, учитывая все три 

стадии развития: вызов, осмысление, рефлексия. 

На стадии вызова можно использовать следующий прием: «Корзина идей или «мозговой 

штурм»», который помогает выявить, какие знания уже есть у детей с «ограниченными 

возможностями» по той или иной теме, это своего рода копилка знаний. Например, педагог выносит 

эту корзину идей в начале недели и предлагает ребятам положить в корзину те, предметы, которые 

им, знакомы по данной теме. Дети по мере своих возможностей выбирают игрушки, картинки, 

различные вещи и кладут в корзину. Всю неделю мы знакомимся с новыми понятиями, предметами, 

корзина становится все полнее и полнее. В обобщающем занятии мы вновь достаем содержимое 

корзины и повторяем пройденное.  

Вторая стадия – осмысление – содержательная, здесь происходит ознакомление ребенка с 

новым материалом, эта работа является направленной и осмысленной. Стадия позволяет научить 

детей внимательно слушать, понимать, в этом помогает метод «Шести думательных шляп». 

Третья стадия – рефлексия - размышления. На этом этапе ребенок формирует личностное 

отношение к самой проблеме и фиксирует его. «Кластер» можно использовать на всех этапах 

занятия. Смысл «кластера» в выделении смысловых единиц и их графическом оформлении в виде 

грозди. Правила составления «кластера» очень просты в центре-наша тема, от нее отходят стрелки-

подтемы, а от них соответствующие термины, понятия, картинки. Так как дети не умеют читать, то в 

своей работе используем иллюстрированные картинки. 

Таким образом, целесообразно на данном этапе рефлексии применять индивидуальные и 

групповые приемы развития критического мышления, одним из таких является- «Возврат к 

ключевым словам». Педагог предлагает подобрать «ключевые слова или картинки, предметы» по 

теме, которые являются наиболее важными или запоминающимися в изученном материале. По мере 

возможностей детей организовать обсуждение, в ходе которого идет не только многократное 

оперативное повторение информации, но и рефлексия.  

Личностный курс педагога – один из главных факторов, влияющих на развитие детей. Важно 

понимать какой образ взрослого вы транслируете своим воспитанникам и в какой среде они будут в 

итоге расти.  

Навыки, которым стоит научить детей с ограниченными возможностями: 

-навык эффективного общения, то есть умение слушать, убеждать и аргументировать; 

-умению работать в команде;  

-способность мыслить критически и не бояться высказывать свое мнение, научить детей 

креативному, структурному мышлению;  

-умение управлять собой, своими эмоциями. 

 Педагог в детском саду должен стать примером для детей, тренироваться   вместе с ними. Так 

если взрослые умеют находить правильный выход в конфликтных и стрессовых ситуациях ребенок 
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усваивает линию их поведения и тем самым учится гибкости, спокойствию и умению находить 

компромиссы в любой ситуации. Сегодня в обществе как никогда    востребованы настоящие лидеры.  

Обучение детей с «особыми потребностями» наиболее успешно осуществляется в 

повседневной жизни, путем интеграции естественных видов деятельности. В течение дня каждый 

обучающийся получает положительные эмоциональные впечатления от участия в самых 

разнообразных играх. И чем полнее и разнообразнее его игровая деятельность, тем успешнее идет его 

развитие, реализуются потенциальные возможности и творческие проявления. Через игру происходит 

развитие всех основных психических процессов, способностей обучающегося, волевых и 

нравственных качеств личности, формирование элементов социальной активности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям с «особыми потребностями» и 

регулярное использование разнообразных игр, даѐт положительные результаты и составляет основу 

правильного воспитания и полноценного развития. Повышает социальную активность обучающихся, 

происходит систематическое развитие коммуникативных навыков. Дети становятся более 

инициативными, любознательными, более внимательными и доброжелательными друг к другу. У них 

развивается уверенность в своих силах при этом, полученные навыки могут быть применены в 

повседневной жизни, что будет способствовать их дальнейшей успешной социализации.  
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Салауатты өмір салты - халық денсаулығы 

САЛАУАТТЫ ӚМІР САЛТЫ 
 

Абдрахманова А.А. 
«Ж.Ақылбаев атындағы эксперименталдық  

мектеп-гимназиясы базасындағы тірек мектебі  

(ресурстық орталық)» КММ  

Қарағанды облысы, Шет ауданы 

 

Денсаулық - кез келген адамның басты қҧндылығы. Жақсы денсаулық кӛптеген маңызды 

мақсаттарға қол жеткізуге мҥмкіндік береді, ал нашар денсаулық адам ӛмірінің кӛп бӛлігін емдік 

және қалпына келтіру рәсімдеріне жҧмсауға мәжбҥр етеді. 

Ӛз денсаулығын сақтау әркімнің тікелей міндеті, оны басқаларға беруге қҧқығы жоқ. Шынында 

да, адам дҧрыс емес ӛмір салты, жаман әдеттер, физикалық белсенділік, артық тамақтану 20-30 жылға 

дейін ӛзін апатты жағдайға алып келеді, содан кейін ғана медицина туралы еске алады. 

Медицина қаншалықты керемет болса да, ол барлық ауруларды қҧтқара алмайды. Адам - ӛз 

денсаулығын жасаушы, ол ҥшін кҥресу керек. Ерте жастан бастап белсенді ӛмір салтын ҧстану, 

шынығу, дене шынықтыру және спортпен шҧғылдану, жеке гигиена ережелерін сақтау қажет – бір 

сӛзбен айтқанда, денсаулықтың шынайы ҥйлесіміне қол жеткізу керек. 

Дҥниежҥзілік денсаулық сақтау ҧйымының (B03) анықтамасы бойынша "денсаулық – бҧл ауру 

мен физикалық ақаулардың болмауы ғана емес, физикалық, рухани және әлеуметтік әл-ауқат 

жағдайы". 

Сондықтан денсаулығы жақсы болу ҥшін ерте жастан бастап салауатты ӛмір салтын ҧстану 

керек.  

Адам денсаулығына әртҥрлі факторлар әсер етеді – бҧл тҧқым қуалаушылық, экологиялық 

жағдай және медицинаның даму деңгейі. Алайда, ең маңызды фактор - адам ҧстанатын ӛмір салты. 

Бақытымызға орай, бҧл біз ӛзіміз реттей алатын аймақ. Салауатты ӛмір салты мәселесін елемеу, 

әдетте, баланың денсаулығының ең кҥшті қоры таусылып, адам тҥрлі аурулардың барымтасына 

айналған кезде ең ауыр нәтижелерге әкеледі. 

Салауатты ӛмір салты  - біздің заманымыздың ӛзекті тақырыптарының бірі. Кӛптеген адамдар, 

жаңа технологиялар, ауыр жҥктемелер, кҥнделікті тәртіп бҧзылған мектеп оқушылары дҧрыс ӛмір 

салтын ҧстанбайды. Бақытымызға орай, интернеттің пайда болуымен салауатты ӛмір салтын 

қҧрайтын осы тармақтардың әрқайсысы ҥшін ақпараттың қол жетімділігі ӛте жоғары болды. 

Сонымен қатар, 21 ғасырда осы мәселелерге арналған кӛптеген кітаптар жарық кӛрді және қайта 

шығарылды. Тек жалқаулық қазіргі заманғы адамға дҧрыс тамақтану, мобильді ӛмір салтын ҧстану 

және гигиенаны сақтау қаншалықты маңызды екендігі туралы қажетті ақпаратты табуға кедергі 

келтіруі мҥмкін. 

Салауатты ӛмір салтының тҥсінігі және негізгі принциптері. 

Салауатты ӛмір салты-бҧл адамгершілік қағидаттарына негізделген ӛмір салты. Ҧтымды 

ҧйымдастырылған режим, белсенді, еңбек, қатаю және сонымен бірге қоршаған ортаның қолайсыз 

әсерінен қорғайды. Мҧндай ӛмір салты қартайғанға дейін моральдық, психикалық және физикалық 

денсаулықты сақтауға мҥмкіндік береді. 

Дені сау және рухани дамыған адам бақытты - ол ӛзін жақсы сезінеді, жҧмысынан қанағат 

алады, ӛзін-ӛзі жетілдіруге тырысады, жас рух пен ішкі сҧлулыққа жетеді. 

Ӛмір салтына тамақтану, кҥн тәртібі, еңбек жағдайлары және материалдық-тҧрмыстық 

жағдайлар жатады. Бҧл факторлар ең маңызды және жартысынан кӛбі біздің денсаулығымыз бен әл-

ауқатымызды анықтайды. 

Қоршаған орта географиялық орналасуына байланысты табиғи-климаттық жағдайлар, сонымен 

қатар біздің ҥйіміздің және жҧмыс орнымыздың экологиялық жағдайы және оларды әртҥрлі қолайсыз 

әсерлерден қорғау. 

Генетикалық код біздің ӛмірімізде де ҥлкен рӛл атқарады, ӛйткені генетикалық деңгейде біздің 

ата-бабаларымыздан денеміздің кҥшті және әлсіз жақтары бізге берілді. 

Денсаулық сақтау жҥйесіне мыналар жатады: дәрілік заттардың қолжетімділігі және 

медициналық кӛмек алу мҥмкіндігі 

Салауатты ӛмір салтының негізгі принциптері 

Рационалды тамақтану. 
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Адам ағзасына 40-тан астам маңызды қоректік заттар қажет, олар ӛзін қамтамасыз ете алмайды, 

сондықтан оларды сырттан алу керек. Кез-келген жастағы баланың ҧтымды тамақтануы оның 

денсаулығы мен белсенділігінің маңызды шарттарының бірі болып табылады. Мҧндай тамақтану 

жасына сәйкес келуі керек және қоректік заттар-ақуыздар, майлар, кӛмірсулар, сондай – ақ 

дәрумендер мен минералды қҧрамы бойынша теңдестірілген және дененің энергия шығындарын 

толық қамтамасыз ететін тӛрт-бес бір реттік тамақтану болуы керек. Калориялық тамақтану ӛсіп келе 

жатқан ағзаның энергия шығындарының мӛлшеріне сәйкес келуі керек. 

Дене белсенділігі. 

Дене белсенділігі - бҧл адамның кҥн, апта, ай ішінде жасайтын қозғалыстарының саны. Мотор 

белсенділігі - тірі организмдердің биологиялық қажеттілігі, тамақ, су, ҧйқы қажеттілігінен кем емес. 

Мотор белсенділігінің шектелуі немесе болмауы жас организмдердің дамуына және жетілген 

организмдердің жҧмысына теріс әсер етеді; әртҥрлі аурулар дамиды, қартаю процестері 

белсендіріледі және жеделдетіледі. Аристотель сонымен қатар ештеңе денені әлсіретпейді және 

физикалық әрекетсіздік сияқты жоймайды деп атап ӛтті. Сондықтан оңтайлы мотор белсенділігі 

салауатты ӛмір салтының негізін қҧрайтын маңызды факторлардың бірі болып табылады. Бірқатар 

зерттеулер белсенді ӛмір сҥру және ҥнемі жоғары ӛнімділікті сақтау ҥшін адам белсенді 

қозғалыстарға, дене шынықтыруға кҥніне кемінде бір сағат жҧмсау керек екенін анықтады. 

Оқушыларда салауатты ӛмір салтын дҧрыс қалыптастыру балалардың спортпен шҧғылданудың 

денсаулыққа қажеттілігін тҥсінбеу мҥмкін емес. Жаттығу мектеп оқушылары ҥшін ӛте маңызды, 

ӛйткені қалыпты жаттығулар дененің ӛсуіне мҥмкіндік береді, организмдегі дҧрыс метаболизмге 

ықпал етеді. Сонымен қатар, тҧрақты физикалық белсенділік тәртіпті және кҥнделікті тәртіпті 

сақтауға ықпал етеді. Спорттың кез-келген тҥрімен айналысу жас ӛсіп келе жатқан ағзаға дҧрыс 

дамуға ынталандырады және балаларды жаман әдеттерден қорғайды. 

Гигиеналық нормаларды сақтау. 

Бҧл топқа барлық негізгі гигиеналық шаралар кіреді: ауыз қуысы мен денені таза ҧстау, жыныс 

гигиенасы, тӛсек-орын мен іш киімнің тазалығы, тек жеке гигиена заттарын пайдалану 

Кҥннің ҧтымды режимі. 

Кҥн режимі - бҧл ҧзақ уақыт бойы қатаң сақталатын оңтайлы жҧмыс, демалыс, ҧйқы, 

тамақтану, жаттығулар және басқа да кҥнделікті іс-шаралар. Кҥн режимінің биологиялық негізі -

дененің барлық физиологиялық функцияларының циклдік сипаты. 

Кҥннің оңтайлы режимін таңдау ҥшін жҧмыс пен демалысты мҥмкіндігінше тиімді тҥрде 

ауыстыру ҥшін сабақ кестесін қҧру қажет. Бҧл сабақтарға уақыттың дҧрыс бӛлінуі баланың 

физикалық және психикалық тепе-теңдігін сақтауға кӛмектеседі. 

Жаман әдеттерден бас тарту. 

Темекі шегу, алкоголь, нашақорлықтың кез-келген тҥрі салауатты ӛмір салтына сәйкес 

келмейді және оқушыға ӛсу мен дамудың кешеуілдеуіне, тҥрлі аурулардың пайда болуына және тіпті 

ӛлімге қауіп тӛндіреді. 

Салауатты ӛмір салтына әсер ететін жағымсыз аспектілер. 

1. Қомағайлық. Ғылыми тҧрғыдан алғанда, артық тамақтану дегеніміз - энергия қҧны біз 

тҧтынатын энергиядан кӛп болатын тағамды тҧтыну. 

Кӛптеген адамдар ҥшін артық тамақтану хоббиге айналды, сҥйікті мейрамханада, сҥйікті 

мерекеңізде немесе достарыңызбен демалу кезінде. 

Егер сіз жылына бір-екі рет тамақтанатын болсаңыз – бҧл жақсы. Бірақ егер сіз мҧны жиі 

жасасаңыз, сіз семіздікке, холестериннің жоғарылауына, қант диабетіне, жҥрек ауруына және 

депрессияға шалдығасыз. 

2. Темекі шегу. Темекінің ағзаға әсері. Инсульт, еріннің, ауыздың, тамақтың және кӛмейдің 

қатерлі ісігі инфаркт, ӛкпе қатерлі ісігі, бауыр қатерлі ісігі, ойық жара және асқазан, ҧйқы безі қатерлі 

ісігі, тамырлардың бітелуінен туындаған гангренаның бедеулігі қаупін арттырады.  

Темекі шегудің тыныс алу жҥйесіне әсері. Темекі шегу кезінде темекі тҥтіні ауыз қуысына, 

тыныс алу жолдарына еніп, шырышты қабықтың тітіркенуін тудырады және ӛкпе кӛпіршіктерінің 

қабығында орналасады. 

3. Алкогольді ішу. Алкоголь адам ағзасына қатты соққы береді. Бауыр, жҥрек, ми, жыныс 

жҥйесі – мҧның бәрі алкогольді ішкенде қатты соққы алады. 

4. Тамақтану режимін бҧзу, біркелкі тамақтану. Дене салмағының ӛсуіне ықпал ететін фаст – 

фуд, жоғары калориялы газдалған сусындардың кӛбеюі байқалады. 

5. Аз қозғалыстар. 
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6. Стресс. Біздің барлығымыз кҥйзеліске ҧшыраймыз, бірақ егер сіз одан қҧтылу ҥшін ештеңе 

жасамасаңыз, ерте ме, кеш пе ол ӛзін сезінеді. Стресс жҥрек ауруымен, иммундық жҥйенің 

нашарлауымен және ас қорыту проблемаларымен байланысты. Бірақ жақсы жаңалық бар – сіз ӛзіңізді 

стресстен босата аласыз. Сізге сәйкес әдісті табу керек. 

7. Ҧйқының қанбауы. Ҧйқы ӛте маңызды. Ҧйқының әлсіреуі денсаулыққа нақты проблемалар 

тудыратыны белгілі. 

Тҥнгі ауысымда жҧмыс істейтін адамдар гипертония, асқазан жарасы және т.б. сияқты 

аурулардың дамуына бес есе бейім екендігі дәлелденді. 

8. Жоғары технологиялық ойын-сауық қҧралдарымен (компьютерлер, ҧялы телефондар) 

әуестену. Бос уақыттың маңызды бӛлігі - теледидар кӛру. Мҧның бәрі шамадан тыс жҧмыс істеуге, 

кӛру қабілетінің нашарлауына, таза ауада болуды, ҧйқының бҧзылуын азайтады. 

Оқушылардың салауатты ӛмір салтын эстетикалық қҧндылықтар арқылы қалыптастыруда қол 

жеткен нәтижелер мынадай ҧсыныстар жасауға мҥмкіндік берді: 

- жеткіншектердің салауатты ӛмір салтын эстетикалық қҧндылықтар арқылы қалыптастырудың 

маңызын дҧрыс жолға қою ҥшін оқу-тәрбие бағдарламалары мен оқу-әдістемелік кешенді жетілдіру; 

- жеткіншектердің салауатты ӛмір салтын эстетикалық қҧндылықтар арқылы қалыптастыруда 

жалпы білім беретін мектептің барлық сыныптарына және арнайы орта оқу орындарына арнайы 

тәрбие курсын енгізу; 

- жеткіншектердің салауатты ӛмір салтын эстетикалық қҧндылықтар арқылы қалыптастыруды 

жоғары сыныптардың оқу-тәрбие ҥрдісімен байланыстырып, ҧштастыру. 

Қорыта айтқанда, жеткіншектердің салауатты ӛмір салтын эстетикалық қҧндылықтар арқылы 

қалыптастыру мәселесі – қазіргі қоғам талабы тҧрғысында ӛзінің маңыздылығымен, 

кӛкейкестілігімен қҧнды. Оқу-тәрбие ҥрдісінде жеткіншектердің салауатты ӛмір салтын эстетикалық 

қҧндылықтар арқылы қалыптастыру мәселесін одан әрі жетілдіруді қажет етеді.  
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ҚАЛДЫҚТАРДЫ ЖИНАУ, ҚАЙТА ӚҢДЕУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗУДІҢ 

МАҢЫЗЫ 
 

Абдрахманова Ж.Е. 
 «№1 Білім-инновация лицей-интернаты» 

Қарағанды қаласы 

 

Н.Ә. Назарбаевтың "Тӛртінші ӛнеркәсіптік революция жағдайында дамудың жаңа 

мҥмкіндіктері" атты Қазақстан халқына Жолдауында айтылған тапсырмасын орындау ҥшін шағын 

және орта бизнес субъектілерін кеңінен тарта отырып, ҚТҚ-ны қазіргі заманғы кәдеге жарату және 

қайта ӛңдеу жӛніндегі шаралар кешенінің жобасын әзірледі. Шаралар кешендері мҥдделі мемлекеттік 

органдармен және ҧйымдармен  келісілді және бҥгінгі кҥні барлық облыстардың, республикалық 

маңызы бар қалалардың, астананың әкімдіктерімен бекітілген. Осы жоба аясында мектеп 

оқушыларымен ҚТҚ жинау бойынша шағын зерттеу жобасын жасадық.  

Зерттеудің мақсаты - тҧрмыстық қалдықтарды заманауи талапқа сай ӛңдеп кәдеге жарату, 

шикізат ресурстарын ҥнемдеу. 

Ӛзектілігі –қалдықтарды ӛңдеу саласында шағын және орта бизнесті ынталандыруға және 

дамытуға мҥмкіндік берді. 

Зерттеудің міндетері:  

- Қоршаған ортаны қорғаудың экологиялық талаптарын орындау; 
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- Кәсіпкерлік жобаларды жҥзеге асыру; 

- Қайта ӛңдеу салаларын дамытуды қолдау; 

- Табиғат ресурстарын тиімді пайдалану; 

- ҚТҚ бойынша халықпен кең ақпараттық-тҥсіндіру жҧмыстарын жҥргізу (оқушылар, ата-

аналар); 

- ҚТҚ бӛлектеп жинау процесіне тарту; 

Зерттеу әдістері: 

- Статистикалық деректер; 

- Арнайы басылымдар; 

- Сараптамалық материалдар; 

- Практикалық жҧмыстар; 

Зерттеу алаңы- «№1 Білім-инновация лицей-интернаты» КММ-сі  

Кҥтілетін нәтиже: 

- ҚТҚ-мен жҧмыс істеу бойынша шағын және орта кәсіпті дамыту; 

- халықтың экологиялық хабардар болуын арттыру; 

Бҥгінгі кҥнде экологиялық дағдарысқа алып келген табиғаттың қызіргі басты  ластану 

факторларының бірі қалалардың шаруашылық-тҧрмыстық қызметының артуы болып табылады. 

Ӛнеркәсіптің және халық санының ҧлғаюы тҧрмыстық қалдықтар кӛлемінің шектен тыс ӛсуіне алып 

келеді. Осыдан кейін оларды қайта қолданысқа енгізу мәселесі туындайды. Қалдықтар тікелей 

ауаның, су нысандарының ластаушы кӛзі болып табылады. Қатты тҧрмыстық қалдықтарды жою 

немесе залалсыздандыру – қала санының ҧлғаю шарттарында кҥрделі мәселе болып отыр. Топырақты 

минералдандыру ҥшін қалдықтарды кӛму арқылы шешу мҥмкін емес жағдай. Қалдықтардың ҧлғаюы 

экологиялық тепе-теңдіктің жағдайына қауіп тӛндіруде. Қатты тҧрмыстық қалдықтарды қайта 

қолданысқа енгізудің ҥш тәсілі бар: 

- палигон алаңдарын ҧйымдастыру; 

- қалдықтарды жағу; 

- екінші рет пайдалану. 

Ал осы әдістердің де ӛзіндік артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Мысалы: қоқыстарды 

жағатыг зауыттарды алсақ экологиялық қауіпі,яғни газ тәріздес заттар ауаны ластайды және жағу 

қымбатқа тҥсетін ҥдеріс. Ал одан шыққан қордаланудан кейінгі жиналған кҥл, органикалық 

қалдықтар жануарлар, балықтар ҥшін жем шикізат бола алады. Тҧрмыстық қалдықтардың ішіндегі 

кҥрделі мәселе пластик қалдықтары. Себебі ол микроағзаламен ыдыратылмайды. Сондықтан 

қоршаған ортаға ондаған жылдар бойы зиянын тигізеді. Ал шыныны қайта кәдеге жарату жеңілдеу, 

себебі оны қайта балқыту экономикалық тҧрғыдан пайлады. 

Қоқыс ҥйінділерін ҧйымдастыру қарапайым, әрі арзан тәсіл. Бірақ оның пайдасы жоқ. Себебі ол 

алаңдар кӛп орын алады, сасып-шіріп жаман иістер пайда болады. Бҧл сондықтан қалдықтарды 

азайту ҥшін шешім бола алмайды. 

Ал қалдықтарды екніші рет пайдалану бҧл ресурсты ҥнемдейтін жол. Бҧл қоқысты сҧрыптау, 

қайта ӛңдеу орнына жеткізу міндеттерінен тҧрады. Бірақ бҧл жаңа ғылыми идеялар мен зерттеулерді 

талап етеді. Сондықтан қалдықтарды бӛліп жинау керек болады,яғни қағаз, шыны т.б. Осы талапқа 

тҧрғындарды дағдыландыру керек.  

Сонымен, қалдықтарды жинау, қайта ӛңдеу, кҥнделікті қолданысқа енгізу бойынша елімізде 

біршама жҧмыстар жҥргізілуде. Қатты тҧрмыстық қалдықтарды ( ҚТҚ) қайта ӛңдеу саласын дамыту 

мақсатында нормативтік қҧқықтық база жетілдіріліп, экологиялық кодекске тҥзетулер енгізілді. Жыл 

сайын елімізде 5-6 млн.тонна ҚТҚ қалыптасады. 2018 жылдың 12 айында 4,3 млн.тоннаға жуық ҚТҚ 

қҧрылды, оның 500 мың тоннасы қайта ӛңделді және кәдеге жаратылды. «Жасыл» экономикаға кӛшу 

жӛніндегі тҧжырымдамаға сәйкес, қалдықтарды қайта ӛңдеу ҥлесін 2030 жылға қарай – 40%-ға, 2050 

жылға қарай – 50%-ға дейін жеткізу қарастырылып отыр. [2] 

2019 және одан кейінгі жылдарға арналған жоспарлар бар. Мысалы:  

2018 жылдан бастап Нҧр-Cҧлтан қаласының әкімдігі "Оператор РОП" ЖШС-пен бірлесіп ҚТҚ 

бӛлектеп жинауды, органикалық (тағамдық) қалдықтарды қайта ӛңдеуді және кәдеге жаратуды 

ҧйымдастыру бойынша пилоттық жобаны іске асыруда. Органикалық фракцияны кәдеге жарату 

бойынша технологияны енгізу ҚТҚ ӛңдеу деңгейін 75% - ға дейін жеткізуге мҥмкіндік береді. 2019 

жылы Қостанай қаласында ("Тазалық 2012" ЖШС), Жітіқара қаласында ("Соцсервис" ЖШС), 

Қызылордада мемлекеттік-жеке меншік әріптестік шеңберінде (қуаты жылына 60 мың тонна), 

Атырау облысында (қуаты жылына 50 мың тонна) ҚТҚ полигондарында қоқыс сҧрыптау желілерін 
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іске қосу, Қарағанды қаласында сҧрыптау желісінің қуатын жылына 200 мың тоннаға дейін ҧлғайту 

жоспарлануда.[3] 

Біздің ӛңірде де,Қарағанды облысында қайта ӛңделетін қалдықтардың кӛлемі сегіз есеге 

артты.2017 жылы ол қатты тҧрмыстық қалдықтардың жалпы санының 2%-ын ғана қҧрады. 2019 

жылдың соңына қарай бҧл кӛрсеткіш 16%-ға дейін ӛскен екен. [1] 

«Облыста «2018-2022 жылдарға арналған шағын және орта бизнес субъектілерін кеңінен тарта 

отырып, қатты тҧрмыстық қалдықтарды қазіргі заманғы кәдеге жарату және қайта ӛңдеу жӛніндегі 

шаралар кешені» әзірленді. Қазір алғашқы нәтижелер кӛріне бастады. Ӛңірде қатты тҧрмыстық 

қалдықтарды бӛлек жинау және ӛңдеу 2015 жылдан бастап жҥргізіледі. Негізінен Қарағанды және 

Теміртау қалаларында. онымен «Горкомтранс», «Ресайлинг» және «Экоалем» компаниялары 

айналысады. Келіп тҥскен қалдықтар сҧрыптаудан ӛтеді, онда олардан 10 фракция алынады: 

макулатура, картон, полиэтилен, ПЭТ, алюминий банкалар, металл, пластмасса және т.б. Табиғи 

ресурстар басқармасы басшысының айтуынша, бҥгінгі таңда негізгі міндеттердің бірі – қатты 

тҧрмыстық қалдық полигондарын тәртіпке келтіру және заманауи стандарттар бойынша жаңа 

қҧрылыс салу болып отыр.  

Облыста 30-дан астам кәсіпорын ӛңделген қалдықтардан дайын ӛнім шығарады. Қоқыстардан 

полимерлі тротуарлық плиткалар, жабынғы, металлофиль, шлакоблоктар, темірбетон бҧйымдар, кәріз 

люктері жасалады. 2018 жылы ӛндірілген ӛнім 230 тоннадан асты. Престелген пластик, макулатура 

және басқа да бірқатар шикізат Павлодар, Алматы және Ресейге жӛнелтіледі. Аймақта тҧрмыстық 

қатты қалдықтарды кәдеге жарату мәселесі әлі де ӛзекті болып тҧр. Қазір мҧнда 202 полигон алаңы 

жҧмыс істейді. Облыс бойынша барлығы 16 мыңнан астам контейнер, оның ішінде қалдықтарды 

бӛлек жинауға арналған 1200 контейнер және қҧрамында сынап бар аспаптарды жинауға арналған 66 

контейнер орнатылды.[4] 

Осы орайда зерттеу жобамызда біз мектеп оқушыларның дағдысын қалыптастыру, қоғамдық 

ӛмірде экологиялық белсенділігін ҧйымдастыру ҥшін жҥргізіп отырмыз.  

                               
 

Қағаз қалдықтарын бӛліп жинау мәселесі бойынша жҧмысты жекелеген зерттеу алаңында 

жҥргізуді бастадық. Еліміз бойынша жоғарыда кӛрсетілген қҧнды мәліметтерді, экологиялық 

мәселелерді ескере отырып оқушылармен мектеп аясындағы қағаз қалдықтарының мӛлшерін және 

бӛліп жинау мәселесі бойынша шағын зерттеу жҧмысын жҥргіздік.  

2019-2020 оқу жылы мерзімінде «№1 Білім-инновация лицей-интернатында» қағаз 

қалдықтарын жинайтын контейнерлер орнаттық. 

                               
Мҧндағы біздің кӛздеген мақсатымыз: 

- Облысымыздағы қайта ӛңдеу зауыттарындағы қалдықтарды жинау, бӛлу жҧмыстарын азайту; 

- Оқушыларда қалдықтарды контейнерлерге сҧрыптап орналастыру бойынша дағды 

қалыптастыру; 
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- Экологиялық білімдерін, сауаттылық саналарын дамыту. 

Бҧл қораптарды облысымыздағы Қарағанды қайталама заутынан арнайы  алып келдік. 

Оқушылардың зерттеу тобы 10 қорапты лицейдің 3 қабатына және жатақхана дәліздеріне 

орналастырды.  

Зерттеу барысында: 

- Қораптарда жиналған қағаз қалдықтары кҥн сайын кешкілік ӛлшеніп сырттағы арнайы 

контейнерге жинақталды; 

- Әр қорапта 2, 3, 5 кг қағаз қалдығы жиналып отырды. Зерттеу тобы оқушылардан сҧхбаттар 

алып, ҥзіліс кезінде экологиялық ақпараттармен таныстырып отырды.  

Осы шағын зерттеу жҧмысымыз қоғамдағы мынадай мәселелерді шешуге септігін тигізеді: 

- Мектеп оқушыларның экологиялық сауатын дамытуға, 

- Қалдықтарды жинау, бӛлу жҧмыстарын жеңілдетуге, 

- SWOT талдауда кӛрсетілгендей әлсіз жақтарын анықтап,   ҥлес қосуға, 

- Қоршаған ортаны қорғауға.  

Қорыта келгенде: жан-жақты қарастырылған шешімдер негізінде ҥлкен жобалар шағын 

зерттеуден бастау алады. Зерттеу тобының шағын жобасы еліміздің экологиялық болашағына, 

экономикалық дамуына, «Жасыл» экономика даму бағдарламаларына қосатын ҥлесі деп білеміз. 

Экологиялық жоба жҧмысы жалғасын табуда. 

 

ҚТҚ жинау, сҧрыптау, қайта ӛңдеу бойынша мынадай SWOT анализбен 

қорытындылауға болады. 

Кҥшті жақтары Әлсіз жақтары 

1. Осы мәселе бойынша әлемдік тәжірибеде 

зерттелген технологиямен оны жетілдіру ҥшін 

шешімдер бар; 

2. Нарық әлеуеті инвесторлар мен жеке 

қаржыландыру кӛздері ҥшін ашық; 

3. «Жасыл» энергетика ҥшін ҚТҚ пайдалану 

әлеуеті бар; 

4. ҚТҚ – дан алынатын қайталама ресурстарды 

пайдалану әлеуті бар. 

1. Жинау жҥйесі кезінде бӛлек жинау 

дамымаған; 

2. Алдын ала қайта ӛңдемей қалдықтарды 

кӛму барлық аймақта бар; 

3. Қалдықтарды қайта ӛңдеу мен кәдеге 

жарату әлі де болса тӛмен деңгейде; 

 

Мҥмкіндіктер  Тәуекелдер  

1. ҚТҚ тиімді жинау жҥйесінің дамуы; 

2. Қалдықтарды қайта ӛңдеу мен кәдеге жарату 

кӛлемін арттыру; 

3. ҚТҚ жинау, тасымалдау, қайта ӛңдеу 

бойынша тиімді экономикалық тәсілдерге жету. 

1. Қалдықтар жиналған аймақта экологиялық 

жағдайдың шиеленісуі; 

2. Климаттың ӛзгеруіне әсер ететін 

атмосфералық шығарылымдар 

 

Әдебиеттер:  

1. А. Ҥмбеталиев, Ғ. Керімбек, «Кәсіпорын экономикасы және кәсіпкерлік». 

2. Қарағанды облысы статистикалық орталық мәліметтері. 

3. https://www.inform.kz/ru/v-vosem-raz-uvelichilsya-ob-em-pererabotki-musora-v-

karagandinskoy-oblasti-s-2017-goda_a3604336 

4. Экология және табиғат қорғау. Алматы: «Мектеп», 2002 
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ЕР БАЛАМЕН ҚЫЗ БАЛАНЫҢ  ЗЕЙІН ҚАБІЛЕТІН ЗЕРТТЕП, ОЙЫНДАР 

АРҚЫЛЫ ДАМЫТУ 
 

Абзалбекова С.К. 
№  4 жалпы білім беретін орта мектебі 

Теміртау қаласы 

 

Зейін — адамның психикалық әрекетінің белгілі бір нәрсеге бағытталып шоғырлануы. Адам 

ӛмірінде зейіннің алатын орны зор. Әсіресе, таным процесінде, білім алу ісінде маңызы ерекше. 

Шәкірттің сабақты тҥсіне қоймауы, есінде дҧрыс сақтай алмауы, тапсырманы орындауда қате жіберуі 

оған дҧрыстап зейін қоймаудан болады. 

Зейін қою, кӛбінесе, адамның айналысып жатқан іс-әрекетінің сипаты мен маңыздылығына 

байланысты. Сондай-ақ, ол адамның жеке бас ерекшеліктеріне, оның мҥддесіне, талап-тілегіне, 

мақсат-мҧратына, ерік-жігер сапаларына, темпераментіне, мінез бітіміне байланысты болады.  

Зейіннің физиологиялық негізін орыс физиологы, академик А.А. Ухтомскийдің (1875 – 

1942) доминанта теориясы бойынша тҥсіндіруге болады. Бҧл теория бойынша, сыртқы дҥниенің 

кӛптеген тітіркендіргіштерінің ішінде біреуі миға кҥшті әсер етеді де, оның бір алабын ерекше 

қоздырады. Мидың осы кҥшті қозған алабы қалған алаптардағы әлсіз қозуды ӛзіне тартып отырады. 

Осыдан мидың кҥшті қозған алабы одан бетер кҥшейеді. Мҧндай жағдайда адам зейіні бір нәрсеге 

шоғырланады да, қалған нысандарды байқамайтын болады. 

Адамды мінез сипатына қарай зейінді, зейінсіз, алаңғасар деп қарастырамыз. Іс-әрекет кезінде 

зейіннің белгілі бір тҥрлері қосарланып, зейінділікті тудырады. Еркі кҥшті, алдына қойған мақсаты 

айқын, соған жетуге талпынушы кісіге ырықты және ҥйреншікті зейін тән. Зейінсіздік — бір нәрсеге 

ден қоя алмай, ҥстірт пікір айту, ӛзге адамның жан дҥниесін байқай алмау. Жігерсіздік білім 

саясыздығы, мейірімсіздік сияқты ерекшеліктер басқа адамдардың тағдырымен санаспайтын 

немқҧрайлылықты туғызады. Ой талғамның дәлдігі, қолға алған істі аяғына дейін бітіру, адамның 

жан дҥниесінің босаңдығы, табансыздық кӛрсету, ҧшқалақ мінез-бәрі де адам зейінінің типтік 

сипаттарын білдіретін қасиет-ерекшеліктер. Зейіннің саналы әрекетпен, адамның мінез-қҧлқымен, 

темперамент ерекшеліктерімен байланысты екендігі адам пихикасысының кез келген ерекшелігінен 

анық аңғарылып тҧрады. Осы ерекшеліктер ми сипаттарына орай зейін адамның  психологиялық 

қҧрылымында айрықша орын алып, оның іс-әрекет тҥрлерінде, бағыт бағдарында айқын кӛрініс 

береді. Адам ӛміріндегі зейін іс-әрекетпен байланысты мидың жалпы белсенділігімен сипатталады.     

Адамның зейіні ырықты зейін, ырықсыз зейін және ҥйреншікті зейін болып ҥшке бӛлінеді. 

Ырықсыз зейін адам алдында мақсат қоймай ақ қоршаған ортадағы тітіркендіргіштердің  

әсерінен адам санасының белгілі бір объектіге еріксіз аударуы.Мысалы, ӛткір иіс,оқыс дыбыс,ашық 

тҥстер. 

Ырықты зейін адам ӛз алдына мақсат қойып, қандайда ерік жігер кҥшін жҧмсап заттарға 

саналы тҥрде кӛңіл аударады. Мысалы, емтиханға дайындалу,сабаққа дайындалу. 

Ҥйреншікті зейін алғашқыда ырықсыз зейінді қажет ететін кейіннен автоматизмге айналатын 

зейін.Мысалы, машина жҥргізу. 

3ейіннің негізі ретінде тҧлғаның қызығушылықтары мен қажеттіліктері, бағдарлары мен 

бағыттылығы тҧрады. С. Л. Рубинштейннің пікірінше, зейінде сананың затпен байланысы кӛрініс 

табады. 3ейін мен объект ӛзара әсерде болады. Бір жағынан, зейін затқа немесе объектіге 

бағытталады, екінші жағынан, объект зейінді ӛзіне аудартады. 3ейіннің нақты бір объектіге бӛлінуі 

субъектіге, яғни адамға ғана байланысты емес, сондай-ақ зейінді тудырған объектінің қасиеттері мен 

сапаларына да байланысты.  

Зейіннің қасиеттері.Зейін мынадай ерекшеліктерімен сипатталады: 1)кӛлемі, 2)бӛлінуі, 

3)шоғырлануы, 4)тҧрақтылығы, 5)ауысуы. 

Қазіргі кезде  оқушылардың басым бӛлігі  мҧғалім сабақ тҥсіндіргенде, тапсырма орындағанда  

зейін бӛлмейтіндерін байқауға болады. Бҧл тақырыпты таңдау себебіміз, мҧғалім сабақ тҥсіндіргенде  

оқушылар сабақ барысында ҧйықтап отырады,  сабаққа әзірленгенде  ӛзіне ҧнайтын музыканы 

тыңдап отырып орындайды немесе бірнеше сағат отырып жҧмыс істегенде ҥзіліс  жасау керектігін 

білмей жатады. Адамның зейін және ақыл ой еңбегінің қабілеттілігіне  кӛптеген факторлар тәуелді. 

Соның ішінде физиологиялық фактор жасы, жынысы, функционалдық даму дәрежесі, денсаулық 

жағдайы, тамақтану жатады. Бҧл факторлар ағзамызға бір мерзімде әсер етеді және ӛзара біріктілік 

шартты тҥрде қозғап отырады.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D1%82%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%88
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Зейін қабілетін анықтау әдісі арнайы корректорлық кестелерді қолдануды қажет етеді, оны 

В.Я.Анфимовтың  корректорлық кестесі деп атайды. 

Корректорлық ҥлгі әртҥрлі әріптер, әріптер жиынтығын қҧрайтын кестелер кӛмегімен 

қҧралады. Ережеге сәйкес В.Я. Анфимовтың кестесін пайдаланадым. Тӛмендегідей ҥлгіде: 

Анфимов кестесі 

В.Я.АНФИМОВТЫҢ КОРРЕКТОРЛЫҚ КЕСТЕСІ  

Аты-жӛні------------------------------------------------------------------------------------ 

Зерделенуші жасы ----------------------------------------------------------------- 

Жынысы--------------------------------------------------------------------------------------- 

Аптаның қай кҥні (кҥні, уақыты)------------------------------------------------------------ 

 
Жҧмыс нәтижесі арнайы талданады, онда зейіннің қарқындылығының кӛрсеткіші бойынша 

жҥргізіледі.  

Формула кӛмегімен келесі кӛрсеткіштер анықталады: 

1.Тапсырманы толық орындау коэффициенті; (А),      А = М / N 

Мҧнда, М – сызылған әріптер саны, N – жалпы әріптер, қарастырылған текстегі әріптерді сызу. 

2) Ойлаудың коэффициенті (Р);      Р=АхS   

Мҧнда, S – жалпы қарастырылған әріптер саны. Дәлдік коэффициентінің сандық кӛрсеткіші 

және ойлаудың ӛнімділігі зейіннің концентрациясын кӛрсетеді. 

Зейін кӛрсеткішін қаралған әріптер санының жалпы әріптер санының қатынасы проценттік 

тҧрғыда қаралады.         ЗК  = (ҚӘС / ЖӘС )Х100  

Корректорлық кестені ӛңдеу шкаласы баллмен 

бағаланады. 

Корректорлық кестеде  жіберілген қателер саны 

келесідей бағаланады: 

 

1000 нан жоғары                  ӛте жақсы 

800 – 1000                     жақсы 

700 – 800                       қанағаттанарлық 

 700                                тӛмен 

 

2 немесе одан тӛмен    ӛте жақсы 

3-5 қате                          жақсы 

6-10 қате                        қанағаттанарлық 

11 ден жоғары               тӛмен 

 

 

Жҧмыс барысы: 

Зерттеуге қатысушыларға В.Я. Анфимовтың корректорлық кестесін әр қайсысына жеке 

таратылды.  Нҧсқау бойынша «Бастаңдар» 2 мин аралығында (секундомер бойынша) инструктажда 

кӛрсетілген әріптерді солдан оңға қарай қарап берілген тапсырмадағы әріпті сызып отырады. 

Мысалы «А» және «Н» әріптерін. Ал «Аяқтаңдар» - десе, қай жерге тоқтағанын кӛрсетуі тиіс.  

Орындауға 2 минут уақыт беріледі.                             

Бізге ер баламен қыз баланың  зейін және ақыл ой жҧмыс істеу  қабілетілігі кімде жоғары  кімде 

тӛмен екендігін зерттеу ҥшін психофизиологиялық әдістердің бірі В.Я. Анфимовтың корректорлық 

әдісі арқылы  анықтауға болатынын жетекшім Абзалбекова Сандуғаш Кумисбеквона ҧсынды. Осы 

ҧсынысты қолға алып, зерттеу жҧмысымызды жҥргіздік.  Зерттеу жҧмысына «№4 ЖББОМ»- нің  10 

сынып оқушылары алынды. Олар І топ ( 5ер бала) және ІІ топ ( 5 қыз бала) дені сау жасӛспірімдер 15-

16 жас аралығында оқушылар зерттеуге қатысты. 

 І топ ( ер балалар) 2 топ (қыз балалар) 

Асет Батырханов Балжан Садирбаева 

http://g.engime.org/saba-kestesin-jasatau-erejesi.html
http://g.engime.org/saba-kestesin-jasatau-erejesi.html
http://g.engime.org/saba-kestesin-jasatau-erejesi.html
http://g.engime.org/saba-kestesin-jasatau-erejesi.html
http://g.engime.org/saba-kestesin-jasatau-erejesi.html
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Абзал Бермуратов Гайниза Нурлыбаева 

Абылайхан Жолдасхан Айгерім Бердікулова 

Жәнібек Сагандага Гулзинат Ермекбаева 

Дәулетбек Юзбаев Ақниет Орынбекова 

 Біз Анфмимовтың корректорлық кестесін пайдалана отырып, зерттеуге қатысқан 

оқушылардың жҧмысқа деген қабілеттілігін, зейін кӛрсеткішін тексердік. Зерттеуге қатысқан 

оқушылардан қызығушылық байқадық. Бҧл жҧмысты зерттеу мақсатымыз ер баламен қыз баланың 

қайсында  жҧмыс қабілеттілігі және зейін кӛрсеткіші жоғары екендігін біліп, айырмашылығын 

кӛргіміз келді. Зерттеу оқу жылының басында яғни І тоқсанда және екінші рет ІІ тоқсанда 

ӛткізілді.Зерттеу  бір апта бойы жҥргізілді. 

Сонымен зерттеудің нәтижесін талдайтын болсақ: 

Кесте 1. ер бала мен қыз балаға  берілген тапсырмалар: 

 Дҥйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жҧма 

І тоқсан И/Н К/А С/Т А/Е Х/Б 

Кесте1. Ер бала мен қыз баланың тапсырманы толық орындау коэффициенті; (А, І тоқсан) 

Статистикалық кӛрсеткіш Ер балалар  (А) Қыз балалар (А) 

А (орташа есеппен) 12,01 14,61 

M 13,75 14,23 

N 0,92 1,5 

Кесте2.Ер бала мен қыз баланың ақыл ойлаудың коэффициенті (Р, І тоқсан);  

Статистикалық кӛрсеткіш Ер бала (Р) Қыз бала (Р) 

P (орташа есеппен) 672-1100 510-900 

A 892 814,4 

S 738 808 

Кесте3.Ер бала мен қыз баланың жҧмыс ітеу қабілеті (КСП, І тоқсан);  

Статистикалық кӛрсеткіш Ер бала ( Q) Қыз бала (Q) 

КСП 170 195,9 

t 309,8 332,4 

d 465,6 735,2 

Алынған кӛрсеткіштерді диаграммамен кӛрсетсек(І тоқсан): 

 
Осы жасалған жҧмыстың сандық кӛрсеткішін талдайтын болсақ, зейін кӛрсеткіші, ақыл ой 

және жҧмыс қабілеті ер бала мен қыз баланың кӛрсеткішімен салыстырғанда айырмашылық 

байқадық. Атап айтсақ, 1кестеде ӛздеріңіз байқағандай тапсырманы толық орындау коэфиценті ер 

баладан қарағанда, қыз балаларда жоғары. 2 кестеде ақыл ойлаудың коэфиценті қыз баладан 

қарағанда ер баланың кӛрсеткіші жоғары. 3кестеде жҧмыс істеу қабілеті ер бала мен салыстырғанда 

қыз баладағы кӛрсеткіш саны жоғары екенін кӛруге болады. 

І тоқсандағы кӛрсеткіш қорытындысы 

1. Тапсырманы толық орындау ер балада тӛмен қыз балаға қарағанда. 

2. Ақпаратты қабылдау ер баладан қарағанда, қыз балада жоғары. 

3. Тапсырманы орындау жылдамдығы ер баладан қарағанда, қыз балада жоғары. 

4. Жіберілген қателер саны ер балада жоғары, қыз балаға қарағанда. 

5. Ақыл ой еңбегі қыз баладан қарағанда, ер балада жоғары. 

6. Жҧмыс істеу қабілеті ер баладан қарағанда, қыз балада жоғары 

 

Кесте 2. ер бала мен қыз балаға  берілген тапсырмалар: 

 Дҥйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жҧма 

ІІ тоқсан С/В Н/К З/Г А/К М/Р 
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Кесте 2.1.Ер бала мен қыз баланың тапсырманы толық орындау коэффициенті; (А, ІІ тоқсан) 

Статистикалық кӛрсеткіш Ер балалар  (А) Қыз балалар (А) 

А (орташа есеппен) 8,5 4,5 

M 9,8 3 

N 3 2 

Кесте2.2 Ер бала мен қыз баланың ақыл ойлаудың коэффициенті (Р, ІІ тоқсан);  

Статистикалық кӛрсеткіш Ер бала (Р) Қыз бала (Р) 

P (орташа есеппен) 768-1100 615-1114 

A 892,5 814,78 

S 965 968 

Кесте2.3.Ер бала мен қыз баланың жҧмыс ітеу қабілеті (КСП, ІІ тоқсан);  

Статистикалық кӛрсеткіш Ер бала ( Q) Қыз бала (Q) 

КСП 185 195,9 

t 221 236 

d 823 835 

 

Алынған кӛрсеткіштерді диаграммамен кӛрсетсек(ІІ тоқсан): 

 
Ер баламен қыз баланың І тоқсан және ІІ тоқсан кӛрсеткішімен салыстыратын болсақ: 

 
Біз зерттеу жҧмысымызды зерттей келе ІІ тоқсанда  тӛмендегідей нәтижеге қол жеткіздік: 

1.Тапсырманы толық орындауда ер балада 1%   тӛмен қыз балаға қарағанда. 

2.Ақпаратты қабылдау ер баламен қыз балада тең. 

3.Тапсырманы орындау жылдамдығы ер баламен қыз балада тең.. 

4.Жіберілген қателер саны ер баламен қыз балада тең. 

5.Ақыл ой еңбегі ер баламен қыз балада тең. 

6.Жҧмыс істеу қабілеті ер баладан қарағанда, қыз балада жоғары. 

І тоқсан зерттеу нәтижесі ІІ тоқсан зерттеу нәтижесі 

1. Тапсырманы толық орындау ер балада 

тӛмен қыз балаға қарағанда. 

2. Ақпаратты қабылдау ер баладан қарағанда, 

қыз балада жоғары. 

3. Тапсырманы орындау жылдамдығы ер 

баладан қарағанда, қыз балада жоғары. 

4. Жіберілген қателер саны ер балада жоғары, 

қыз балаға қарағанда. 

5. Ақыл ой еңбегі қыз баладан қарағанда, ер 

балада жоғары. 

1.Тапсырманы толық орындауда ер балада   

тӛмен қыз балаға қарағанда. 

2.Ақпаратты қабылдау ер баламен қыз балада 

тең. 

3.Тапсырманы орындау жылдамдығы ер 

баламен қыз балада тең. 

4.Жіберілген қателер саны ер баламен қыз 

балада тең. 

5.Ақыл ой еңбегі ер баламен қыз балада тең. 
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1. Жҧмыс істеу қабілеті ер баладан қарағанда, 

қыз балада жоғары 

6.Жҧмыс істеу қабілеті ер баладан қарағанда, 

қыз балада жоғары. 

Жоғарыда кӛрсетілген кестені талдайтын болсақ, біз бірнеше жетістікке қол жеткіздік.Атап 

айтсақ, ақпаратты қабылдау, тапсырманы орындау жылдамдығы, жіберілген қателер саны, ақыл ой 

еңбегі ер баламен қыз балада тең екендігін кӛруге болады. Осы жетістікке жету ҥшін мен ақпарат 

кӛздерінен  зейінді дамыту ҥшін әр тҥрлі ойын  және әдіс тҥрлерін қолдану арқылы мақсатымызға 

жеттік. Сонымен қатар Learningapps  сайты бізге жақсы нәтижеге жету ҥшін себепші болды. 

Ҧсыныстар 

Оңтайлы жҧмысқа қабілеттілікті сақтау ҥшін кҥн тәртібін, жҧмыс орнының жарықтығын сақтау 

қажет. 

Жҧмысты  кезектестіру,  еңбек және демалыс. 

Сынып бӛлмесін таза ауамен желдету. 

Салауатты ӛмір салтын ҧстанып,  дҧрыс тамақтану. 

Демалуды дҧрыс ҧйымдастыру, бҧл адам денсаулығына оң әсер етеді. 

Маңызды және кҥрделі жҧмысты кешке қалдырмау керек  

Сабақ әзірлегенде тыныштықта орындау. 

Ҧйқы ақпараттың сақталуы мен зейін қабілетін жақсартады. 

 

Әдебиеттер: 
1. Ж.А.Адаев., Р.Н.Нҧрғалиев.Шаңырақ:энциклопедиясы.Алматы:1990 ж.  

2. «Денсаулық» журналы,№8, 2006 ж. 

3. Ғаламтордағы ақпарат кӛздері https://kazmedic.org/archives/1304, https://mydocx.ru/12-

112677.html 

4. «Отбасы және емші» журналы  № 9,2013ж. 

 

 

ҦЛТТЫҚ ҚИМЫЛДЫ ОЙЫНДАР – БАЛАНЫҢ  НЕГІЗГІ ӘРЕКЕТІ 
 

Абитаева А.М. 
 «Тілек» бӛбекжайы  

Қарағанды қ 

   

Ойнай білмеген, ойлай да білмейді, 

Ойын да озған ӛмірде де озады 

Ойын әрекетінің негізгі тҥрі – ҧлттық қимылды ойын. Ойынды қолданумен бірге ойлануға , 

шығармашылығын байытуға бағыт алады. Баланың ойын кезіндегі қимыл-қозғалысы дене бітімін 

жетілдірсе, іс-әрекеттегі амал – тәсілдері ой –сананың дамуына ықпал етеді. 

Балабақша табалдырығын енді ғана аттаған баланың сымбатты да жарасымды, кӛрікті мҥсінін 

қалыптастырумен, жан – жақты қимыл қозғалыс әрекеттерінің мезгілінде дамып жетілуіне, жалпы 

баланың тән мәдениетін қалыптастыруда қимылды ойынның алатын орны ерекше. Ӛйткені 

балабақша қабырғасында балалардың денсаулығын нығайтып, мҥсін тҧлғасының дҧрыс жетілуіне, 

жігерлі де қайратты болып ӛсуіне, жеке басына тән қасиеттерінің қалыптасуына берік негіз қаланады. 

Сондықтан да бала организмінің қызметін жетілдіру, денсаулығын сақтап, нығайту, жҥйке – 

психикасын дҧрыс қалыптастырып, ширақ, жігерлі, икемді және сымбатты етіп ӛсіруге қимылды 

ойын мен спорт жаттығулар кӛп ықпалын тигізеді. 

Алғашқы кезде топтағы әрбір баланың қозғалыс деңгейін байқауға арналған ҧйымдастырылған 

оқу іс-әрекетін ӛткізген дҧрыс. Кҥннің жылы кездерінде балалар қимыл қозғалыс негіздерінің барлық 

тҥрін меңгеретінін білуі қажет. Жауын – шашында секіртпемен, шығыршықпен және доппен 

ойнайтын ойындар, асық ойындарын ойнатуға болды. Би жаттығулары мен қарапайым акробатиканы 

мҥмкіндігінше спорт залда ӛткізген дҧрыс.  

«Ойын мектеп жасына дейінгі баланы дене шынықтыруының  негізгі тҧтқасы болуы тиіс»- деп 

жазады Е.А. Аркин. Ойындар арқылы бала ӛзіне пайдалы қозғалыс әрекеттерін меңгереді және оған 

жаттығады. 

Қимылды ойындар балалардың ӛздерінің білімдері мен ептіліктерін ойындардың қҧбылмалы 

жағдайларында нақтылы қимылдық тапсырмаларды орындау ҥшін қолдануына мҥмкіндік береді. 

https://kazmedic.org/archives/1304
https://mydocx.ru/12-112677.html
https://mydocx.ru/12-112677.html
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Кҥш, ептілік, жылдамдық, тӛзімділік сияқты сапалар қимылды ойындар процесінде, әсіресе 

жарыс элементтерімен ӛткізілгенде ӛседі және жетіледі. 

Ойындар балалардың ӛз әрекеттерін жолдастарының әрекеттерімен ҥйлестіріп, жеке мҥддесін 

ҧжым мҥддесімен біріктіре білуіне, шыдамдылыққа, ӛзін-ӛзі ҧстай білуге, топтың, команданың 

жетістігіне деген жауапкершілік сезімін тәрбиелеуге кӛмектеседі. 

Қимылды ойындар шартын орындаудың міндеттілігі балаларды тәртіптендіреді, еркінділікке 

тәрбилейді. Ойын мақсатына жетіу ҥшін қимыл тәсілдерін ӛз бетінше таңдап ала білудің қажеттілігі 

ӛзіндіктің, ынталануының, жеке басының және басқа сапаларының қалыптасуына жағдай жасайды. 

Кӛптеген қимылды ойындардың танымдық мәні бар, ӛйткені олар хайуанаттарға, қҧстарға 

еліктеуімен, адамдардың әрекеттерін жаңғыртумен байланысты және т.б. 

Қимылды ойындарда тәрбиешінің балалармен араласуға кең мҥмкіншілігі бар. Тәрбиеші 

ойынның мазмҧнын, оның шартын әңгімелейді. Балалар жаңа сӛздердің мәнін біледі. Сӛзге белсене 

араласу, сондай-ақ мазмҧнын және әнді айта жҥріп ойнауларын  қалыптастырады. 

Ойындарда жағымды сезімдерді: қуанышты сезу, ләззат, сергектік досқа кӛмектесу пиғылы, 

ойдан қҧрай білу, ӛнертапқыштықты дамытуға талпыну керек. 

Мектеп жасына дейінгі балаларға дене тәрбиесін беру мақсатында ӛткізілетін ойындарды 

шамамен жеке екі тҥрге бӛлуге болады:  

1. Қимылды ойындар: сюжетті және сюжетсіз; 

2. Спорттық ойын элементтері бар ойындар; городки, баскетбол, теннис ҥстелі, бадминтон, 

футбол, хоккей және басқалар. 

Белгілі бір сюжеті және белгіленген шарты бар қимылды ойындар анағҧрлым кҥрделірек 

болады. Мҧнда ойнаушылардың творчестволық әрекеттері орындайтын рольдеріне («Аққу-қаздар», 

«Соқыртеке» және басқа) байланысты болады.  Шығармашылық  рольдік қимылды ойындардың 

шарты балалардың ойын кезіндегі мінез-қҧлықтарын реттейді, ойындардың ӛзінің жҥргізілу барысын 

нақтылайды. 

Ӛзге ойындарда бекітілген сюжет болмайды. Олар ойнаушылардың әлдебір нақтылы қимылдық 

тапсырмаларды («Маған қарай жҥгіріңдер», «Шағын қақпаға қарай» және басқа). Сюжетсіздерге 

«Ловишка», «Горелки» сияқты, сондай-ақ жарыс сәтіндегі ойындық эстафеталар жатады. 

Спорттық ойындардың элементтері бар ойындар мектеп жасына дейінгі орта және ересек 

жастағы балалардың кейбір спорттық ойындар техникасының негіздерін меңгерулерімен 

байланысты. Олар баланың спорттық ойындарға (городки, баскетбол, теннис ҥстелі, бадминтон, 

футбол, хоккей) қатысу ҥшін қажетті әрекеттер тәсілдерімен қимылдау тәжірибесін байытады. 

Қорыта келгенде ойын балалардың негізгі іс-әрекеті ретінде психологиялық, анатомиялық-

физиологиялық,  педагогикалық маңызы зор қызметтер атқарады. Ойын баланың даму қҧралы, таным 

кӛзі, білімдік, тәрбиелік, дамытушылық мәнге ие бола отырып, адамның жеке тҧлға ретінде 

қалыптасуына ықпал етеді. Ойынды әрбір адам ойнап ӛседі, ойынды кӛп ойнаған адамның дҥниетанымы 

кең, жаны таза, жҥрегі нәзік, нағыз сезімтал тҧлға болмақ. 

 

Әдебиеттір: 

1. Нҥсіпбекова И.И. Педагогикалық сыр-сандық, 2009ж 

2.Т.И. Осокина - «Балалар бақшасындағы дене шынықтыру», «Просвещение» баспа бӛлімі 1978 

3.М.Т. Тҧрыскелдина «Дене тәрбиесі» әдістемелік қҧрал, Алматыкітап 2003 ж. 

4.В.П. Богославский, Н.Т. Белякова, аударған Қ. Дәуітов, «Дене шынықтыру», Алматы 

«Мектеп», 1986 ж.  
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HEALH IS A GREAT WEALTH 

  

Алькенова А.А. 
ғылым. жет. Мырзабекова Д.А., пед.ғ.к, 

№1 жалпы орта білім беретін мектебі   

Жезқазған қаласыф 

 

"A healthy lifestyle means keeping clean, physical education and sports." Since ancient times, the 

Kazakh people have paid special attention to the upbringing of children, paying special attention to the 

correct formation of the spirit and body of the child. This is evidenced by the Kazakh sports games. We 

know that from an early age, children were brought up correctly, in a hurry, on horseback, hanging coins, 

racing, fighting, and they were strong, agile and flexible. You cannot compare the present with the past. 

Because over time, there have been many changes. We even look at parenting from a new perspective. The 

stranger things in modern society are negatively affecting young people. There has been an increase in 

smoking, alcohol abuse and even drug abuse. In today's globalized world, the problem of computer addiction 

is also on the rise. Interesting activities can be frustrating. The Kazakh people say that "the beginning of 

education is the cradle." Better to start education against violence in the home. 

Physical education plays an important role in promoting a healthy lifestyle. It is necessary to form 

young people as healthy citizens who will be the pillars of the future. Our President is very confident in the 

future of today's youth. That is, it represents a healthy, educated, qualified, versatile youth of the future. We 

all know that sport plays an important role in human life. The person involved in sports is healthy and 

patient. No wonder our ancestors said: "A healthy body is a healthy soul." What you do depends on your 

ability? The great thinker Ibn Sina spoke about this in his works. He also divided sports into light, hard, long 

and short, depending on the meaning. He said that at least 33 sports are needed to develop health and life. 

President Nursultan Nazarbayev A. In his strategic program "Kazakhstan - 2030" Nazarbayev noted 

that one of the priorities is to encourage people to lead a healthy lifestyle. Today, the country pays special 

attention to physical education, from older brothers to younger children. The main task of educational work 

at school is to develop the mental field of students, create the necessary conditions for academic success, 

maintain good health and physical shape. For this, all school work is carried out in accordance with the age 

of the child, the characteristics of his body. The duration and severity of educational work is planned 

depending on the students' ability to work, the effect of the seasons on the body. The curriculum becomes 

more complicated from year to year depending on the age of the children. If each part of the schedule is 

formed in accordance with the age, ability to work, health, behavior of the child, this will contribute to the 

correct growth and development of the student, masculinity, physical fitness, mental development. The 

student's home schedule is adapted to the school's work schedule. If the home schedule is poorly thought out, 

it can negatively affect the student's performance in school. Each parent should know their child's schedule 

and create and monitor its timeliness and accuracy. If the schedule is wrong, the child will get tired, 

exhausted, his health will deteriorate, and his academic performance will deteriorate. 

The student's workplace must be clean, the room must be well ventilated, the seat must be 

comfortable, and meet all hygiene requirements. 

"Living a healthy lifestyle means keeping clean, physical education and sports." Since ancient times, 

the Kazakh people have paid special attention to the upbringing of children, paying special attention to the 

correct formation of the spirit and body of the child. This is evidenced by the Kazakh sports games. 

Sport is part of the general culture of society, a branch of social activity aimed at developing physical 

abilities and strengthening human health. It is impossible to imagine the comprehensive development of 

youth without sports. A well-developed body is a young person who has included regular sports in his 

routine, regularly uses natural factors to exercise, actively rests and changes jobs. In short, sport is one of the 

most important areas of education. Its essence is movement, and without movement there is no life. The 

word sport has a wide meaning. Physical culture is an integral part of it, or rather the initial stage. A person 

who practices it regularly will have good health. The first wealth is health, and the guarantee of this health is 

sports. 

 

Әдебиеттер:  

1. Ҧстаз тілегі «ғылыми-әдістемелік орталық» – Алматы, 1999.  

2. https://ust.kz/word/esse_sport___densaylyq_kepili-93289.html         
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА САЛАУАТТЫ ӚМІР САЛТЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
 

Шамгунова Ф.Т.  Бабаханова Г.А.  
«Ж.Ақылбаев атындағы эксперименталдық  

мектеп-гимназиясы  базасындағы  

тірек  мектебі(РО)» КММ 

Қарағанды облысы, Шет ауданы  

 

Денсаулық – әр адамның ғана емес, бҥкіл қоғамның баға жетпес байлығы. Адамдар кездесу, 

қоштасу кезінде бір біріне мықты денсаулық тілейді, ӛйткені денсаулық – толыққанды және бақытты 

ӛмірдің басты шарты және кепілі. Денсаулық біздің жоспарларымызды орындауға, негізгі ӛмірлік 

міндеттерді табысты шешуге, қиындықтарды жеңуге кӛмектеседі. Әрқайсымыз кҥшті және сау 

болуға, мҥмкіндігінше ҧтқырлықты, сергектікті, энергияны сақтауға және ҧзақ ӛмір сҥруге 

ҧмтыламыз. Бҧл ӛмірдің басты қҧндылығы. Денсаулықты  ақшаға сатып ала алмаймыз, оны баланың 

ӛмірінің алғашқы кҥндерінен бастап сақтау, қорғау және жақсарту қажет. Оқушының салауатты ӛмір 

салты – әр бала мен жасӛспірімнің әл-ауқатының және сәтті оқуының негізі болып табылады. 

Оқушылардың салауатты ӛмір салтын тәрбиелеу – бҥгінгі таңда ата-аналардың алдында тҧрған 

негізгі міндеттердің бірі. Оның қалыптасуымен мектеп те айналысады, бірақ шешуші рӛл бірінші 

кезекте отбасына тиесілі.  

Адам денсаулығына әртҥрлі факторлар әсер етеді – бҧл тҧқым қуалаушылық, экологиялық 

жағдай және медицинаның даму деңгейі. Алайда, ең маңызды фактор – адам ҧстанатын ӛмір салты. 

Бақытымызға орай, бҧл біз ӛзіміз реттей алатын аймақ. Салауатты ӛмір салты мәселесін елемеу, 

әдетте, баланың денсаулығының ең кҥшті қоры таусылып, адам тҥрлі ауруларға шалдыққан кезде 

ауыр нәтижелерге әкеледі. 

Оқушыларда білім беру ҥдерісінің белсенді субъектісі позициясын қалыптастыру қажеттігіне 

бастауыш білім берудің міндетті мемлекеттік стандарттары бағдар береді. Онда мектептің бастауыш 

сатысында оқушыда әрекеттің барлық тҥрлері (ойын, оқу, еңбек, қарым-қатынас, кӛркем әрекет) 

қалыптасуы тиіс екені атап кӛрсетілген (оқытудың объектісі емес, субъектісі ретінде қатысатын). 

Бастауыш сыныпта салауатты ӛмір салтын қалыптастыру ҥшін ең қолайлы кезен болып 

табылады. Баланың ӛзін ӛзі тануы, әлемге, айналасындағы адамдарға деген дҧрыс кӛзқарасы - мҧның 

бәрі мҧғалімнің балада салауатты ӛмір салтының негізгі компоненттерін қалыптастыруға және 

тәрбиелеуге қаншалықты саналы қарайтынына байланысты[1:49].  

Педагогикалық міндет - балаға бейсаналық ақпарат ағынын беру емес, бҧл балаға салауатты 

ӛмір салтының қҧрамдас бӛліктерін тҥсінуге мҥмкіндік беру. Ӛйткені, салауатты ӛмір салты - бҧл 

ҥйренген білімнің жиынтығы ғана емес, сонымен қатар ӛмір салты, әртҥрлі жағдайларда дҧрыс мінез-

қҧлық, сондықтан басты міндет - олардың тәуелсіздігі мен жауапкершілігін дамыту. 

Салауатты ӛмір салтын (СӚС) қалыптастырудың негізінде: кҥннің ҧтымды режимі, жҧмыс 

жасау және тамақтану, қозғалтқыш белсенділігі, дҧрыс ҧйымдастырылған тамақтану және зиянды 

әдеттердің болмауы жатады.  

Бастауыш сынып оқушылары ҥшін кҥн тәртібін сақтау ерекше маңызды. Бір жағынан, олардың 

жҥйке жҥйесі әлі жетілмегендіктен, жҥйке жасушаларының таралуы ӛте тӛмен, екінші жағынан, 

ӛмірдің жаңа жағдайлары, жҥйелік оқытумен байланысты физикалық және психологиялық 

жҥктемелерге бейімделу қажеттілігі, мінез-қҧлықтың ескі стереотиптерінің бҧзылуы барлық 

физиологиялық жҥйелерге жоғары талаптар қояды.  

Режимнің негізгі компоненттері: ҧйқы, таза ауада болу (серуендеу, ашық ойындар, дене 

шынықтыру жаттығулары), оқу іс-әрекеті, таңдау бойынша демалу (бос уақыт), тамақтану, жеке 

гигиена.  

СӚС қалыптастырудың маңызды компоненттерінің бірі - қозғалу белсенділігі. Қозғалу 

белсенділігінің жеткіліксіздігі гипокинезияның пайда болуына әкеледі, бҧл оқушының ағзасында 

бірқатар елеулі ӛзгерістер тудыруы мҥмкін. Кіші мектеп жасы - бҧл балада қозғалыс белсенділігінің 

қажеттілігін білдіретін кезең. Бҧл жас кезеңінің негізгі міндеттері барлық қол жетімді қозғалыстарды 

басқару, қозғалтқыш қабілеттерін жетілдіру сынағы болып табылады. Сабақтар біртіндеп дәйектілік, 

қайталану және жҥйелілік қағидаттарына негізделуі керек [2:1]. 
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СӚС қалыптастыруда кіші оқушының тамақтануының ҧтымдылығы ҥлкен рӛл атқарады. 

Рационалды тамақтану 5 қағидаға негізделген, жҥйелілік, әртҥрлілік, жеткіліктілік, қауіпсіздік және 

ләззат алу сияқты қағидаттар. 

Бастауыш сынып оқушыларының саулылығын сақтау проблемасын шешудің бір жолы – оларға 

салауатты ӛмір салтын қалыптастыруға бағытталған білім беру.  СӚС туралы білім сабақ және 

сабақтан тыс уақытта қалыптасады [3:5]. 

Кӛбіне мҧғалімдер «Денсаулық сабақтары» тәжірибесін қолданады. Менің ойымша ол ӛте 

ҧтымды және балаға тҥсінуге онай тәжирибе. «Денсаулық сабақтары»  бастауыш сынып 

оқушыларының ӛз денсаулығы, оның негізінде «физикалық», «әлеуметтік» және «рухани» аспектілер 

жатқан «денсаулық» кіріктірілген ҧғымы жайлы білімдерін белсендіруді және кеңейтуді кӛздейді . 

Елбасы ӛзінің «Қазақстанның егемен мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуының 

стратегиясы» деген еңбегінде соның 4 негізгі кҥшін атап кӛрсетті. Оның бірі – жер ҥстіндегі байлық 

деп отырғанымыз – адам, оның білімі мен іскерлігі, таланты мен мәдениеті, денсаулығы деген еді. 

Сондықтан қазіргі таңда оқушылардың денсаулығын сақтау, білім мен салауатты ӛмір салтын 

қалыптастыру - біздің, ҧстаздардың, алдымызда тҧрған ӛзекті мәселелердің бірі. Дені сау бала оқу 

процесіне белсене араласады, әрдайым жайдары, кӛңіл-кҥйі жоғары болады.  

Бҥгінгі таңда біздің міндетіміз - әр оқушының денсаулығына нҧқсан келтірмей, нығайта 

отырып, оқуға деген қҧштарлығын ояту, әрбір баланың ӛзіндік ерекшеліктерін ескере отырып, бала 

бойындағы қасиеттерін дамыту. Әр мҧғалімнің ӛз сабағында дені сау адамның мҥмкіншілігінің зор 

екенін, денсаулық ең қҧнды байлық екенін ескеріп және де салауатты ӛмір салтын ҧстануға оқушыны 

бейімдеуі тиіс. 

Шәкәрім атамыз «адамның жақсы ӛмір сҥруіне ҥш сапа негіз бола алады, олар барлығынан 

басым болатын – адал еңбек, мінсіз ақыл, таза жҥрек»,- деген еді. Кӛзге кӛрінбейтін нәзік сезімді, аса 

қҧнды қасиеттерді жҥректен жҥрекке жеткізу шебер тәлімгердің ғана қолынан келеді. Біздің тәрбие 

бастамамыздың негізі салауатты ӛмірге жас жеткіншектерді баулу, оны қалыптастыру деп білеміз.  
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ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
 

Байбек А.Б. 
«Ақбота» бӛбекжайы КМҚК 

Қарағанды қ. 

 

Қазақстанның қазіргі дамуы білім беру саласындағы модернизациямен байланысты, бҧл ең 

алдымен қазіргі қоғамға интеграцияланған жас ҧрпақты қалыптастыру мәселелерін қозғайды. 

21 ғасырда ӛмір сҥру біздің алдымызда кӛптеген жаңа проблемалар туғызады, олардың ішінде 

денсаулықты сақтау, салауатты ӛмір салтын қалыптастыру проблемасы ең ӛзекті болып табылады. 

Біздің болашағымыз - бҧл біздің балаларымыз. Біздің Отанымыз тек содан кейін ғана кҥшті, 

гҥлденген және бәсекеге қабілетті ел болады, ӛйткені оның жас ҧрпағы сау болады. 

"Денсаулық-бҧл аурудың немесе физикалық ақаулардың болмауы ғана емес, толық физикалық, 

психикалық, әлеуметтік әл-ауқат жағдайы". Осы қҧрылымдық бӛліктердің кем дегенде біреуінің 

жоғалуы бҥтіннің жоғалуына әкеледі. 

Балалардың денсаулық жағдайына кӛптеген келеңсіз факторлар әсер етеді: жаппай нашарлап 

бара жатқан экологиялық жағдай, жалпы ел бойынша ӛмір сҥру деңгейінің тӛмендеуі, рухани және 

дене дамуы салаларындағы балалар ҥшін әлеуметтік кепілдіктер деңгейінің тӛмендеуі, ата - 

аналардың балалардың қажеттіліктерін толық қанағаттандыру ҥшін уақыты мен қаражатының 

жетіспеуі, толық емес отбасылар санының кӛбеюі, тәрбие-білім беру процесінің технологиясы, 

педагогтардың жеке басы, сондай-ақ отбасылық тәрбиенің жай-кҥйі мен бағдары. Мҧндай жағдайда 
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мектеп жасына дейінгі балалардың денсаулығын сақтау және нығайту мәселесі ерекше ӛзекті болып 

отыр. 

Соңғы жылдары балалар денсаулығының проблемалары жаңа тҥсінікке ие болды. Егер бҧрын 

оның шешімі негізінен биомедициналық немесе санитарлық-гигиеналық факторлармен байланысты 

болса, бҥгінде адам денсаулығы табиғи және әлеуметтік сыртқы факторлармен де, ішкі факторлармен 

де, адамның психологиялық кӛзқарасын анықтайтын табиғи, жҥйелік қҧбылыс екендігі дәлелденді. 

Медицина, физиология, психология және педагогика балалардың салауатты ӛмір салтын 

қалыптастыру мәселелерімен айналысады. Баланың салауатты ӛмір салтына бағытталуы бірқатар 

факторлармен анықталады. Оларға мыналар жатады: 

- мемлекет дамуының ерекшеліктері; 

- қоғамдық пікір; 

- технологиялық жағдай; 

- тәрбие-білім беру процесі; 

- отбасылық тәрбие. 

Бҧл тізімде балаларды мектепке дейінгі және мектептегі тәрбиелеу жҥйесі ерекше орын алуы 

керек. Қазақстанда мектеп жасына дейінгі балалардың денсаулығының нашарлауы медициналық ғана 

емес, сонымен бірге маңызды педагогикалық проблемаға айналды. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың салауатты ӛмір салтын қалыптастыру мәселесі қазіргі 

заманғы балабақшаның білім беру жҥйесін дамытудың негізгі бағыттарының бірі болып табылады, 

оның стратегиялық мақсаты – табиғат пен адам туралы ғылыми біліммен байытылған, 

шығармашылық шығармашылық іс-әрекетке және адамгершілік мінез-қҧлыққа дайын еркін ӛмірді 

сҥйетін тҧлғаны тәрбиелеу және дамыту. Балабақшалардың қызметі балалардың зияткерлік және 

психофизикалық қабілеттерін қалыптастыруға және дамытуға бағытталған. Бҧл мақсатты жҥзеге 

асыру балалардың денсаулығын сақтау және нығайту жағдайында ғана мҥмкін болады. Әр бала 

заманауи ӛмір салтының алуан тҥріне тап болады. Бҧл бейнелер әрдайым салауатты ӛмір салтымен 

біріктірілмейді, нәтижесінде баланың салауатты ӛмір салты туралы идеясы бҧзылады, балада 

қалыптасқан салауатты ӛмір салты идеясы бҧзылады. Сонымен қатар, қазіргі уақытта жас ҧрпақтың 

денсаулығының тӛмендеу тенденциясы байқалады, сондықтан балаларда салауатты ӛмір салты 

туралы идеяларды қалыптастыру қажеттілігі артып, мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеудің, 

тәрбиелеудің және дамытудың жаңа жолдарын іздеуді талап етеді. 

Балалармен дҧрыс ҧйымдастырылған тәрбие жҧмысы олардың салауатты ӛмір салтын 

қалыптастыруды қамтамасыз етеді. Білім беру мәдениетті мҧрагерлікпен қамтамасыз етудің, тҧлғаны 

әлеуметтендіру мен дамытудың әлеуметтік тәсілі ретінде салауатты ӛмір салтының ҧлттық 

мәдениетінің негізгі қҧрамдас бӛлігі ретінде ӛскелең ҧрпақтың салауатты ӛмір салтының жеке 

мәдениетін қалыптастыру жӛніндегі мемлекеттік саясатқа ҥміт артылады. Осы саладағы білім беру 

жҥйесі қызметінің негізгі бағыттары: 

- ҧғымдық аппаратты нақтылау: салауатты ӛмір салты, салауатты ӛмір салты мәдениеті; 

- балалардың денсаулық жағдайын зерттеу және баланың денсаулығын қалыптастыруға әсер 

ететін факторлардың негізгі топтарын анықтау; 

- салауатты ӛмір салты мәдениетін қалыптастыру мәселелерін анықтау және зерттеу; 

- балалардың денсаулығын сақтауға, нығайтуға бағытталған педагогикалық технологияларды 

әзірлеу және енгізу теориясы мен практикасын қҧру. Жеке тҧлғаның әлеуметтенуі салауатты ӛмір 

салтын қалыптастыру мәселелерін де анықтайды. Баланың қоршаған әлеуметтік ортасы оның мінез-

қҧлқын қалыптастыруда маңызды. 

Балаларды сауықтыру мәселелерінде дәрігерлер, педагогтар, психологтар, мамандар мен ата-

аналар қол ҧстасуы тиіс. 

Егер тәрбиелениушілерді сауықтыру медицина қызметкерлерінің кҥшімен жҥргізілсе ол 

процесс тиімді бола алмайды. Бҧл жҧмыс педагогикалық қызметкерлермен және ата — аналармен 

тығыз ынтымақтастықты қажет етеді, сондықтан топта балалар мен ересектер қауымдастығы 

(балалар — ата — аналар-мҧғалімдер) қҧрылды . 

Педагогтар балаларды ерте жастан бастап ӛз денсаулығына дҧрыс кӛзқараспен қарауға, оған 

жауапкершілік сезімін оятуға тиіс. Балаларды сауықтыру бойынша жҧмыстың маңызды бағыты-

балабақшада алдын-алу және емдеу-сауықтыру шараларын жҥзеге асыру. Оқытудың 

интеграцияланған болуы ӛте маңызды. 
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"Денсаулық", "Салауатты ӛмір салты" тақырыбы баланың барлық іс-әрекеттерін қамтуы керек. 

Сондықтан, біздің эксперименттің мақсаты мектеп жасына дейінгі балалардың салауатты ӛмір салты 

туралы идеяларды қалыптастыру деңгейін арттыру болды. 

Эксперимент барысында біз балалардың салауатты ӛмір салты туралы тҥсініктерін 

қалыптастыру бойынша микробағдарлама жасадық. Зерттеу барысында біз баланың режиміне мотор 

белсенділігін енгіздік, оған мыналар жатады: физикалық минуттар, тӛмен және орташа 

қарқындылықтағы ашық ойындар, саусақ ойындары, музыканы белсенді тыңдау және сауықтыру 

компоненттері. Жҧмыс барысында, бҧлшықет және жҥйке кернеуін, психоэмоционалдық ширығуды, 

сондай - ақ сауықтыру-алдын алу әрекетін жеңілдету мақсатында, жҧмыста денсаулық сақтайтын 

технологияларды: кӛзге арналған гимнастиканы, сауықтыру минуттарын, ӛздігінен массаж жасауды, 

нҥктелік массаж, музыкалық терапияны және т.б. қолдана отырып, баланың ӛз денсаулығына 

қамқорлық жасауға тырыстық. 

Салауатты ӛмір салтын қалыптастыруда ересектердің мінез-қҧлқындағы оң мысал ҥлкен 

маңызға ие. Мҧны педагогтердің ӛздері ескеріп, балалардың ата – аналарын консультацияларда, 

бірлескен іс-шараларда, тҥрлі іс-шараларды ҧйымдастыруда осыған бейімдеді. Баланың негізгі 

тәрбиешілері-ата-аналар. Баланың кҥнделікті режимі қалай дҧрыс ҧйымдастырылғанына, ата-

аналардың баланың денсаулығына қандай кӛңіл бӛлетініне, оның кӛңіл-кҥйіне, физикалық 

жайлылығына байланысты.  

Сондықтан, балалардың салауатты ӛмір салтын қалыптастыру ҥшін біз тек балалар ғана емес, 

ата-аналар да қатысқан жоба жасадық. Жобаны жҥзеге асыру барысында балалармен алдын-ала 

жҧмыс жҥргізілді, ол сабақтан бос уақытта жҥргізілді, дидактикалық ойындар таңдалды, кітап 

бҧрышында кітаптар, иллюстрациялар қойылды, жемістер мен кӛкӛністердің ҥлгілері қойылды. 

Балалар хабарламалар дайындап, бізді адам денесінің қалай орналасқандығымен таныстырды. Қол 

жетімді тҥрде, иллюстрациялық материалдың кӛмегімен олар оның негізгі жҥйелері мен мҥшелері 

туралы айтып, олардың әл-ауқатын тыңдау қажеттілігіне назар аударды. 

Сонымен, балабақша жағдайында біз қҧрған орта - баланың қоғамға бейімделуін қамтамасыз 

етуге, балалардың физикалық белсенділікке деген қажеттіліктерін жҥзеге асыруға және моториканы 

тиімді дамытуға ықпал етті. Нәтижесінде балалардың салауатты ӛмір салтына деген тҧрақты ынтасын 

қалыптастырдық. 

Эксперименттің нәтижесі балалардың аурушаңдығын тӛмендету болып табылады. Сондай-ақ, 

балалардың гимнастикамен, дене шынықтырумен айналысуға, шынықтыру рәсімдеріне қатысуға 

деген қызығушылығы мен ықыласы едәуір артты, ӛмір салтының маңыздылығы туралы білім ӛсті, 

шынықтыру іс-шаралары туралы тҥсінік кеңейе тҥсті. 

Бҧл адамның мотивациясын тудыратын ҥйлесімді дамыған тҧлғаны қалыптастыру 

мақсаттарының бірлігінде кӛрінетін оқыту және тәрбиелеу. Денсаулықтың барлық компоненттері бір-

бірімен тығыз байланысты болғандықтан және даму бағдарламасын жҥзеге асыру кӛптеген 

факторларға байланысты болғандықтан, "денсаулық педагогикасының" негізгі міндеті-денсаулықты 

сақтау және нығайту қажеттіліктерін тҧтас қалыптастыру, білім беру, ӛзін-ӛзі тәрбиелеу әдістері 

арқылы салауатты ӛмір салтын саналы тҥрде ынталандыру., денсаулықты оқыту бағдарламасын қҧру. 

Салауатты ӛмір салтын қалыптастыру-бҧл педагогтар, ата-аналар дәрігермен және психологпен 

бірлесіп жҥзеге асыратын ҧзақ, мақсатты және қарқынды педагогикалық процесс, ол жҥйелі болуы 

керек. Тек осындай тәсілдер мен жағдайларда ғана оң нәтижеге қол жеткізуге болады. Қазақстанның 

қазіргі дамуы білім беру саласындағы модернизациямен байланысты, бҧл ең алдымен қазіргі қоғамға 

интеграцияланған жас ҧрпақты қалыптастыру мәселелерін қозғайды. 
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ҦЛТТЫҚ ОЙЫН – БОЛАШАҒЫМЫЗДЫҢ БАСТАУЫ 
 

Байбулова.Н.С. 
«Аяла»бӛбекжайы 

Қарағанды қаласы    

 

Мектеп жасына дейінгі жас ҧрпақтың қалыптасуына әсер ететін фактордың бірі, дәстҥрлі 

мәдениетіміздің бір бағыты халықтың ҧлттық ойындары. Ата – бабамыз ойынды тек баланы 

алдандыру, ойнату әдісі деп қарамай, ол халықтың ғасырлар бойы жасаған асыл қазынасы, баланың 

кӛзқарасы, мінез-қҧлқын қалыптастырып, бір жҥйеге келтіретін тәрбие қҧралы деп санаған. Ойын 

балалар ӛмірінің нәрі, яғни оның рухани жетілуі мен табиғи ӛсуінің қажетті алғы шарты және 

халықтың салтын ҥйренуде, табиғат қҧбылыстарын тануда олардың кӛру, есту, сезу қабілеттерін, 

зейінділікпен тапқырлықтарын дамытады. Ойын арқылы балалар қоғамды тәжірибені меңгереді, 

ӛзінің психологиялық ерекшеліктерін қалыптастырады. Ойнау процесінде сӛйлесу қарым-қатынасы 

ҥлкен роль атқарады. Сӛйлесе жҥріп, балалар ӛзара пікірлесіп, әсер алысады. Ойын баланың жан – 

жақты дамуын кӛздейтін, оның тілін жаттықтыратын, қимыл-қозғалысын жетілдіретін, белсенділігін 

арттыратын, басқа адамдармен қарым-қатынасын реттеп, қҧрдастарымен ҧйымшылдығын арттыруға 

негіз болып табылады. Халқымыздың тарихи – мәдени мҧраларының тҥрлері ӛте кӛп. Солардың қай – 

қайсы да адам игілігіне қызмет етуге бағытталған. Сондай аса қҧнды мәдени игіліктердің бірі – 

ҧлттық ойындар болып табылады. Қазақтың ҧлттық ойындары ерлікті, ӛжеттілікті, батылдылықты, 

дененің шынығуын қажет етеді. «Орамал ілу», «Асық ату», «Тҥйілген орамал», «Қыз қуу», «Ҧшты – 

ҧшты», т.б. ҧлттық ойындар баланың сӛздік қорын молайтуға, ӛмір тәжірибесін кеңейту, ептілік 

қабілеттерін жетілдіруге ӛз әсерін тигізеді.Ҧлттық ойын баланың дамып жетілуіне, адамгершілік 

қасиеттерінің артуына, психикасына да тигізетін әсері мол. Ҧлттық ойындар арқылы ӛз халқының 

тарихын, жерін, даму сатысын, әдет-ғҧрпын, салт-дәстҥрін, қонақ жайлылығын айқындап кӛруге 

болады. Балаларға ҧлттық ойындарды ҥйрету арқылы әділдікке, достыққа, сыйластыққа, 

кішіпейілділікке тәрбиелей отырып, яғни адамгершілік қасиеттері де қалыптастырылады. Басқа 

ойындар сияқты қазақтың ҧлттық ойындар тәртібін бҧлжытпай орындауы баланың ойын барысында 

тәртіп сақтауы, баланы осы кезден бастап тәртіпке, әділдікке, жинақылыққа баулиды, адал, 

қайырымды, ӛжет болуға тәрбиелейді.Ҧрпақ тәрбиесі жайындағы озық ҧлттық мҧраны бҥгінгі тәлім-

тәрбие жҧмысына пайдалана отырып, атадан балаға жалғасып келе жатқан әдет ғҧрыпымызды, салт- 

дәстҥрімізді, тілімізді, дінімізді қадірлеуді балаға сәби кезінен қалыптастырған жӛн. 

Қазақтың ҧлттық ойындары-халқымыздың мәдени асыл мҧрасы 

1. Аңға, малға байланысты ойындар 

2. Тҥрлі заттармен ойналатын ойындар 

3. Зеректілікті, ептілікті және икемділікті қажет ететін ойындар 

4. Спорттық ойындары 

5. Тоғызқҧмалақ 

Ӛлеңдер ойынның эстетикалық әсерін арттырып, балалардың ӛлең-жырға деген ыстық 

ықыласын оятып, кӛңілін кӛтереді, дҥниетанымын арттырып, еңбекке баулиды, ширықтырып, 

шынықтырады. Этнограф – ғалымдардың пайымдауынша, ата-бабаларымыздан бізге жеткен ҧлттық 

ойындарымыздың тарихы Қазақстан жерінде б.з.б. бірінші мыңжылдықта-ақ қалыптасқан. Олардың 

ішінде тоғызқҧмалақ, қуыршақ, асық ойындары Азия елдерінде тайпалық одақтар мен алғашқы 

мемлекеттерде кеңінен тарады. Біздің қоғамыздағы ҧлттық ойындардың негізі, шығу тегі 

халқымыздың кӛшпелі дәстҥрлі шаруашылық қарекеттерінен бастау алады.Бҧлардың кӛбісі мал 

шаруашылығына, аңшылыққа, жаугершілікке негізділген.«Ӛзге халықтар сияқты қазақтың да ертеден 

қалыптасқан, атадан – балаға мҧра болып жалғасып келе жатқан ҧлттық ойын-сауық тҥрлері бар. Зер 

салып байқап отырсақ, ол ойын-сауықтар қазақтың ҧлттық ерекшелігіне, кҥнделікті тҧрмыс-

тіршілігіне тығыз байланысты туған екен және адамға жастайынан дене тәрбиесін беруге, оны 

батылдыққа, ептілікке, тапқырлыққа, кҥштілікке, тӛзімділікке т.б. әдемі адамгершілік қасиеттерге 

баулуға бағытталған екен». Ал енді, «Қазақстан. Ҧлттық энциклопедия» кітабында қазақтың ҧлттық 

ойындарының мән-маңызы туралы былай деп жазылған: «Қазақ ҧлты негізінен ҧрпақ қамын басты 
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мақсат етіп қойып, балалардың нағыз азамат болып қалыптасуына аса зор мән берген. Нәтижесінде 

дәстҥрлі бала тәрбиесінің басты қҧралы ретінде ҧлттық ойынды орайластырып, дамытып отырған». 

Демек – ҧлттық ойындар халықтың сәби шағымен бҥгінгі ӛскелең дәуірінің куәсі ретінде, адам 

баласының фантазиялық ой-жҥйесінің заңды жалғасы ретінде оны ҥйретудің тәжірибеде 

пайдаланудың ҥлкен білімділік, тәрбиелік маңызы бар.Ойынға тек ойын деп қарамай халықтың асыл 

қазынасы, бір жҥйеге келтірілген тамаша тәрбие қҧралы деп қараған орынды. Бҧл пікіріміз жалаң 

болмас ҥшін заманымыздың заңғар жазушысы, ҧлы ойшылдарымыздың бірі- Мҧхтар Омарханҧлы 

Әуезовтің мына бір пікірін еске ала кетейік: «Біздің заманымыздың ӛмір кешкен ҧзақ жолында ӛздері 

қызықтаған алуан ӛнері бар ғой. Ойын деген менің тҥсінуімше, кӛңіл кӛтеру, жҧрттың кӛзін қуантып, 

кӛңілін шаттандыру ғана емес, ойынның ӛзінше бір мағыналары болған». Халқымыз ҧлт 

ойындарында ҧрпақ қамын ойлаған, бір жҥйеге келтіріліп ӛрнектелген ой мен әрекеттің, қҧпия 

философияны тҥсінуге жетелейтін адамгершілік ҥлгі-ӛнегенің желісі бар. Жас бала ойынға алдымен 

ҥйренуші, кӛруші ӛсе келе соған белсенді қатынасушы келесі кезеңді ҥйретуші, жаттықтырушы. Ҧлт 

ойындарын жанҧя тәрбиесінен бастап, балабақшада тҥрлі тәрбиелік шараларда қосымша материал 

ретінде пайдаланып келеміз. Ҧлттық мҧраның бай қазынасының бірі – халықтың ҧлттық ойындары 

кӛп салалы, кӛп қырлы қҧбылыс, ол тек ойындық сала емес, мәні жағынан да балабақша 

тәрбиеленушілерінің рухани ӛресі кең ӛсіп – жетілуіне, эстетикалық мәдениетін қалыптастыруға 

тәрбиелейтін негізгі қҧралдардың бірі. «Бесік жырынан» бастап ҧлт ойындарының барлығы халық 

тәрбиесінің кӛзі. Қай дәуірдің ҧрпағына болмасын тіршілік жолына бағыт сілтеп, ӛмірге 

аттандырады. Халық жырлары ата-ананың балаға қойған бірінші сенімі, тілек-талабы. Мҧның бәрі 

баланы ойната, кӛңілдендіре, бойларын сергіте жҥріп айтылады да, ӛміріне рухани азық болатын 

ӛнегелі де ілтипатты сӛздерді жас кезінен қҧлақтарына қҧя береді. Ал ойындар болса баланың осы 

айтылған ӛнеге-ӛсиет сӛздерін кҥнделікті тіршілікте тәжірибе жҥзінде іске асырудың қҧралы болды. 

Ойын баланың кӛңілін ӛсіріп, бойын сергітіп қана қоймай, оның ӛмір қҧбылыстары жайлы таным-

тҥсінігіне де әсер етеді. Балалар ойын арқылы тез тіл табысып жақсы ҧғысады, бірінен-бірі ептілікті 

ҥйренеді. Оның ҥстінде дене қимылы арқылы ӛзінің денсаулығын нығайтады. Халқымыз ойындарға 

тек балаларды алдандыру, ойнату әдісі деп қарамай, жас ерекшеліктеріне сай оларды кӛзқарасының, 

мінез — қҧлқының қалыптасу қҧралы деп ерекше бағалаған.  

Балалар ойынында кейде ӛлең-тақпақтар жиі кездеседі. Ол ӛлең-тақпақтардың негізгі мақсаты 

тапқырлыққа, шапшаңдыққа, ептілікке баулу, қиялына қанат беріп,ойын ҧштау, ӛз бетімен іскерлікке, 

қысылған жерде дҧрыс шешім қабылдауға тәрбиелеу. Бҧған қоса кез-келген ойынның аяғында жеңу 

бар да, жеңілу бар. Жеңгендер әрі қарай ӛз биігінде қалуға тырысса, жеңілгендер айып тартады. Ол 

кӛбінесе тақпақ айту, ән салу, би билеу тҥрінде болады. Бҧдан қай ойынның да тҥпкі нысанасы — 

балалардың бойында ӛнердің, білімнің, тәрбиенің нҧрын себу, ӛлең, тақпақ айтуға тӛселдіру екенін 

аңғару қиын емес. Жалпы ойынның қандай тҥрі болмасын, атадан балаға, ҧрпақтан- ҧрпаққа ауысып 

отырады. Халық ойындары ӛмірлік қажеттіліктен туады да, психологиялық жағынан денсаулық 

сақтауға негізделеді. Тапқыр да алғыр, шымыр да епті, қайратты да қажырлы бала ӛсіруді 

армандамайтын отбасы жоқ. Демек ойынның ӛзі бала ҥшін біліктің, тәлімнің қайнар кӛзі болып 

табылады. Балаларға ҧлттық ойындарды ҥйретіп, оған ӛзгеше әр беріп, жаңартып ӛткізіп отыруды 

ата-аналар, тәрбиешілер бір сәт те естен шығармағандары абзал. Ӛйткені жас бҥлдіршіндер ойнай да, 

кҥле де, ойлай да білсін! 

 

Әдебиеттер: 

1.Балалар энциклопедиясы 3 том. 2011ж 

2. Қҧралҧлы.А.Ҧлттық дҥниетаным   Алматы «Ӛнер»2002 Б.49-52 

3.Отбасы және балабақша 2014 қаңтар-ақпан 
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САЛАУАТТЫ ӚМІР САЛТЫ ҦСТАНУ АРҚЫЛЫ МАМАНДЫҚҚА БАУЛУ 
 

Бакаев Д.Б. 
аудандық білім бӛлімінің әдістемелік кабинет,  

Мыкышева Г.Е. 
Ж.Ақылбаев атындағы мектеп-гимназия  

Шет ауданы, Ақсу-Аюлы 

 

Қазақстанда Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес оқу-тәрбие жҥйесі білім берудің барлық деңгейлерінде  

бірыңғай идеологиялық және қҧндылықтар тәсілдеріне қҧрылды. Тәрбие жҧмыстары барлық ынталы 

талаптар: отбасы, білім беру ҧйымдары, қоғамның кең ауқымды қатысуымен кешенді тҥрде 

жҥргізілуі тиіс деп белгіленген. Осы тҧжырымдама негізінде тәрбиенің сегіз бағыты айқындалғаны 

баршамызға мәлім. Соның бірі ҧлттық тәрбие. Тәрбиенің осы тармағында: әр бір мектепте атақты 

спортшылар, ғалым, кӛрнекі тҧлғалар, «Қазақстанның 100 жаңа есімі» жоба жеңімпаздарымен 

кездесулер ӛткізу деп белгіленген, сонымен қатар салауатты ӛмір салтын ҧстануға шақыру әр 

азаматтың міндеті. Осы мәселені басшылыққа ала отырып, шәкірттеріммен бірге ӛлкенің тумасы, 

спортшы Қанат Сағындықҧлымен кездесу ҧйымдастырдым. Осы кездесу ҥлкен зерттеу жҧмысына 

айналды, яғни балалар ӛз алдарына мақсат қойып, «ағай жайлы ғылыми жҧмыс жазамыз» деп ҧсыныс 

білдірді. Біздерде қолдау кӛрсетіп, зерттеу жҧмысының жоспарын қҧрдық.  

1. Әдебиеттерді зерттеу 

2. Таңдаған тақырып тӛңірегінде тарихқа шолу жасау. 

3. Мақсат, міндеттерін айқындау. 

4. Жалпы қҧрылымын әзірлеу.  

Әдебиеттерді зерттеу барысында ең алдымен кҥрестің тарихына шолу жасаңдар дедік. 

Нәтижесі. Балуандардың кҥш сынасуы, ат жарысы, ақындар айтысы сияқты қазақ халқы ӛнерінің 

ажырамас бір бӛлігі болып саналады. Кҥрес - ҧлттық мәдениетіміздің маңызды бір саласы болып 

табылады. Қазақтардың жыл он екі ай далада ӛмір кешіп, ҥнемі қозғалыста болу тірлігі, жас баладан 

бастап еңкейген кәріге дейін дене - кҥш дайындығына ерекше назар аударған. Қазақтар кҥш иесін 

«алып», «толағай», «балуан» деп атап, оны ерекше қасиет қонған адам ретінде таныған. Кез келген  

бозбаланың нағыз ер болуға тырысатыны айқын. Ол жастайынан ӛзінің бойындағы нағыз ер жігітке 

тән қасиеттерді, атап айтқанда батылдықты, байсалдылықты, ӛзін-ӛзі алып жҥре алуы, 

салмақтылықты, ашықтық пен мейірбандылықты қалыптастыруға тырысуы қажет. Нағыз ер адам 

қиындықтарға, қауіпке тӛтеп бере алады. Әр азамат алға қойған мақсатына жетіп, аңсаған арманының 

шыңын бағындыру ҥшін ӛзіне деген сенімділікті бойына дарытуы тиіс. Болашақта жастарымыз 

абыройлы болуы қажет. Ӛйткені абырой адамның бойындағы ең асыл қҧндылықтарының бірі. 

Абыройлы болу ҥшін адамның ӛзінің ҧстанымы болу керек. Ал, ҧстаным дегеніміз не? Бҧл жайлы 

ӛзін-ӛзі тану сабағында тҥсінік береміз.  

Ӛмірлік ҧстаным – адамның дҥниетанымдық, моральдық, психологиялық қасиеттері және оның 

қоғамға қарым-қатынасын білдіру арқылы кӛрінетін ішкі қағидасы. Ӛмірлік ҧстаным адамның іс-

әрекетінде белсенді (айналадағы шындықты ӛзгертуге ҥнемі ҧмтылу) немесе бәсең (қалыптасқан 

дәстҥр мен норманы сақтау) тҥрінде кӛрініс береді. Ӛмірлік ҧстаным – жеке адамның іс-әрекетінің 

белгілі бір бағыттылығы. Балалар зерттеу жҧмысына баулу мақсатында ең алдымен осы сҧрақ 

тӛңірегінде бапкермен тағы бір мәрте кездесуге, яғни сҧхбат алуға бағыттадық.  

Қазақ халқының барлық затқа ӛзіндік тҧжырымы бар, 

сол сияқты «Болар бала жасынан» дегендей, Қанат ағай осы 

нақыл сӛздің куәсі. Қанат ағай Қарағанды облысы Шет 

ауданы Кеңшоқы ауылында 1979 жылы тамыз айының 1 

кҥні дҥниеге келген. Нҧра орта мектебінің табалдырығын 

1986 жылы аттап, мектепті 1996 жылы аяқтаған. Мектеп 

қабырғасында жҥріп жоғары сыныптарда кҥреске деген 

қызығушылығы оянған. Мектеп бітірген соң осы 

қызығушылықтың арқасында ӛзіндік мамандығын 

таңдаған, яғни Е.Бӛкетов атындағы ҚарМУ-нің дене 

шынықтыру факультетіне тҥскен. Аталған ЖОО-ның 1998 

жылы ойдағыдай аяқтап, дене шынықтыру пәнінің мҧғалімі мамандығының иесі атанған.  
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Университет қабырғасында оқи жҥріп әр деңгейде ӛтетін жарыстарға белсене қатысқа. Сол 

жарыстардың арқасында ӛзінің бойындағы кҥреске деген қызығушылығын, кҥш-жігерін, ынтасын 

шыңдап басқа да жарыстарда ӛзін кӛрсете білген екен. Бапкердің еңбек жолын зерттеп, кесте арқылы 

оны әзірлей білді.  

Бапкердің еңбек жолы 

Жылдар Жҧмыс істейтін орны лауазымы 

2002 ж Шет ауданының балалар мен жасӛспірімдер мектебі 

Бапкер 

2003 ж.  Қарағанды қаласы ЖСМ «Жас сҧңқар» спорт 

мектебі 

Бапкер 

2011 ж. Шет ауданының балалар мен жасӛспірімдер мектебі Оқу ісі жӛніндегі орынбасары 

2013 ж. Шет ауданының балалар мен жасӛспірімдер мектебі Мекеме басшысының орынбасары 

2016 ж. Шет ауданының балалар мен жасӛспірімдер мектебі Мекеме басшысы 

Еңбек жолын тыңдап, кӛріп отырып, балалардың білгені, яғни басшы бола тҧра спортқа деген 

қызығушылығын жоғалтпағаны. Бҧл әр баланың бойына ӛзіндік ҧстам ҧялатып, ӛз ісінің шебері бола 

білуге ҥйретеді. Сонымен қатар, сҧхбат барысында балалар бапкердің еңбек жолын зерделей келе 

жасаған тҥйіндемелері, ол бірізділік, жҥйелік, ҧқыптылық, жауапкершілік. Зерттеп жҥрген 

балалардың ӛзі болашақ спортсмендер. Ӛздерінің айтуы бойынша: «спорт мектебіне дайындыққа 

барғанда әр баланың жҥрегіне жол тауып сол балаға ҥнемі кеңес беріп, қолдап отырады. Әр балаға 

мотивация сыйлайды. Әр бала бапкер ағайды «кумир» етіп, ҥлгі тҧтады. Барлық балалар ағай сияқты 

салауатты ӛмір сҥріп, спортшы болғысы келеді» дейді. Бала ҥшін ӛнеге, ҥлгі бола білу адал, 

адамгершілігі мол адам деп білеміз. Осы зерттеу барысында бапкер ағайларының спорттағы 

жетістіктерінің динамикасын кесте арқылы жасаған.  

Спорт саласындағы жетістіктерінің динамикасы 

Жылдар деңгейі дәлелдеме 

1997 

жылы  

Республика деңгейі жастар арасында ӛткен ҚР 

Чемпионатында қазақ кҥресінен жҥлделі І 

орынға ие болып спорт шебері атандым.  

 

1998-2018 

ж. 

аралығы 

ең мықты 

жарыстар 

ҚР қазақ кҥресінің кубогының жеңімпазы 

атанған. 

 

Самбо кҥресінен ҚР Чемпионатында 2 рет 

қола жҥлдегері атанған.  

 

2019 ж. ҚР спорт шеберлері арасында ӛткен самбо, 

дзюдо және қазақ кҥресінен жеңімпаз атанған. 

Осындай іріктеуден ӛтіп халықаралық 

жарысқа жолдама алған.  

 

2019 ж.  Жақсы дайындықтың арқасында  Марокко 

мемлекетіндегі Маракеш қаласында ӛткен 

Әлем Чемпионатында дзюдо кҥресінен ІІ 

орынға ие болды.  
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2019 ж.  Дзюдо кҥресінен Әлем Чемпионаты  ӛткен 

қола жҥлдегері 

 
2О19 ж. Кипр мемлекетіндегі Лимассола қаласында 

самбо кҥресінен ӛткен Әлем Чемпионатында 

қола медалінің иегері   

 

2019ж. Қазақ халқында: «Азаматың елі мақтап, 

мадақтаған» деген нақыл сӛзі бар. Осы сӛзге 

дәлелдеме Қанат ағайды балуанымызды 

жерлестері шын жҥректен қуана қарсы алған 

сәттерінен кӛрініс 

 

2020 ж.  Украина мемлекетіндегі Минск қаласында 

ӛтетін самбо кҥресінен Чемпионат Мираға 

дайындық ҥстінде.  

 

Сҧхбат барысында ағайдың бойынан тізбектеген адамгершілік қасиеттер, олар «байсалдылығы, 

байыптылығы, әр жауабын мазмҧнды етіп мақал-мәтелмен, нақыл сӛздерге ҧштастырып отырды. 

Ағайдың тіл байлығы да  жеткілікті екен» ой тҥйген. 

Ӛздерінің зерттеу жҧмыстарымен бӛлісу мақсатында 

оқушыларға арналған жергілікті «Шет ӛңірі» газетіне мақала 

жариялаған.          Олимпиада чемпионы Ж.Ҥшкемпіров 

айтқандай: «шын мәнінде Алла Тағала бәріне бірдей бақ бере 

бермейді. Ӛйткені әркімнің несібесі, ырзығы бар. Істеген ісін 

ӛлшеп, еңбегін бағалайды. Содан барып бҧйыртады. Сол ҥшін 

де ҥлкен спорт жан алысып, жан беру, Отан ҥшін, ел ҥшін 

аянбай тер тӛгу». Біздің ойымызша осындай бағыт-бағдардың 

арқасында ӛскелең ҧрпақ нағыз қазақ қандай болу керек? деген 

сауалдың жауабын алады. Ҧлттық мәдениетіміздің маңызды 

бір саласы болып табылатын кҥрестің жолы да даңғыл болмақ.  

Қорыта келе айтатынымыз, кездесулер әр баланың 

ойына, ісіне ӛзіндік орын қалдырады, болашағына әсерін 

тигізеді, салауатты ӛмір салтын ҧстануға шақырады, болашақ 

мамандық таңдауға себеп болады. Осы жобамен айналысқан 

балалың біреуі колледжге «дене шынықтыру пәнінің мҧғалімі» 

мамандығына грантқа тҥсті. Біздің ойымызша әр баланы 
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жобамен айналысуға баулу әр ҧстаздың міндетіне айналса, білім мен ғылымның даму жолы орасаң 

болмақ. Салауатты ӛмір салтын ҧстанайық. 

 

Әдебиеттер: 

1. 2020-2021 оқу жылына арналған ӘНХ. Нҧр-Сҧлтан қ. -2020ж. 

2. Ӛзін-ӛзі тану: жалпы білім беретін мектептің 10, 11 сыныптарға арналған оқулық/ Ж.Б. 

Қажығалиева, Р.О. Ізтҧрғанова. Алматы. «Бӛбек»-2010 ж. 

3. //Білімді ел. №11,2020 ж. 

4. Ӛзін-ӛзі тану: жалпы білім беретін мектептің 9-сыныптарға арналған оқулық/С.Нуркеева, 

Б.Ш. Алиева, Р.К.Бердибаева. А:. «Бӛбек»-2019 ж 

 

 

МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН ЗАМАНАУИ ДЕНСАУЛЫҚ 

САҚТАУ ТЕХНЛОГИЯЛАРЫ 
 

Баярхуу М.Б. 
КМКҚ  «Ақбӛпе» бӛбекжайы 

Қарағанды қаласы 

 

Қазіргі кезде балалардың денсаулығы тақырыбы ӛзекті ғана емес, жалпыадамзаттық болып 

саналады. Балалардың денсаулығы, оны қорғау және дамыту тек білім беру және медициналық 

мекемелердің ғана емес, сонымен бірге бҥкіл қоғамның қарастыратын басым бағыты болып 

табылады, ӛйткені дені сау балалар ғана әртҥрлі іс-шаралармен айналысуға, оқуға, дамуға қабілетті. 

Тек толыққанды денсаулық  ҥйлесімді дамыған тҧлға қалыптасуына ықпал етеді. 

Адамдардың денсаулығының ӛзектілігі денсаулықты сақтау, балаларды сауықтыру, 

денсаулықтағы әртҥрлі ауытқулардың алдын алу және тҥзету бойынша шҧғыл шаралар қабылдау 

қажеттілігін кӛрсетеді. Осыған байланысты қазіргі заманғы терминологияда денсаулық сақтайтын 

білім беру технологиялары - денсаулық сақтау технологиялары деп аталады. Денсаулықты сақтауға 

және нығайтуға бағытталған арнайы педагогикалық әдістемелер, бағдарламалар жасау бҥгінгі таңда 

ерекше сҧранысқа ие болып отыр. 

Мектепке дейінгі білім берудегі денсаулық сақтау технологиялары - бҧл қазіргі заманғы 

мектепке дейінгі білім берудің басым міндеттерін шешуге бағытталған технологиялар - 

балабақшадағы педагогикалық процесс субъектілерінің денсаулығын сақтау, нығайту және дамыту 

міндеттері: балалар, педагогтер, ата-аналар. 

Балабақшадағы денсаулық сақтау технологияларының тҥрлері: 

* дене шынықтыру-сауықтыру,  

* баланың әлеуметтік-психологиялық тепе-теңдігін ҧйымдастыру технологиялары,  

* жалпы денсаулық теориясы бойынша ата-аналарға білім беру жҧмысы,  

* мектепке дейінгі білім беру тәрбиешілерінің денсаулығын сақтау және денсаулығын сақтау 

бойынша жҧмыс,  

* мектепке дейінгі білім берудегі денсаулық сақтау технологиялары. 

Ғылыми зерттеулер бойынша денсаулық сақтаудың ең заманауи технологиялары, 

практиктердің пікірінше, эстетикалық терапия әдістері танылған, олар: спорт, хореография, аэробика, 

музыка және басқа да ӛнер тҥрлері. Эстетикалық терапия әдістері ҥлкен емдік және психотерапиялық 

әлеуетке ие, олар сауықтыру мен денсаулықты сақтаудың басқа әдістерімен (мысалы, медициналық) 

салыстырғанда балаға жоғары тиімділікпен, ҥнемділікпен, адалдықпен ерекшеленеді. Эстетикалық 

терапияны қолданатын Денсаулық сақтау технологиялары денсаулықтың барлық салаларына әсер 

етеді, физикалық денені ғана емес, сонымен бірге жалпы адамды сауықтырады және дамытады. Дене 

жаттығулары арқылы балаларды сауықтыру кинезотерапия деп аталады. Әсіресе, бҧл әдіс мектеп 

жасына дейінгі балаларға жақын, қол жетімді және қажет. Мектеп жасына дейінгі балаға тән 

қозғалыс тыныс алуды, қан айналымын, метаболизмді кҥшейтетін мотор белсенділігі жағымды 

сезімдер, қуанышты эмоциялар кӛзі, баланың әл - ауқаты, психофизикалық әл-ауқат деп аталады. 

Физиологтар кез - келген мотор жаттығуларымен дененің бӛліктері ғана емес, сонымен қатар ми 

дамып, ақыл-ой қабілеттері мектепке дейінгі кезеңнің негіздерінің бірі екенін объективті тҥрде 

дәлелдеді. 

Балабақшадағы заманауи денсаулық сақтау технологияларының бірақатарына тоқталайық. 
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I. Степ аэробика-соңғы онжылдықтарда әлемде ҥлкен танымалдыққа ие болған аэробика 

тҥрлерінің бірі. Оның басты айырмашылығы-би және жалпы дамыту жаттығулары арнайы 

платформалармен - "қадамдармен"орындалады. 

"Степ" - ағылшын тілінен аударғанда сӛзбе - сӛз" қадам "дегенді білдіреді, демек, степ аэробика 

анықтамасы - "қадамдық аэробика". Сыртқы жағынан, аэробика-бҧл музыкамен орындалатын жалпы 

даму және би ырғақты қозғалыстарының кешені, сондай-ақ ҧзақ уақытқа арналған тӛмен 

қарқындылықтағы әртҥрлі циклдік қозғалыстар. 

Алайда, аэробикадағы ең бастысы, әрине, сыртқы әсер емес. Жоғары мотор белсенділігі қанға 

және жҥрек - тамыр жҥйесі арқылы бҧлшықет тініне енетін оттегінің жоғарылауын қамтамасыз етеді, 

бҧл сауықтыру әсерін береді, бҧлшықеттерді жоғары физикалық белсенділікке дайындайды, 

шаршауды жеңілдетеді және жақсы кӛңіл-кҥй сыйлайды. 

Степ аэробика ерекше, ӛйткені ол дененің барлық функциялары мен жҥйелерін дамытады және 

нығайтады, тӛзімділік пен ӛнімділікті дамытады, әдемі, мәнерлі және дәл қимылдарды ҥйлесімді 

тҥрде дамытады, балаларды тәрбиелеуде сауықтыру функцияларын тиімді орындайды. Мектеп 

жасына дейінгі балалар ҥшін сауықтыру сатысы негізінен қолданылады-аэробика. Оның мақсаттары-

денені жалпы сауықтыру, бҧзылулардың алдын алу және тҥзету, адам ағзасының жҥйелері мен 

функцияларын нығайту, физикалық қасиеттерді дамыту. 

 

Сауықтырушы қозғалыс ойындары-денсаулық сақтау технологиясының ойын тҥрлерінің бірі. 

Сауықтырушы қозғалыс ойындардың жаттығулардан артықшылығы-ойын әрқашан 

бастамамен, қиялмен, шығармашылықпен байланысты, эмоционалды тҥрде жҥреді, мотор 

белсенділігін ынталандырады. Ойын табиғи қозғалыстарды негізінен ойын-сауық, кедергісіз тҥрде 

пайдаланады. 

Сауықтырушы қозғалыс ойындардың ажырамас шарты болып табылатын шығармашылық, 

қиял - ӛмір еркінің кӛріністерінің бірі - ми импульстарын кҥшейтеді, бҧл ӛз кезегінде гипофизді, 

қалқанша безді және бҥкіл эндокриндік жҥйені ынталандырады. 

Интеллектуалды дамудың, жаңа білім алудың тиімділігіндегі ойынның рӛлі баға жетпес. 

Кӛбінесе кҥтпеген, кҥлкілі жағдайлармен бірге жҥретін сауықтырушы қозғалыс ойындар балаларда 

шынайы кҥлкі тудырады. Ғалымдар кҥлкі кӛптеген созылмалы ауруларды сәтті емдей алатын кҥшті 

терапевтік агент екенін дәлелдеді. Қимыл ойындарымен ЖРВИ, жалпақтабан, мҥсіннің бҧзылуы, 

гипогенезия, семіздік және т. б. сияқты аурулардың алдын алуға және емдеуге болады. Сауықтырушы 

қозғалыс ойындардың музыкалық сҥйемелдеуі психикалық процестердің дамуына одан да ҥлкен әсер 

етеді, ырғақ сезімін дамытады, жҥйке жҥйесін теңестіреді, бҧлшықет кҥшін реттеуге кӛмектеседі. 

Музыка ойындары - эстетикалық терапия әдістерінің бірі- денсаулық сақтау 

технологияларының бірі. 

Қозғалмалы ойын арқылы балаларды сауықтыру 5 негізгі бағыт бойынша жҥзеге асырылады: 

- Физиологиялық-ішкі ағзалардың, дене функциялары мен жҥйелерінің, физикалық 

қасиеттердің нығаюы, ӛсуі, дамуы. 

- Психоэмоционалды сауықтыру әсері-жағымды эмоциялардың, психикалық процестердің 

дамуы, орталық жҥйке жҥйесінің сапалы дамуы. 

- Интеллектуалды даму-қозғалыстардың мидың дамуымен байланысы, мотор жадының дамуы, 

жаңа білім мен дағдыларды игеру. 

- Балалардың қозғалысқа деген табиғи қажеттілігі - балалардың педагогикалық процеске 

белсенді қатысуы, қозғалысқа ҥнемі ҧмтылудан туындаған ойын әрекеті, нәтижесінде баланың ӛзі сау 

болып, дамуына кӛмектеседі. 

- Сауықтырушы қозғалыс ойынның моральдық денсаулыққа әсері. Сауықтырушы қозғалыс 

ойын бастамашылдықты, анықтықты, тәртіпті, ҧйымдастырушылық қабілеттерді, шығармашылықты 

тәрбиелейді, осындай ерікті қасиеттерді қалыптастырады: шыдамдылық, мақсаттылық, 

жауапкершілік, қиындықтарды жеңе білу, сыни ойлау, табандылық. 

Байқау, ой белсенділігі, ынта-жігер, іс жҥзінде шығармашылық идеяларды жҥзеге асыру 

қабілеті, жанашырлық, басқаларды қуанту және басқаларға қуану сияқты қасиеттерді дамытады. 

Барлық осы қасиеттер баланың жеке басын қалыптастырады және болашақ ӛмірде қажет. 

Сауықтырушы қозғалыс ойынның нәтижесі-қуаныш, эмоционалды кӛтерілу, баланың 

физикалық Кҥштерінің дамуы мен жоғарылауы, тҧтастай алғанда балалар ағзасына тиімді емдік әсер. 
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Стопотерапия денсаулықты сақтау мен нығайтудың, қатаюдың, жалпақ атабндылықтың алдын-

алу және тҥзетудің дәстҥрлі емес әдістерінің бірі болып саналады. 

Ол бірнеше тҥрді қамтиды: 

* Табандарды уқалау және ӛздігінен уқалау;  

* Алдын алу және емдеуге арналған ойындар мен жаттығулар, емдік гимнастика ҥшін тоқта; 

* Вибрациялық массаж;  

• Су профилактикалық процедуралар;  

• Жалаңаяқ жҥру (ойындар, жаттығулар, әр тҥрлі қызмет тҥрлері кӛшеде, 

табиғатта және дене шынықтыру сабақтарында, таңертеңгілік жаттығуларда және т. б.); 

* Ортопедиялық аяқ киім, тҥзеткіш ҧлтарақтар, супинаторлар. 

Стопотерапияның аталған тҥрлерінің бірі-массаж және ӛзін-ӛзі массаж. Бҧл әдістің 

артықшылығы-оны қолдану ӛте оңай, кез-келген жаста қол жетімді, ҥнемді, адал, ерекше 

жағдайларды қажет етпейді, ең бастысы, ол ҥлкен сауықтыру әлеуетіне ие және денсаулықтың 

әртҥрлі ауытқуларының алдын-алу және тҥзетудің кең спектріне ие, оны сақтау және нығайту. Бҥгінгі 

таңда кӛптеген педагогтар бҧл әдісті мектеп жасына дейінгі балалармен жҧмыс жасауда белсенді 

қолданады. Массаж және ӛзіндік массаж табанға жасалады бҧлшық ет, буын және байланыстырушы 

аппараты табан, белсенді нҥктелері табан, тері жабындылары белсенді әсер етеді. Нәтижесінде 

аяқтың жалпы нығаюы жҥреді, бҧлшықет кҥші дамиды және қазіргі кезеңдегі маңызды 

педагогикалық міндеттердің бірі - жалпақ табандылықтың алдын-алу және тҥзету шешіледі.  

Аяқтың табанына, алақан сияқты, бҥкіл дене проекцияланады және олар мҥшелердің, 

жҥйелердің және олардың функцияларының кҥйін кӛрсетеді. 

Табандар, бҥкіл адам денесі сияқты, кӛптеген жҥйке рецепторларына ие, олардың жинақталуы 

белгілі бір жерлерде биологиялық белсенді нҥктелер деп аталады, олар медициналық тәжірибеде 

белгілі бір органдармен және дене бӛліктерімен бастапқы байланысы бар рефлекторлық деп аталады. 

Аяқтың табанындағы белгілі бір жерлер мен нҥктелерді уқалау дененің кез-келген аймағына 

ӛмірлік энергияның қолайлы қол жетімділігін қамтамасыз етеді. Мҧндай массажды массаж 

терапевтері немесе "денсаулық жолдары"деп аталатын жолдармен қамтамасыз етуге болады. 

Бҧл жолдар әр тҥрлі ҧзындығы мен ені бар кілемшелер, әр тҥрлі іздері бар және арнайы 

жабыны бар /ине, қабырға, қатты қадалы және т.б./, сонымен қатар әртҥрлі заттары бар кілемшелер. 

Денсаулық жолдарына жҧмсақ толтырылған материалдар /мақта жҥні, кӛбік резеңке, синтепон/бар 

жолдар да кіреді. Денсаулық жолында жҥру балаларға ҥлкен қызығушылық пен қуанышты эмоциялар 

тудырады. Ерекше кҥш жҧмсамай, бала еркін тҥрде аяқтарын массаж жасайды, жағымды сезімдер, 

ләззат алады, денесі қуат пен денсаулыққа толады. 

Егер біз балаларды ерте жастан бастап осы денсаулық сақтау технологиялары және басқа да 

жолдар арқылы ӛз денсаулығын бағалауға, қорғауға және нығайтуға ҥйретсек, егер біз салауатты ӛмір 

салтын жеке ҥлгі ретінде кӛрсететін болсақ, онда болашақ ҧрпақ физикалық жағынан ғана емес, жеке, 

зияткерлік, рухани жағынан да сау және дамыған болады деп ҥміттенуге болады. 

Тек дені сау бала барлық іс-шараларға қуана қатысады, ол кӛңілді, оптимистік, қҧрдастарымен 

және педагогтармен қарым-қатынаста емін еркін тҥсе алады. Бҧл жеке тҧлғаның барлық салаларын, 

оның барлық қасиеттерін сәтті дамытудың кепілі. 
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САЛАУАТТЫ ӚМІР САЛТЫ – ХАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫ 
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ғылым.жет. Абдыкаликова К.А., химия ғ.к. 
«А.Байтұрсынов ат. Қостанай ӛңірлік 

Университетінің» жаратылыстану-ғылымдары 

 кафедрасының профессоры 

Қостанай қаласы 

 

Қазіргі таңда кӛпшілік балалардың сана-сезімін улап жатқан интернет, телефон деген гаджеттер 

белең алып кетті,одан оқушының қалыптасуы нашарлап жатыр. Бҧл ҥлкен дҥниежҥзілік мәселе 

болып отыр. Кез-келген ата-ана баласын ешкімнен кем болмасын деп, қалаған затын алып беріп 

жатады, осымен оның санасын улап жатқанын сезбейді.Бала қимылдамай отырғандықтан денесі 

қалыптаспайды,далаға шығып,жҥгіріп,ауа жҧптаған соң, қан айнылым болмайды.Балалар әлжуаз,тҥрі 

сау,санасы ауру,кемтар баладай болып жатқанын кӛргенде қатты қиналасың. 

Бір қуантарлық жағдайымыз бар, ауылымызда ҧлттық спорт мектебінің барына шҥкірлік етеміз. 

Ашылғанына кӛп болмаса да, ҧлттық спорттың барлық тҥрлері ӛткізіледі. Балаларымыздың кӛпшілігі 

қатысып жҥр, бірақ кейбіреуі сол қалпында гаджеттермен дос болып, ҥйден шықпай отыр. 

«Тӛртінші ӛнеркәсіптік революция дәуіріндегі тәрбие мен білім беру» кезеңіндегі спортты 

дамытып жатқан жерлер бар. 

Ҧлттық спортың дамып жатқанын байқап,тарихына ҥңілсек 

Қазақ  халқының Ҧлттық спорты – халқымыздың ӛмірімен бірге дамып келе жатқан  мәдени 

жетістіктерінің маңызды бір саласы. 

Қазақтың ҧлттық спорты 1920-1930 жылдар аралығында қазіргі заманға сай бір жҥйеге 

келтіріліп, олардың тҥрлері бойынша арнайы спорт жарыстары ӛткізіле бастады. Оған жергілікті 

жерлерде: ауыл, аудан, облыс кӛлемінде ҧйымдастырылған ҥйірмелер мен секциялар негіз болды. 

1938 жылы Алматыда колхозшылардың республикалық спартакиадасы ӛткізілді, ал 1944-1947 

жылдар аралығында қазақтың ҧлттық спорт тҥрлерін тҧтас қамтыған жеке-жеке жарыстар 

ҧйымдастырылды. Осы кезден бастап Қазақстанда қазақтың ҧлттық спорт тҥрлері басқа әлемдік 

спорт тҥрлерімен қатар дамып, халқымыздың денсаулығын нығайтуға икемді де епті, кҥшті де 

тӛзімді болып  болып ӛсіп жетілуіне зор пайдасын тигізіп келеді. Ҧлттық спорт тҥрлері ойындарының 

ӛте кең тараған тҥрлері: «Қазақ кҥресі», тоғызқҧмалақ, асық ату, ат спорты ойындары (кӛкпар, 

аударыспақ, бәйге, қыз-қуу) сияқты ойын тҥрлері кӛне заманнан осы заманға дейін халықпен бірге 

жасасып келеді. 

Ҧлт ойындары ертеден-ақ жалпы этнографиялық әдет ғҧрыппен бірге дамып, жетіліп, ендігі 

жерде ӛз алдына бір бӛлек зерттеуді керек ететін қазақ этнографиясының бір бҧтағы, ҧлт 

ойындарының дамуы тек қоғамның ӛзгеруіне байланысты әлеуметтік экономикалық жағдайдың 

негізінде дамып отырғанына кӛзіміз жетті. 

Қазақ тарихында жауырыны жерге тимеген батыр аталарымыз да жоқ емес. Аттың қҧлағында 

ойнап, ерлігімен, батырлығымен, батылдығымен, палуандылығмен кӛзге тҥскен. Махамбеттей ер 

тҧлғалы батырлар,  Балуан Шолақ сынды ат ҥсті ойынының тҥрлі тәсілдерін меңгерген,  кҥш ӛнерін 

кӛрсеткен спортшы, жауырыны жерге тимеген палуан, қазақ елін әлемге танытқан Қажымҧқандай 

аталарымызды айтпау мҥмкін емес.  

Қазақша кҥрестің дамуы еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін басталды. «Қазақша 

кҥрес» федерациясын қҧрып, кӛптеген ғылыми еңбектер жазып, тҧңғыш тӛраға болған -  Ерғали 

Мҧхитдинов ағамызды айтпай кету мҥмкін емес. Ол кісінің ерең еңбегі мол. Алғаш рет  «Қазақша 

кҥрес» федерациясын қҧрып,  оның тҧңғыш тӛрағасы болған адам. Осы шамада, яғни 1990 жылдары 

атақты балуан Әбілсейіт Айханов ағамыз ӛзі бас болып қазақша кҥрес ережесін жазып, ол ереже 

1990-1995 жылдарға дейін қолданыста болды. Одан кейін кҥрес ережесін жетілдіріп, қазіргі 

палуандар киіп кҥресіп жҥрген кҥрес киімінің негізін жасаған адам – Елемес Әлімханов. Бҧл кісінің 

де қазақ кҥресіне сіңірген еңбегі зор. 2002 жылдардан бастап осы кҥрестің қыр-сырын білетін 

Бауыржан Жаналин, Марат Жақитов, Диқанбай Биткӛзов сияқты мамандар қазір қолданыста жҥрген 

ережені дҥниеге әкелді.  2004 жылы Берлин қаласында ӛткен Дҥниежҥзі қазақтарының кіші 

қҧрылтайында «Қазақ кҥресі» бойынша халықаралық федерация қҧрылып, оның басшысы болып 

Серік Тӛкеев сайланды. 



196 

 

Салауатты өмір салты - халық денсаулығы 

Қазіргі кезде ҧлттық кҥрес, тоғызқҧмалақ және ат спорты ойындарының тҥрлі ҥйірмелері 

ашылып, спорт мектептерінде арнайы жаттықтырушылар жаттықтыра бастады.  

Еліміздің жастарының денсаулығын жақсартумен қатар ҧлттық спортты дамытуға улес қосып 

отырған мекеменің болашағы зор. 

Салауатты ӛмір салтын насихаттау арқылы, әсіресе жас жеткіншектерге ҧлттық спорттың қыр-

сырын меңгертіп жатқан еліміздегі жаттықтырушылардың еңбегі ҧшан-теңіз. Болашақтың қайнар 

кӛзін,асыл қазынасын, ҧмыт болған дәстҥрімізді жаңғыртып жатқан ҧлттық спорт мектебінің ҥлесі. 

Спорттың қай тҥрі болмасын адамды шынықтырады,әсіресе ат спорты баланың ӛмірге деген 

қҧлшынысын тудырады.Ӛзіне деген сенімділікті арттырады.Жауапкершілікті сезінеді. Жас баланың 

буыны қатаяды,аяқ-қолы, бҧлшықеттері шымыр келеді, таза ауада жаттықан соң, баланың бойында 

оттегінің мӛлшері артады. Қанайналым жақсарады.Биологиялық, физиологиялық жағынан баланың 

қалыптасуына ҥлкен ықпал етеді. 

Балалардың бойында, сана-сезімді, қазақилықты, ҧлт-жандылықты, патриоттық рухты 

қалыптастырып жаткан мектебіміз бар. Бҧл ӛте қуантарлық жағдай. Тәуелсіздігімізге 29 жыл болса да 

кейбір ӛңірлерде қазақилықтың иісі шықпай жатыр,бҧл дегеніміз, әлі де болса,сонау 70-жылдардан 

қалыптасып қалған орыстандырудың мысы басым болып тҧрғандай кӛрінеді.Бірақ, осы Қостанай 

ӛңірін сондай қазақилықтың ауылы алыс деп ойлайтындарға осындай ҧлттық спорт мектебіміздің 

барына,оның қарыштап дамуына ҥлес қосып жатқан жаттықтырушыларға тәнтіміз. Кҥн ӛткен сайын 

«қатысам» деген жас жеткіншектердің қарасы кӛбейген.Ҧл балалармен жарыса қатысатын,қыз 

балалардың да саны артуда. 

Айтылып жатқан спорт мектебі Қостанай ауданы,Заречный ауылында Ҧлттық спорт тҥрлерін 

дамытып жатқан,жас жеткіншектерді даярлайтын спорттық мектептің жҧмысына 3-жылдай уақыт 

болды.Бҧл мектепте ат спортының тҥрлерінен: кӛкпар, қыз қуу, жамбы ату, аударыспақ,теңге ілу, 

бәйге т.б. бар. 

Оның сыртында қазақша кҥрестің дамуы ӛте жақсы деңгейде ҧйымдастырылған. 

Ҧмыт болған асық ату спорты да бар.Балалардың дені қызығушылықпен жылдың барлық 

мезгілінде,тегін қатыса алады.Тоғызқҧмалақ сияқты ойындарды да ҧйымдастырып отырған спортшы-

шеберлердің еңбегі зор. 

Ҧлттық спорттың қай тҥрі болмасын,оқушылары аудандық, облыстық, республикалық деңгейде 

жҥлделі орындарға ие болып жҥр. 

Жаттықтырушылардың дені жастар,олардың бойында кҥш-жігер,намыс,қайрат деген от болып 

жанып тҧр.Ӛздерінің білікті маман екендерін талай рет дәлелдеп жҥр.Әр апта сайын демалыс кҥндері 

бәйге,кӛкпар,теңге ілу,қыз куу сияқты ойындарын ҥлкен «Қазақ тҧлпары» стадионында ӛткізеді. 

Осындай ҧлттық спорттың дамып жатқанына қарап,жаның жай табады.Ҧлттық спорт 

дамыса,болашақ жастарымыздың қатысу деңгейі де кӛбейе тҥсетін еді. 
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Әдебиеттер 
1. Қазақтың ҧлттық ойындары. Б.Тӛтенаев, Алматы, 1994 жыл  

2. Қазақтың ҧлттық спорт ойындары. Е.Сағындықов, Алматы «Рауан», 1994 жыл  

3. Дене тәрбиесі сабағында қолданылатын қысқаша терминдік сӛздер Е.Шоңов, Н.Байзақова, 

Қ.Омаров, А.Жҧмабеков, Тараз қаласы, 2001 жыл. 

4. Қазақтың ҧлттық спорт ойындарының тарихы мен дамуы, Шоңов Е.Ш., Тараз қаласы, 2015 

жыл, 

 

 

САЛАУАТТЫ ӚМІР САЛТЫ – ДЕНСАУЛЫҚ КЕПІЛІ 
 

Бейсенбаева К.Б., Амирбекова М.М.  
С.Сейфуллин атындағы №7 мектеп-гимназиясы 

Балқаш қаласы 

 

Денсаулық - кез-келген адамның басты қҧндылығы. Денсаулықтың мықты болуы кӛптеген 

маңызды мақсаттарға жетуге мҥмкіндік береді, ал денсаулықтың нашарлығы оның иесін ӛмірінің 

едәуір бӛлігін емдік-сауықтыру шараларына жҧмсауға мәжбҥр етеді. 

Ӛз денсаулығын қорғау әркімнің тікелей міндеті, оны басқаларға аударуға қҧқығы жоқ. 

Ӛйткені, адам ӛмірдің дҧрыс емес жолымен, жаман әдеттерімен, физикалық әрекетсіздігімен, 20-30 

жасқа дейін шамадан тыс тамақтанумен ӛзін апатты жағдайға алып келеді, содан кейін ғана 

медицинаны есіне алады. 

Медицина қаншалықты мінсіз болғанымен, ол барлығын барлық аурулардан арылта алмайды. 

Адам ӛз денсаулығының жаратушысы, ол ҥшін кҥресу керек. Ерте жастан бастап белсенді ӛмір 

салтын ҧстану, ӛзін-ӛзі ҧстау, дене шынықтыру және спортпен айналысу, жеке гигиена ережелерін 

сақтау, бір сӛзбен айтқанда, денсаулықтың ақылға қонымды жолдарымен ҥйлесімділікке жету қажет. 

Дҥниежҥзілік денсаулық сақтау ҧйымы анықтағандай, «денсаулық дегеніміз - ауру мен 

физикалық ақаулардың болмауы ғана емес, физикалық, психикалық және әлеуметтік әл-ауқаттың 

кҥйі». 

Сондықтан денсаулықты сақтау ҥшін салауатты ӛмір салтын ҧстану керек. Ол ҥшін ерте 

балалық шақтан бастап денсаулығыңызға қарай салауатты ӛмір салтын ҧстануыңыз қажет. 

Салауатты ӛмір салты - қазіргі заманның ӛзекті тақырыптарының бірі. Жаңа технологиялармен, 

ауыр жҥктемелермен, кҥнделікті тәртіпті бҧзатындар, орынсыз ӛмір салтын ҧстанатын адамдар саны 

артып келеді. Бақытымызға орай, Интернеттің пайда болуымен бірге, салауатты ӛмір салтын 

қҧрайтын осы тармақтардың әрқайсысы туралы ақпарат ӛте жоғары болды.  

Салауатты ӛмір салты туралы тҥсінік, негізгі қағидалар. 

Салауатты ӛмір салты - бҧл адамгершілік қағидаларына негізделген ӛмір салты. Ҧтымды 

ҧйымдастырылған режим, белсенді, еңбек, қатаю және сонымен бірге қоршаған ортаның қолайсыз 

әсерлерінен қорғау. Бҧл ӛмір салты сізді моральдық, психикалық және физикалық денсаулықты 

жетілуге мҥмкіндік береді. 

Дені сау және рухани дамыған адам бақытты - ол ӛзін керемет сезінеді, ӛз жҧмысынан қанағат 

алады, ӛзін-ӛзі жетілдіруге ҧмтылады, жастық рух пен ішкі сҧлулыққа жетеді. 

Салауатты ӛмір салтының негізгі принциптері 

1. Рационалды тамақтану. 
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Адам ағзасына 40-тан астам маңызды қоректік заттар қажет, ол оны ӛзі қамтамасыз ете 

алмайды, сондықтан оларды сырттан қабылдауы керек. Кез-келген жастағы баланың рационалды 

тамақтануы оның денсаулығы мен белсенділігінің маңызды шарттарының бірі болып табылады. 

Мҧндай тамақ жасына сәйкес болуы керек, және кҥніне тӛрт-бес тамақтану керек, қоректік заттар - 

белоктар, майлар, кӛмірсулар, сондай-ақ витамин мен минералды қҧрамы жағынан теңдестірілген 

және организмнің энергия шығындарын толық қамтамасыз етуі керек. Тағамның калория мӛлшері 

ӛсіп келе жатқан организмнің энергия тҧтыну мӛлшеріне сәйкес келуі керек. 

2. Дене белсенділігі. 

Дене белсенділігі дегеніміз - адамның кҥн ішінде, аптада, айда жасайтын қимылдар саны. 

Қозғалтқыш белсенділігі - бҧл тірі организмдерге деген биологиялық қажеттілік, тамақтануға, суға, 

ҧйқыға деген қажеттіліктен кем емес. Қозғалтқыш белсенділігінің шектелуі немесе болмауы 

жастардың дамуына және жетілген организмдердің жҧмысына кері әсер етеді; тҥрлі аурулар дамиды, 

қартаю процестері белсендіріледі және жеделдетіледі. Тіпті Аристотель физикалық әрекетсіздік 

сияқты денені ешнәрсе таусып, бҧзбайды деп атап ӛтті. Сондықтан оңтайлы физикалық жҥктеме - 

салауатты ӛмір салтының негізін қалайтын маңызды факторлардың бірі. Бірқатар зерттеулер 

кӛрсеткендей, белсенді ӛмір сҥру және ҥнемі жоғары жҧмыс қабілеттілігін ҧстап тҧру ҥшін адам 

кҥніне кемінде бір сағат белсенді қимыл-қозғалыстарға, дене шынықтыруға уақыт бӛлуі керек. 

3. Қаттылық 

Дене белсенділігін салауатты ӛмір салтын қатайту сияқты маңызды компонентінен ажырату 

қиын, бҧл денеге суық тиюге және вирустарға қарсы тҧруға мҥмкіндік береді, бҧл денені әлсіретіп 

қана қоймай, қабылданған кҥнделікті тәртіпті бҧзады. 

4. Гигиена стандарттарын сақтау 

Бҧл топқа барлық негізгі гигиеналық шаралар кіреді: ауыз қуысы мен дененің тазалығын, 

жыныс мҥшелерінің гигиенасын, тӛсек пен іш киімнің тазалығын сақтау, тек жеке гигиена 

қҧралдарын қолдану 

5. Рационалды кҥнделікті тәртіп 

Кҥнделікті жҧмыс - бҧл ҧзақ уақыт бойы қатаң сақталатын жҧмыс, тынығу, ҧйқы, тамақтану, 

жаттығу және кез-келген басқа іс-әрекеттің оңтайлы тәртібі.  

6. Жаман әдеттерден бас тарту 

Темекі шегу, алкоголь, есірткіге тәуелділіктің кез-келген тҥрі салауатты ӛмір салтына сәйкес 

келмейді және студенттің ӛсуі мен дамуының кешеуілдеуімен, тҥрлі аурулардың пайда болуымен 

және тіпті ӛліммен қорқытады. 

Салауатты ӛмір салтына әсер ететін жағымсыз аспектілер 

1. Шамадан тыс тамақтану. Ғылыми тҧрғыдан алғанда, шамадан тыс тамақтану дегеніміз 

энергетикалық қҧндылығы біз жҧмсайтын энергияға қарағанда кӛп болатын тағамды тҧтынуды 

білдіреді. 

2. Темекі шегу. Темекінің ағзаға әсері. Еріннің, ауыздың, кӛмейдің және кӛмейдің инсульт рагы 

инфаркт ӛкпенің қатерлі ісігінің даму қаупін арттырады, бауыр қатерлі ісігі, асқазан, ҧйқы безі 

қатерлі ісігі, қан тамырларының бітелуінен туындаған бедеулік гангренасы. Темекі шегудің тыныс 

алу жҥйесіне әсері. Темекі шегу кезінде темекі тҥтіні ауыз қуысына, тыныс алу жолдарына еніп, 

шырышты қабығын тітіркендіреді және ӛкпе кӛпіршіктері пленкасына қонады. 

3. Алкоголь ішу. Алкоголь бҥкіл адам ағзасына қорқынышты соққы береді. Бауыр, жҥрек, ми, 

ҧрпақты болу жҥйесі - мҧның бәрі алкогольді ішкенде қатты соққы алады. 

4. Тамақ қабылдауды, монотонды диетаны бҧзу. Дене салмағының ӛсуіне ықпал ететін 

фастфуд, жоғары калориялы газдалған сусындардың кӛбеюі байқалады. 

5. Аз қимылдар. 

6. Стресс. Біз бәріміз стресске ҧшыраймыз, бірақ егер сіз одан ӛзіңізді босату ҥшін ештеңе 

жасамасаңыз, ерте ме, кеш пе бҧл ӛзін сезінеді. Стресс жҥрек ауруымен, иммундық жҥйенің 

әлсіреуімен және ас қорыту проблемаларымен байланысты. Бірақ жақсы жаңалық - стресстен арылуға 

болады. Сізге ӛзіңізге сәйкес келетін әдісті табуыңыз керек. 

7. Ҧйқының болмауы. Ҧйқы ӛте маңызды. Ҧйқысыз жануарлар ӛледі. Адамдармен, менің 

ойымша, нәтиже бірдей болады. Белгілі болғандай, ҧйқының болмауы денсаулықтың нақты 

проблемаларын тудырады: ӛте тӛмен ӛнімділік, реакция баяу, иммунитеттің әлсіреуі. 

8. Жоғары технологиялық ойын-сауыққа қатысу (компьютерлер, ҧялы телефондар). Бос 

уақыттың маңызды бӛлігі теледидар кӛруге кетеді. Мҧның бәрі әлсіздікке, кӛру қабілетінің 

нашарлауына әкеледі, таза ауаның әсерін азайтады, ҧйқының бҧзылуы. 



199 

 

Салауатты өмір салты - халық денсаулығы 

Аңдатпа: 

Әр адам ӛз денсаулығын кҥтуге міндетті. Ӛмірдегі осы маңызды факторсыз бақытты заманауи 

адамның толыққанды ӛмірін елестету қиын. 

Салауатты ӛмір салтын қалыптастыру тек әркімнің қалауы мен қалауына, сонымен қатар 

қоршаған ортаға, генетикалық кодқа байланысты. 

Біздің уақытымызда жиі кездесетін жаман әдеттердің пайда болмауын қамтамасыз ету 

маңызды. Кімде олардан бас тартуға болатын жаман әдеттер бар. 

Ӛйткені, салауатты ӛмір салтының қазіргі ӛмірдегі рӛлі сӛзсіз. Піскен кәрілікке дейін сау адам 

жас және белсенді болып қалады, қоғамдық ӛмірге толық қатысады және ӛмірден қанағат алады.  

Барлығына салауатты ӛмір салтын ҧстануға, дені сау, кӛтеріңкі кӛңіл-кҥйде болуларына 

тілектеспін! 

 

Әдебиеттер: 

1. К. Кроули . Моложе с каждым годом. Как дожить до 100 лет бодрым, здоровым и 

счастливым  —  «Альпина Диджитал»,  2005 

2.Н.А.Семенова. Здоровье здорового человека-Москва- Санкт-Петербург,2008. 

 

 

ҦЛТТЫҚ ОЙЫНДАРДЫ ДАМЫТУ 
 

Бельгибекова Ж.А. 
А.Ермеков атындағы ЖОББМ 

 базасындағы тірек мектебі (РО) 

Қарағанды облысы, Шет ауданы, 

 

Дана халқымыз  бала тәрбиесіне ҥлкен мән берген. Елдің, халықтың болашағы бала тәрбиесінің 

ӛте маңызды екенін тҥсіне отыра, балаға жан-жақты рухани жан-дҥниесі таза болсын деп адамдыққа 

ҥйреткен. Жас бала жас шыбық секілді, қалай исең солай майысады, қалай айтсаң солай кӛнеді. 

Баланың кӛңіліне, ішкі жан-дҥниесіне қатты тимейтіндей етіп берудің ӛзінде ҥлкен мән-мағына 

жатыр. Себебі, жас бала жаратылысынан ата-анасының қамқорында болып, ӛмірдің барлық келбетін 

ойын арқылы қабылдайды. Баланың негізгі іс-әрекетінің ӛзі – ойын. Халқымыздың баланы «ойын 

баласы» деп те атауы бекерден бекер болмас. Балаға дҥниенің қызығы сол – ойын, барлығын ойынға 

айналдыру. Сондықтан балаға тәрбие бергенде ойын мен тәрбиені ҧштастырып, баланы ойната тҧра, 

оның бойына рухани, адами қҧндылықтарды сіңіру ата-ананың да, ҧстаздардың да, бір сӛзбен 

айтқанда жӛн сілтеушілердің міндеті. Халық даналығы да соны меңзейді. Бала мен жеткіншекті 

ойнатып қана қоймай, бойына ҧқыптылық, адамгершілік, татулық, намысшылдық, ептілік, 

шапшаңдық және т.б. секілді адами қасиеттерді сіңіретін негізгі қҧрал – Ҧлттық ойындар.  

Бҥгінгі кҥн талабы – баланың ақыл ойын дамыту, ойлау қабілетін жетілдіру, ӛзіндік іскерлік 

қасиеттерін қалыптастыру, заман талабына сай ойы жҥйрік етіп тәрбиелеу. Сондықтан да баланың 

танымын алғашқы кҥннен бастап дамтыудың, бойында оқыту мен тәрбиелеудің негізін 

қалыптастырудың қҧралы – ойын әрекеті, яғни, ойын – баланың жетекші әрекеті. Бірақ, ойын тек 

қана балаларды қызықтырып, уақыт ӛткізудің қҧралы болмай, балаға берілетін білім мен тәрбиенің 

қҧнды негізі болуы керек. Яғни, оқыту-тәрбиелеу жҧмысын бағдарлама талаптарына сәйкес ойын 

тҥрінде ҧйымдастыра отырып, баланың логикалық ойлау қабілетін арттыруға жағдай жасау негізгі 

міндет. Бала ойын барысында айнала қҧбылыс сырын танып сезінеді, себеп-салдарлық байланысты 

және тәуелділікті анықтауға тырысады. Айналадағы ӛмір қҧбылыстарын, ерекшеліктерін байқай 

отырып, білуге қызығушылығы туындайды, осы сезім оны талпыныстарға жетелейді.  Ойын негізінде 

ойлай отырып,  тапсырмалары ӛзінше зерттеп, орындау, ӛзінше шешім жасау ӛз ойындағысын айту 

жағдайларына мҥмкіндік туғызылса ғана бала еркін ойлы, ӛзіне сенімді, ерік-жігерлі, дҥние танымы 

кеңейген, сӛйлеу тілі жақсы қалыптасқан, болашаққа қызығушылығы оянған дара тҧлға ретінде жан-

жақты дами алады.Баланың ақыл-ойының дамуы тек белгілі бір білім кӛлемін ғана емес, жалпы 

тәлім-тәрбиелік іс-әрекеттерді игерумен бірге, ойлау, қиялдау, есте сақтау, елестету және т.б. 

қабілеттерінің; танымдық, іскерлік, шығармашылық қасиеттерінің дамуын қамтиды. «Ойы саяздың, 

тілі саяз» деген ҧлғатты сӛз бекер айтылмаған. Ойлау негізі баланың сӛйлеу тілін қалыптастырады.  

Ойын – баланың қажетті әрекетінің бірі ойынды кіші жастағы балалардың табиғаты керек етеді. 

Балалардың еңбегі, оқуы ойыннан басталады. Ойын арқылы оқушы білім алуға, оқуға қызықтыра 
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отырып, тҧлғалы дамуын қалыптастыруға болады. Жалпы, математика сабағында қолданылатын 

ойын тҥрлері оқушылардың математикалық ҧғымдарын кеңейтіп, ойлау қабілеттерін арттырып, 

есептеу дағдыларын шыңдай тҥсетіні белгілі. Математика сабағында қазақтың ҧлттық ойындары 

қолданылады. Мысалы, «Сақина салу», «Ақсҥйек» ойыны белгісіз санды табуға арналған ойын. 

Ойынға толық сынып қатысады. Кестедегі белгісіз сандардың орнына «ақсҥйек» тығылып жатыр. Кім 

дҧрыс шығарса, сол табады. Кім ақсҥйекті кӛп тапса, сол ҧтады. Ӛтілген тақырыптардағы сабақ 

материалына лайықталған ойын есептерін алып, тек қана оқушының орындай алатын іс - әрекетімен 

шектелу жеткіліксіз. Мҧндай ойынды ҧйымдастырудың және басқарудың сипаты мен жолдары және 

оларды қолданудың тиімді бӛліктері жан-жақты ойластырылуы керек. Ойын ҥрдісінде балалардың 

білімі тереңдей тҥседі, осыған дейінгі білімдері мен тҥсініктері баянды болып жаңа білім игеріледі. 

Ойын - адамның ӛміртанымының алғашқы қадамы деп білеміз. Оның басты ерекшелігі баланың 

ойлау қабілетін жетілдіру болып табылады. Атау ҧйқастарын санау арқылы оқушылар сан ҥйренеді, 

санға аты ҧйқас заттарды  танып біледі. Санамақтар сан ҥйретеді, әрі дҥние танытады, әрі баланың 

қисынды ойлауы мен математикалық ойлау қабілетін дамытады. Санамақтың тҥрлері ӛте кӛп. 

Ойында балалар әр нәрсеге жақсы зейін қояды және кӛбірек есіне сақтайды. Ойын ҥстінде ол алға 

қойылған мақсатты шҧғыл және оңай жҥзеге асырады. Ойын шарттарының ӛзі баладан заттарға, 

айналатын кӛріністер мен сюжетке зейін тоқтатуды талап етеді. Егер бала ойын талабына зейін 

қойғысы келмесе, ойын шарттарын есте ҧстамаса, онда оны қҧрдастары ойыннан шеттетуі ықтимал.  

Ойын - балалардың негізгі іс - әрекетінің бір тҥрі. Ойын барысында баланың жеке басының 

қасиеттері қалыптасады. Кіші мектеп жасындағы балаларды кӛргендерін, байқағандарын, 

айналасынан естігендерін ойын кезінде қолданалытанын байқау қиын емес. Ойын айналадағы 

болмысты бейнелейді. Ойын барысында балалар  дҥниені тани бастайды, ӛзінің кҥш-жігерін жҧмсап, 

сезініп білдіруге мҥмкіндік алады, адамдармен араласуға ҥйренеді.  

Оқу ҥрдісінде ҧлттық ойын элементтерін пайдалану сабақтың тақырыбы мен мазмҧнына сай 

алынады. Сонда ғана оның танымдық, тәрбиелік маңызы арта тҥседі. Оқушыларды әсіресе «Кӛкпар», 

«Асық», «Теңге алу» секілді ҧлттық ойындарға қатыстыру ӛте тиімді екеніне кӛз жеткізу қиын емес. 

Бҧл ойындарды жаңа материалды бекіту немесе қайталау кезінде қолдану керек деген пікір бар. 

Оқушы ойынның ҥстінде не соңында ӛзінің қатысу белсенділігіне қарай тҥрлі баға алуы мҥмкін. 

Мҧғалім әр оқушының еңбегін бағалап, ынталандырып отыруы тиіс. Ойынның тәрбиелік маңызы 

мынада: ол баланы зеректікке, білгірлікке баулиды. Бабаларымыздың асыл қазыналарына деген 

кӛзқарасын қҧрметтеуге, сӛз әсемдігін сезінуге ҥйретеді. Батылдыққа, ӛжеттікке тәрбиелейді.  

Қазақтың ҧлттық ойындарын мектеп бағдарламасына  енгізу жас буынды тәрбиелеуде теңдесі 

жоқ қҧрал. Әр сабақ сайын ҧлттық ойынның ҥш-тӛрт тҥрін алып, солардың ойнау тәсілін ҥйрете 

отырып, жетілдіре, қайталау арқылы пысықтап, әрбір бала жадында сақтайды да, оны ойнай 

біледі.  Ҧлттық ойындарды  қолданудың заманға сай әдістерін ойлап табу әрине қиын. Әрбір баланың 

санасына ойынды сіңістіріп енгізу ҥшін біз қызықты да дҧрыс әдістерді қолдануымыз керек. Ҧлттық 

ойындар ӛзінің табиғатында, жаратылысында ҧлттық ӛнегені бойына сіңіріп, бҥкіл ҧлтқа тән 

қасиеттерді ӛз бойына дарытып, толығып, жетілу арқылы, ӛзінің жан жақты тәрбиелік қасиетін 

шыңдай тҥседі. Ҧлт ойындары ӛте кҥрделі дҥние, ол адам баласының табиғи әрекеті. Сабақтың 

барысында сол табиғилығын сақтай отырып, оның элементтерін ретті пайдалану сабақтың әр 

кезеңінде оқушылардың кӛңіл-кҥйіне психологиялық жағынан барлау жасай отырып, білгірлікке 

әрекет жасауды талап етеді.Қорыта айтқанда, қазақтың ҧлттық ойындары - баланың зерек те ақылды, 

шымыр да ширақ боп ӛсуінің басты қҧралы. Оны оқыту процесінде қолдану - тиімді әдіс.Сонымен 

тҥйіндеп айтарым, сабақта және тәрбиеде, сабақ барысында ҧлттық ойынды ҧтымды пайдалансақ, 

білім алушылардың ӛз бетімен жҧмыс жасау дағдыларын қалыптастыру шарттары теориялық 

тҧрғыдан негізделсе, онда білім алушылардың білімге деген қҧштарлығын арттыруға және халықтың 

асыл мҧрасын бойына сіңіріп, ҧлттық сананы қалыптастыруға болады.  
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FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE FOR STUDENTS IN ENGLISH LESSONS, 

IN THE FRAMEWORK OF SECONDARY SCHOOLS 
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In the modern world with a difficult socio-political situation in the country, with a bad environment, 

questionable food products in stores, in a world of stress, aggression and indifference, the topic of forming a 

healthy lifestyle and strengthening the health of students has become a priority in the development of the 

school's educational system. Health is the greatest jewel we have. Having analyzed the statistical data, we 

came to the conclusion that the health of schoolchildren is deteriorating compared to their peers twenty or 

thirty years ago. Students spend about 70% of their time within the walls of the school, which means that the 

most significant increase in the frequency of all types of diseases is observed precisely during the period of 

study. In the period from 6 to 17 years, the most intensive growth and development takes place, the 

formation of the health of schoolchildren for the rest of their lives. The child's health, his socio-psychological 

adaptation, normal growth and development are largely determined by the environment in which he lives. 

That is why from the very beginning, even before the child arrives at school, it is necessary to instill in 

children knowledge and skills in the field of health protection, with which the school will continue to work, 

contributing to the formation of a healthy lifestyle for students. 

Nowadays, the health of a child is influenced not only by the ecology and the situation in the world, 

but also by a number of different factors such as: the microclimate in the family, relationships with friends 

and classmates, the load at school, nutrition, physical activity and many other factors. 

Therefore, one of the priority tasks of education today is the preservation and strengthening of the 

health of students, the formation of their attitude towards a healthy lifestyle, the choice of such teaching 

technologies that would be adequate to the age of the students, eliminate overload and preserve the health of 

students. In what conditions can a child realize his ability to ―be healthy?‖ In our opinion, these are: 

•Didactic physical education minutes (invented on specific topics). 

•Relaxation pauses 

•Didactic ball games 

•Movement games 

•Music therapy 

•Breathing exercises 

•Gymnastics for the eyes 

•Prevention of posture disorders 

The lesson must include special techniques for preserving physical health. All of the techniques listed 

below fit very easily into the system of any lesson, the main thing is that they are systematic. 

The teacher needs to take into account these factors and bring the child to the realization that health is 

his invaluable asset, which must be protected and strengthened. It is important to orient children towards the 

development of independent thinking, towards self-education. It is also important to develop a system of 

moral values, ideals and skills of a healthy lifestyle culture. 

The introduction of health-saving technologies into the educational process allows to achieve positive 

changes in the health status of schoolchildren. 

The English language is a rather complex subject,  therefore, it requires a huge concentration of 

attention, tension, attentiveness from the student. In the classroom, he has to memorize, speak, write, read, 

listen and analyze information, and mastering it requires significant tension in the higher nervous activity of 

students, which leads to an increase and decrease in active attention. 

It is also worth noting that without the permanent preservation of the acquired knowledge, without the 

ability to reproduce at the necessary moment, previously passed material, the study of new material will 

always be fraught with great difficulties and will not give the desired effect. 

Health-saving technologies in foreign language lessons are used to more effectively achieve 

educational, developmental, educational goals and objectives. 

In our opinion, the success of using health-saving technologies in the lesson depends on: 

1) taking into account the physiological characteristics of children (age and group level). 

2) what the lesson is. For example, in elementary school at 5 or 6 lessons it is useless to explain 

difficult grammatical material, it is better to have a revision lesson or a reinforcement lesson. 
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3) the correct organization of the lesson. The lesson should be structured in accordance with the 

dynamics of students' attention, taking into account the time for each task, alternating types of work 

(individual work, reading, writing, listening, answering questions, creative tasks, ―brainstorming‖, etc.). 

4) physical minutes (emotional release); 

5) changing the types of activity, the inclusion of play activities, stimulating a creative attitude to the 

topic of the lesson, the presence of competitive moments. 

6) taking into account the psychological characteristics of children. In the classroom, you should strive 

to ensure that the learning process takes place in an atmosphere of positive emotions. 

7) speech and phonetic workouts; 

8) taking into account the individual characteristics of students (the use of differentiated education); 

Within the framework of general education school programs, starting from elementary school, a love 

of a healthy lifestyle is instilled in English lessons. 

For example: in 1st grade, students are introduced to the topic ―My food‖, in 2nd grade ―Health and 

Body‖, in 3rd grade ―Having sport and fun‖, in 4th grade ―Healthy World‖ in 5th grade "Sports scene", in the 

6th grade "Our Health", in the 7th grade "Healthy habits", in the 8th grade "Sport, health and exercise", in the 

9th grade "Exercise and sport", in the 10th grade "Different ways of living" , in the 11th grade "Health care 

and sporting life". 

Based on this, students not only learn English, but also form an idea of a healthy lifestyle. 

Instilling in students the rules of hygiene and a healthy lifestyle also occurs when studying language 

material, for example, the topic "My Timetable", in which children compare their daily routine with the day 

of their classmates and draw conclusions about the need to comply with the daily routine. Studying the topic 

"Food", children get acquainted with the correct diet, the purpose of different dishes, the rules of hygiene, 

expand their knowledge of etiquette through play, learn about the different values of products, etc. 

In the new generation of textbooks, especially for high school students, there are many health topics 

that are very good tools for developing language learning skills. They help students learn how to lead a 

healthy lifestyle; it contains information about unhealthy and healthy habits, about how people in other 

countries of the world keep their shape, how Russians differ in their health habits from other nations, about 

nutrition, diet, etc. 

Students not only analyze texts on problems, they discuss them in dialogues, groups, hold press 

conferences, prepare projects on these topics, reports and abstracts, find and creatively process information 

on issues of interest to them, which contributes to the education of their creative abilities. 

The use of these methods and techniques in the classroom makes it possible to successfully integrate 

the educational process with active dynamic load. The use of health-saving technologies in a foreign 

language lesson (changing types of activity, the inclusion of play activities, stimulating a creative attitude to 

the topic of the lesson, the presence of competitive moments) increases mental performance, cognitive 

activity, motivation for learning a language, the quality of education in the subject increases, strengthens and 

preserves health of schoolchildren. 

In our teaching practice, we use a large number of emotional relaxation in learning English, such as: 

speech and phonetic warm-ups. But one of the most important activities is physical minutes, which relieve 

stress and fatigue during the lesson. For example, in elementary school it is exercises using various types of 

movements, rhymes, songs, dances. For instance: 

1. Clap, clap, clap your hands, 

Clap your hands together. 

Stamp, stamp, stamp your feet, 

Stamp your feet together. 

Turn, turn, turn around, 

Turn around together. 

Clap, clap, clap your hands, 

Clap your hands together. 

Touch your shoulders, 

Touch your nose, 

Touch your ears 

Touch your toes. 

Raise your hands 

High up in the air, 

To the sides 
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On your hair. 

2. Stand up! Clap! Clap! 

Arms up! Clap! Clap! 

Step! Step! Arms down! 

Clap! Clap! Please, sit down! 

3. Head and shoulders, 

Knees and toes, 

Knees and toes, 

Knees and toes, 

Head and shoulders, 

Knees and toys, 

Eyes, ears, mouth and nose. 

4. I can jump, I can run, 

I can sing, I can dance, 

I can swim, I can’t fly, 

I can climb and say ―good-bye!‖ 

Thus, we use dynamic pauses with vocabulary that are currently being studied in the lesson, thereby 

repeating, pronouncing new words on topics, and relieve the emotional fatigue of students during the lesson. 

So, for example, "finger games" relieve neuropsychic tension, tension, tension in the hands, stiffness, 

develops fine motor skills, which contributes to the development of speech. With the help of finger games, it 

is convenient to introduce new lexical units, I practice phonetics and speech patterns. A witty, funny, well-

chosen small poem, read and dynamically played by the chorus, helps to reduce neuropsychic stress in the 

lesson, increase the emotionally positive background of educational activities and improve communication 

skills. 

Tommy Thumbs, up! 

Tommy Thumbs, down! 

Tommy Thumbs are dancing around the town! 

Dancing on your shoulders, 

Dancing on your knees, 

Dancing on your head 

And tuck them into bed! 

We believe that the success of the use of finger gymnastics contributes to an increase in children's 

interest in educational material, a positive complex effect on students, the preservation and strengthening of 

their physical and mental health. 

"Speech breathing" relieve the tension of general motor skills. The child takes a deep breath (you can 

close your eyes at the same time), and exhales while saying some phrase in English (it is good to repeat the 

studied vocabulary or grammar). And each phrase has its own. 

"Exercise for the eyes". As the number of students with impaired vision is increasing, it is therefore 

necessary to conduct relaxation in the form of eye exercises. For instance: 

Look left, right 

Look up, look down 

Look around. 

Look at your nose 

Look at that rose 

Close your eyes 

Open, wink and smile. 

Your eyes are happy again. 

―Games‖ (the predominant form of activity among younger students, through which the child learns 

the world, learns to analyze, generalize, compare). A well-chosen game not only helps the child to learn 

knowledge more easily, to be psychologically liberated, not to be afraid to make a mistake, but also to make 

the lesson brighter, as well as to perform educational tasks.  

The game brings speech activity closer to natural norms, develops communication skills, contributes 

to the effective development of language program material, and provides a practical orientation of training. 

The presence of an element of play in the lesson makes it possible to direct the emotional and mental activity 

of students to mastering the language material in a new situation, while the material should be accessible and 
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interesting, important for students at this stage of their physical and mental development (agree, it is rather 

strange to discuss in elementary school youth problems, and in high school - describe the pet). 

Learning a foreign language has a practical focus. From the first lessons of a foreign language, we 

teach children the ability to communicate in the language, even at the most elementary level, creating a 

platform for further communicative activity. All children without exception, as a rule, start learning a foreign 

language with great desire, but, unfortunately, not all of them remain after the first year of study. It is 

necessary to support and consolidate this interest and desire of students to master the language. And games 

help with this. The use of outdoor games contributes to the development of students' communication skills, 

physical activity, concentration, imagination, as well as cognitive and linguistic abilities. 

Role-playing games in high school allow you to work out complex grammatical structures in situations 

as close to life as possible, which relieves intellectual and physical stress, increases interest in the language 

being studied, contributes to the development of mental activity, the ability to transfer knowledge to a new 

situation. 

Listening to a song is also an effective relaxation element. The song not only reduces fatigue due to 

good mood, but also forms phonetic, lexical and grammatical skills, activates the functions of the respiratory 

and vocal apparatus, develops ear for music and memory. 

As a physical education minute, you can invite the children to perform movements to the music. It is 

advisable to choose songs that are perky, funny, comic for relaxation. The goal should not be set for students 

to memorize language material, on the contrary, the song should free students from mental stress. Physical 

education in the classroom has a beneficial effect on the restoration of the mental performance of students, 

prevents the growth of fatigue, improves mood, and relieves static muscle stress. 

Also, health-saving technologies include: 

1) technology of level differentiation; 

2) the technology of project training. 

The use of these methods and techniques in the classroom makes it possible to successfully integrate 

the educational process with active dynamic load. In this regard, non-standard lessons are one of the means 

of increasing motivation. In the older phase, the project method works well. Children in the classroom are 

involved in active cognitive activity, do not feel tired.  

The use of health-saving technologies in an English lesson (changing types of activity, including play 

activities, stimulating a creative attitude to the topic of the lesson, the presence of competitive moments) 

increases mental performance, cognitive activity, motivation for learning a language, the quality of education 

in the subject increases, strengthens and preserves health of schoolchildren. 

Summarizing the above, we can talk about the need to use health-saving technologies in English 

lessons and to include in its content additional educational material related to healthy lifestyles in order to 

solve the problem of maintaining and strengthening the health of schoolchildren. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ КЛАССОВ В ШКОЛАХ НА БАЗЕ 

ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В 10-11 КЛАССАХ 
 

Дружинина Е.И. 
КГУ «СОШ №88» 

 г. Караганда. 

 

Проблема выбора профессии является одной из главных в жизни каждого человека. Особо 

значимым является приобретение учащимися адекватных представлений о профессиональной 

деятельности и собственных возможностях, формирование умения и навыков, основ будуще 

профессии и навыки социальных отношений трудового коллектива.  

Школа как важнейший функциональный элемент государства отражает состояние и тенденции 

развития общества и определяет его будущее. Ориентация обучающихся на профессиональный выбор 

своего профессионального пути выступает как неотъемлемая часть образовательного процесса [2. 

181]. 

В рамках реализации образовательного проекта «Медицинский класс» и в условиях 

современного образовательного процесса здоровье учащегося определяется, с одной стороны, 

влиянием внешних и внутренних воздействий на его организм и, с другой стороны, возможностями 

самого организма противостоять данным воздействиям.  

В рамках организации учебного процесса перед каждым учебным заведением определяется 

следующая задача: вести подготовку учащихся на высоком уровне, с применением современных 

методов организации учебно-воспитательного процесса, направленных на использование 

здоровьесберегающих технологий, а именно всех психолого-педагогических технологий, программ, 

методов, которые ориентированы на: 

- воспитание у обучающихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его 

сохранению и укреплению;  

- формирование представлений о здоровье как высшей ценности; 

- формирования мотивации на ведение здорового образа жизни. 

«В медицинских учреждениях страны острая нехватка кадров. В разных регионах требуются от 

200 до 400 врачей. Несмотря на поддержку, оказываемую молодым специалистам, решить проблему 

до конца пока не удается, сообщает корреспондент [«Хабар 24»].  

В больницах и поликлиниках не хватает специалистов узкого профиля: акушеров-гинекологов, 

хирургов, кардиологов и анестезиологов-реаниматологов. Дефицит медицинских кадров, одна из 

актуальных проблем в сфере здравоохранения Карагандинской области. С начала года потребность 

региона во врачах, составляла 447 специалистов. Эту цифру удалось снизить на 12%, говорят 

представители местного руководства. Из ожидаемых в этом году 136-ти молодых докторов, приехали 

всего 54. Половина из них направлена на работу в сельскую местность. Для всех новых специалистов 

предусмотрены служебные квартиры, подъемные средства, льготные кредиты и другие меры 

поддержки.  

Всего в регионе не хватает свыше 400 врачей. Для снижения кадрового дефицита, местные 

власти планируют привлечь свыше 200 молодых специалистов. Для этого даже заключен договор с 

профильными вузами. Несмотря на принимаемые меры, решить полностью кадровую проблему, пока 

не удается. Во многих медучреждениях, до сих пор работают врачи, достигшие пенсионного 

возраста. 

Другой проблемный вопрос областного здравоохранения – состояние материально-технической 

базы лечебных учреждений». [https://webmaster.yandex.kz/siteinfo/?site=24.kz] 

Данный проект является долгосрочным, при реализации которого учащиеся школы с 7 по 11 

классы будут профориентированны на выбор медицинских специальностей, в дальнейшем данные 

специалисты заполнят существующую нишу на рынке труда. 

Что необходимо сделать прежде всего? 

Сформировать информационную площадку для организации медицинских классов на базе 

профильного образования старшего звена общеобразовательных школ. 
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15% 

75% 

10% 
Учащиеся  поступающие на мед 
специальности 

Учащихся  др специальностей , где 
профильные предметы биология, 
химия 

Учащихся  с позицией,  что знания 
данной направленности пригодятся 
в жизни. 

 
 

В 2020-2021 учебном году на базе КГУ «СОШ №88»г Караганды был открыт 10 класс (24 

ученика) предпрофильной подготовки по направлению «биология-химия». Данное решение было 

принято администрацией школы согласно СРШ на 2020-2023 г.  

(создание программы обучения по химико-биологическому направлению и обеспечение 

ученикам в индивидуальном темпе изучать науки медицинской направленности на на доступном 

уровне сложности) выбору профнаправленности учащихся старших классов. 

Данное решение базируется на повышенной мотивации учащихся к изучению предметов 

биологии и химии по медицинскому направлению: 

- 75% учащихся данного класса после окончания школы ориентированы поступать в мед 

колледжи и ВУЗы РК данной направленности; 

- 15% учащихся выбрали профессии технолога химического и пищевого производства, где 

данные предметы являются ключевыми; 

- 10%  учащихся с позицией, что знания данной направленности пригодятся в жизни. 

Схема№2. 

   
Материально-техническая база школы соответствует общеобразовательным стандартам РК.  

• Образовательные 
организации 

• Заявка 1 
• Департамент 

образования 

• Кандидаты и 
участники 
проекта 

2 
• Приказ 

• Об утверждения 
состава 
участников 

3 
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Анализ профориентационной работы среди 5-9 классов в 2019-2020 году показал, что учащиеся 

5-9 классов заинтересованы в формировании образовательной среды школы направленной на 

мотивацию ЗОЖ и изучение предметов медицинской направленности: биология и химия. 

 
Мы в начале пути - внедрение данного проекта и открытие «медицинского класса» в учебно-

воспитательном процессе школы позволит сформировать комфортную познавательную среду 

медицинской направленности. 

На 2020-2021 учебный год запланировано много интересных, познавательных мероприятий 

направленных на повышение мотивации учащихся вести здоровый образ жизни и ранней 

профориентации. 
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АСЫҚ – ҦЛТТЫҚ  ҚҦНДЫЛЫҚ 
 

Душанова Р.Н. 
«Еркетай» сәбилер балабақшасы КМҚК  

Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы 

 

Тақырып бҥгінгі кҥндегі ӛзекті мәселе, асықты оқу жҥйесінде және ойын ретінде кіргізсек 

деген ой болды. Ҧлдың батыр, қыздың әдепті болып қалыптасуы, бабалар мҧрасына байланысты 

болғандықтан, ҧлттық ойынымыз асық ойынымен тереңірек танысып, кәзіргі ойындармен 

байланыстыра отырып айтқым келеді. 

Мақсатым: Асық ойынының барлық ережелерін қыр-сырларын зерттеп, жҧмыс жасап, кәзіргі 

ойындармен байланыстыру. 

Міндетім: Асықтың шығу тарихын зерттеу,асық ойындары тҥрлерінің балалардың даму 

ҥрдісінде аса пайдалы екендігін дәлелдеу. 

Қазақ халқы отбасында ҧл бала туылғанда бесігіне қасқырдың асығын тағып қойған 

екен,ауырмасын,кӛз тимесін, қайсар болып ӛссін дегені. Қыз баланың бесігіне еліктің асығын іліп 

қойған екен, әдемі, сҧлу,сымбатты қыз болсын дегені. 

-Асық отта жанады, суға батады. 

-Асық қазақ халқының ҧлттық ойыны. 

-Асық қазақ халқының ырымдарында қадірлі сҥйектердің бірі. 
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-Баласының ермегі, ойыншығы, сҥйікті ойыны болған. 

Асық – тӛрт тҥлік мал мен аңдар тілерсегінде болатын, бітісі бӛлек, қызметі аса кҥрделі, буынға 

біткен шымыр сҥйек. 

Асық ойынының шығу тарихы мен тәрбиелік мәні туралы тоқталсақ. 

Қазақтың ҧлттық ойындарының жалпы қалыптасу кезеңі біздің заманымызға дейінгі VII - IX 

ғасырлар. Қазақ жеріндегі кӛшпелі тайпалар ӛндірістік қҧралға жарамды тас, ағаш, сҥйек тағы басқа 

табиғи заттарды осы дәуірде қалыптасқан ҧлт ойындарында қолданған. 

Асыққа байланысты ырымдар балаға тікелей байланысты. Келіннің аяғы ауырлағанда 

ырымдап, ата-енесі асық жинап жҥреді. Оны жасырып келінге сездірмеуі мҥмкін. Ондағы ойлары кӛз 

тимесін, келін аман-есен босанса екен деп, тілек тілеуінің бір тәсілі. 

Асықты кәзіргі ойындармен байланыстырып ойнату, ҧмыт қалдырмай ары қарай дамыту 

тікелей ӛзімізге байланысты. 

Асық ойнату арқылы балаларды дәлдікке, мергендікке, ептілікке, жеңіске деген қҧштарлыққа, 

намысқойлыққа, әділдікке баулиды.Сонымен 

қатар ӛзіміз ойластырған ойындарымыз бар. Олар: «Санды асық арқылы орналастыр», мҧнда 

тақтайшада бірден онға дейінгі сандар жазылған сандарды кӛріп, танып мысалы: 5 санының турасына 

5 асықты орналастырады. «Тҥсіне қарай асықты ажырат», әр тҥрлі тҥстерге боялған орындарға әр 

тҥсте боялған асықтарды тҥсіне сәйкестендіріп орналастырып шығады. «Асықты сана» асықты 

кәдімгі санағыш ретінде пайдаланамыз, санаймыз, қосамыз, аламыз. Асық санау кез келген баланың 

математикаға бейімін арттырады. «Геометриялық пішіндермен санды асық арқылы сәйкестендір» 

тақтайшаның тігінен бес бӛлікке бӛліп геометриялық пішіндерді орналастырамыз, енінен бес бӛлікке 

бӛліп сандарды орналастырамыз. Мысалы: екі санымен ҥшбҧрыштың қиылысын табу ҥшін қиылысқа 

бір асық қоямыз. «Затқа асықты сәйкестендіріп санау» неше зат болса сонша асық санау, «Дойбы» 

ойыны асықтарды қара және ақ тҥстерге бояп, дойбы ойнау.«Массажды қолғап» қолғапқа асықтарды 

тігіп дайындап қоямыз,онымен балалар бір-біріне массаж жасайды. Сонымен қатар, тағы басқа асық 

ойындары есепке ҥйретеді. 

Қазіргі таңда балалар компютер, планшет, телефон ойындарына тәуелді болған. Бҧл ойындар 

баланы ашушаң,қатыгез, мейірімсіз етеді. Кӛздеріне де зияны бар. Асық ойнағанда адамның тек екі 

қолы ғана емес,ойлау мҥшелері, бҧлшық еттері қимылдап, жауапкершілігі де артады, топтан озып 

шығу қабілетіне де ие болады. 

Асық ойыны әдіс жағынан алып қарасақ, бильярд ойынымен ҧштастыруға болар еді. 

Асықтың тҥрлері кӛп. Сақа – ол асықтың ең ҥлкені. Қойдың асығы –қойлық, ешкінің асығы – 

ешкімек, сиырдың асығы-топай. Асықтығ тҧрысы әр тҥрлі болып бӛлінеді. «Алшы», «Тәйке», «Бҥк», 

«Шік». Асықтың тҧрысынан оң жақ сол жақ екенін ажырата аламыз.Асықты жерге иірген кезде тӛрт 

тҥрлі қалыпта тҥседі. «Бҥк»- асықтың дӛңес жағының жоғары қарап тҧруы, «Шік»-асықтың қуыс 

жағының жоғары қарап тҧруы. 

Асық ойыны тҥрлері: «Хан талапай», «Омпа», « Тас қала», «Хан», «Қҧмар» тағы басқалар. 

Бҧл тақырыпты зерттей келе асық туралы кӛп білдім. Асықты тек қана ҧлдар ғана емес қыздар 

да ойнауға болатынын мысалы: «Бес асық», «Ханталапай» басқа да ойындарды жан-жақты танып 

білдім. тобымдағы балалар ҥйде аталарымен бірге асықтан жасалған «дойбы» ойынын 

ойнайтындықтарын айтты. Қыздар әжелері тігіп берген «Массажды қолғаппен» әжелері шаршағанда 

массаж жасап беретінін айтып отырады.Топта балалар асықтан жасалған ҥстел ҥсті ойындарымен 

кҥнделікті ойнайды.Асықтан жасалған шотпен санап, есепті ҥйренеді. Ойластырған ойындарымыз 

сіздерге қызық болады деп ойлаймын. Асық ойынының тәрбиелік мәні мен пайдасы ӛте кӛп. Асық 

ежелден келе жатқан ҧлттық ойынымыз болғандықтан,оны кәзіргі кезде ойнауды балалар арасында 

кең таратсақ, нҧр ҥстіне нҧр болар еді. Келешекте балаларыңызбен ҧлттық қҧндылығымызды сақтап, 

асық ойынын дамытамыз деп сенемін. 

 

Әдебиеттер: 

1. «Қазақ халқының салт – дәстҥрлері» авторы: С.Қалиев, М.Оразаев Алматы: 1994 жыл 

2. Қазақтың Ҧлттық энциклопедиясы 1-томы 

3. Соқыртеке: Ауыз әдебиетіндегі балалар ойындарының ҥлгілері. Қҧрастырған Ш.Ыбыраев. 

Алматы: Ӛнер, 1990 жыл 

4. Е. Сағындықов. Қазақтығ ҧлттық ойындары. Алматы: Рауан, 1991 жыл 

5. «Қырық қазына» авторы. Ә.Доспанбетов. Алматы: 1997 жыл 
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САЛАУАТТЫ ӚМІР САЛТЫ – ХАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫ 
 

Есенбекова А.Ж. 
«Ю.А.Гагарин атындағы мектеп-лицейі» 

Қарағанды облысы, Шет ауданы 

 

Кез – келген елдің болашағы – оның халқының денсаулығына байланысты екендігі дәлелдеуді 

қажет етпейді. Ал біздің болашақтағы бағытымыз – салауатты ӛмір салты. «Ауырып ем іздегенше, 

ауырмайтын жол ізде» дегенді ӛсіп келе жатқан ҧрпақтың санасына сіңіріп, олардың ӛз 

денсаулығына деген жауапкершілік сезімін қалыптастыру – баршаның борышы. 

Қоғамның қазіргі даму жағдайында ӛзекті мәселелердің бірі халықтың денсаулығын сақтау 

болып табылады. Қазіргі қоғамның негізгі қажеттілігі денсаулық қҧндылықтарын ҧғыну негізінде 

ӛмір салтының жоғары мәдениеті бар тҧлға болып табылады. Қоғамның денсаулығы мен оны қорғау 

маңызды мемлекеттік, әлеуметтік-экономикалық және саяси міндет болып табылады, оны тиімді 

шешу кӛп жағдайда елдің болашағын алдын ала айқындайды. 

Жастардың денсаулық жағдайы қоғам мен мемлекет амандығының маңызды кӛрсеткіші болып 

табылады. Елдің еңбек ресурстары, оның қауіпсіздігі, саяси тҧрақтылығы, экономикалық әл-ауқаты 

және халықтың моральдық-адамгершілік деңгейі жастардың жағдайына тікелей байланысты. 

Салауатты ӛмір салты – бҧл ең әуелі денсаулықты сақтауға және нығайтуға бағытталған 

сауықтыру жолындағы белсенді іс-әрекеттердің жиынтығы деп білемін. Адамның ӛмір салты 

ӛздігінен қалыптаспайды, ол салауатты ӛмір салтын ҧстану дене қозғалыстарының белсенділігі, 

дҧрыс толыққанды тамақтану, зиянды жат әдеттерден бойын аулақ ҧстау арқылы адамның 

қалауымен, аталған шарттарды толық әрі уақтылы орындауымен қалыптасады. 

«Адамға ең әуелі білім емес, тәрбие берілуі керек. Онсыз берілген білім – адамзаттың қас 

жауы» деген екен ҧлы ғҧлама, Әбу Насыр әл-Фараби. Қазақ – текті халық. Ҧлттық тәрбие деген 

тіркестің ӛзі – қазақ халқы ҥшін қасиетті ҧғым. Ӛйткені нағыз қазақ ол – тек қазақтың салт-

дәстҥрімен сусындаған, осы ҧлттың тәрбиесімен жетіліп, туған тілімен санасы оянған азамат. Қазақ 

халқының бойында Жер жҥзінде теңдесі жоқ адалдық, кеңпейілділік, ақкӛңілділік, қонақжайлылық 

сияқты адами қасиеттер бар. 

«Баланы тәрбиешісінің дәл ӛзіндей қылып шығармай, келешек заманына лайық қылып шығару 

керек» дейді. Қазір ХХI ғасыр білім мен ғылым заманы екенін жҧртшылық жақсы біледі. Бірақ бар 

кҥшімізді білім мен ғылымға салып, тәрбиені елеусіз қалдырсақ, ҧтарымыздан ҧтыларымыз кӛп 

болатындығын ортағасырлық бабамыз ғҧлама әл-Фараби анықтап айтып кеткен. Қазақстанның 

әлемдегі бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына кіруі жӛнінде мемлекет басшысы алға қойған міндетті 

жҥзеге асыруда халықтың денсаулығы ең маңызды мәселе болып табылады. Қазіргі уақытта 

әлеуметтік жағдай, ӛмір сҥру ҧзақтығының тӛмендеуі және адам экологиясының қолайсыздығы бҥкіл 

ӛркениетті әлем ҥшін кӛкейтесті мәселе болып отыр. Салауаттылық - ішкіліктен, есірткі, темекіден 

аулақ болу, дене және жан тазалығын сақтау, тіпті қарапайым тҥрде айтсақ адамның киім киісі, 

тамақты қалыппен ішуі де кіретін игі іс-әрекет. Ӛмір заңдылығы салауатсыздықты кешірмейді, оғаш 

қылықтар тҥбінде опық жегізеді. 

Жасӛспірімдердің салауаттылық ӛмірге ҧмтылысы, зиянды әдеттерді жек кӛрушілігі олардың 

ӛзге адамдармен қарым-қатынасына яғни әлеуметтік ортаға тығыз байланысты. Ҧрпақты ӛмір 

заңдылықтарына, салауаттылық негіздеріне бейімдеу мектеп жҥйесі жҥктеген маңызды да 

жауапкершілігі мол міндет болып табылады. 

Елімізде жер-жаһанға зор қауіп тӛндірген пандемияға қарсы кҥрес әлі де жалғасуда. Мемлекет 

басшысы, дәрігерлер  азаматтардың ӛмірін және денсаулығын қорғау ҥшін бар кҥш-жігерін біріктірді. 

Осындай сын сағатта ынтымағы жарасқан халқымыз жҧдырықтай жҧмылды. Пандемия барлық 

мемлекеттер ҥшін сынақ кезеңіне айналды. Олар індетпен кҥрес жолында кӛп қиындықты бастан 

ӛткерді. Бәрімізге ауыр тиген, денсаулығымызға нҧқсан келтірген биылғы пандемияны айтуға 

болады. Барша әлем тҧрғындары ҥлкен-кішісі осы ары жаман аурумен ауырып, сауығып кеткендері 

бар, қаншама бақилық болған адамдар да бар. Жасыратыны жоқ, бҧл пандемия барлығымыздың 

денсаулығымызға әсер етті, бірі дәрі-дәрмектермен емделсе, екіншісі халықтың айтуымен, әр тҥрлі 

шӛптер мен шайлармен емделді.  

Пандемия – жаңа ауру тҥрінің жаһандық ауқымда таралуы. Гректің "пандемос" деген сӛзінен 

шыққан. Қазақшасы – "барлық адамға тиесілі". Мамандар бҧл терминді ауру әлемнің тҥкпір-тҥкпіріне 

таралған жағдайда қолданады. 
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Пандемия сӛзінен қорқудың қажеті жоқ: бҧл аурудың қауіптілігінен бҧрын оның таралу 

ауқымын білдіреді және жҧқпалы ауруларда ғана қолданылады. Аурудың таралу ауқымы мен 

жҧқтырғандар саны арта тҥссе, эпидемия пандемияға айналады. 

Осы індет барлығымызды денсаулығымызға мығым болуға, кҥтуге, бағалауға ҥйретті. Ӛзімізге, 

жақындарымызға ықылас білдіріп, карантин кезінде оқшаулану, сақтық шараларын ҧстану, бетперде 

тағып жҥру, арақашықты сақтау секілді шаралар кҥнделікті ӛміріміздің ажырамас бӛлігі болып кетті. 

Әрине, ҥйде карантинде отырып, денсаулығымызға нҧсқан келтірілгені рас, мәселен, кейбіреулері 

кӛп тамақтанып, салмақ жинаса, кейбіреулері отбасылық қҧндылықтарды бағалауды ҥйренді, бос 

уақытты отбасымен тиімді ӛткізуді, бала тәрбиесіне кӛп бӛлді деп ойлаймын. Салауатты ӛмір 

салтымыз бҧзылса да, ҥй жағдайында да спорт тҥрлерімен шҧғылдануға болатынына, сонымен қатар, 

ӛскелең ҧрпаққа ҧлттық ойындардың кей тҥрлерін ҥй жағдайында ойнауға болатыны туралы айтып 

жеткізуге мҥмкіндік туды деуге болады. 

Салауатты ӛмір салтын тәрбиелеу ҥшін проблеманың тереңіне ену қажет. Салауатты ӛмір 

салтын жҥргізуге не себеп болғанын және салауатты емес ӛмір салтын жҥргізуге не себеп болғанын 

анықтау маңызды. Осыны анықтау ҥшін кӛптеген жоғары оқу орындарында салауатты ӛмір салтын 

насихаттауға бағытталған профилактикалық жҧмыстар жҥргізілуде. Сондай-ақ еліміздің кӛптеген 

аймақтарында жастардың дене, әлеуметтік және психологиялық денсаулығын анықтауға бағытталған 

зерттеулер жҥргізіледі. Олардың физикалық, әлеуметтік және психикалық денсаулығының жай-кҥйін 

диагностикалық талдау ҥлкен шындықты толық растайды: энтелехияның сапасы бойынша олар әр 

тҥрлі. Олардың ӛмір сҥру алаңы, әр тҥрлі денсаулық, әр тҥрлі тағдырлары бар. 

Біздің жастардың денсаулығы кӛбінесе ӛмір салтына, атап айтқанда әдетке байланысты. 

Пайдалы әдеттер гармониялық дамыған тҧлғаның қалыптасуына кӛмектеседі, ал зиянды оның 

қалыптасуын тежейді. Зиянды әдеттерге кҥн тәртібінің дҧрыс жҥргізілмеуін, дҧрыс тамақтанбауды, 

дене белсенділігінің тӛмендігін жатқызуға болады. Бірақ ең зияндылары есірткі тҧтыну, темекі шегу, 

алкогольді асыра пайдалану болып табылады. Бҧл әдеттер адам ӛмірін бҥлдіруге қабілетті ақауға 

байқаусыз кӛшуі мҥмкін. 

Барлық уақытта, дені сау және мықты ҧрпаққа кӛп нәрсе тәуелді. Жастардың кӛзқарасы, кем 

дегенде, осы халықтар мен мемлекеттердің болашағы, ал кейде бҥкіл әлемдік тәртіпке байланысты. 

Егер жас ҧрпақ мемлекет пен оның ӛркениетінің дамуына кедергі келтіретін қадам болса, империя 

әлем картасынан жоғалуға және ҧшуда жыртуға тәуекел етеді. Егер жастар мемлекет пен қоғамның 

бірлескен кҥш-жігерінің арқасында мемлекеттер мен халықтардың прогресінің, даңқының және 

билігінің катализаторы болса, кӛп рет кӛбейтілген. Қазіргі жағдайда жастар кез келген елдің, кез 

келген қоғамның дамуы мен әл-ауқатының маңызды жоспарлы ресурсы болып табылады. 

«Халықтың денсаулығы – ел дамуының аса маңызды тҧтқасы, болашағымыздың 

кепілі»демекші, келешек атқарылатын істердің басты стратегиялық бағыттарына тоқталсақ, бірінші: 

балалар мен жасӛспірімдердің денсаулығына айрықша кӛңіл бӛлу. Екінші: халықты қол жетерлік 

және саналы медициналық кӛмекпен қамтамасыз ету. Ҥшінші: отандық медицина ғылымын 

дамыту.  Осы бағыттама аясында ел басқарған ағалармен біріге отырып, тҥрлі індеттердің алдын алу 

керек. Салауатты ӛмір салтын ҧсынбаған мемлекеттің экономикасы қҧлдырайтыны сӛзсіз. Ауру адам 

қандай іс бітірмек!  

Сӛз соңында қайта айтарымыз, халық денсаулығы тек медицина қызметкерлерінің кәсіби 

тірлігі ғана емес, бҥкіл қоғамның тҧтас денсаулық сақтауға және нығайтуға арналған ҥйлескен іс-

қимыл әрекеттерінің жемісі екенін баршамыз да ҧғынуға тиіспіз. Сонда ғана қоршаған ортаны сақтай 

отырып, таза су ішіп, дҧрыс тамақтанып, иманды және салауатты ӛмір салттарын тҧрақты 

қалыптастырсақ болашақтың жарқын кепілі болмақ. [2] 
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1. https://strategy2050.kz/news/pandemiya-kezindegi-salauatty-mir-salty/ 

2. Зайцев Г.К. и Зайцев А.Г. Твое здоровье. - СПБ.: Изд-во Акцидент, 2007. -52с. 

3. https://def4onki.ru/2020/04/09/koronavirus/ 

4. https://trends.rbc.ru/trends/social/5eecbd7b9a7947d6fff7c558 

5. https://yandex.ru/health/turbo/articles?id=7077&text=что+такое+коронавирус&ids=7077&utm_s

ource=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=yandex-

searchster&utm_content=article&saas_webreqid=1601267861593164-1479553055884920602200278-

production-app-host-man-web-yp-225 
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СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБЩЕСТВА ЧЕРЕЗ ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И 

МЕТОДЫ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 
 

Иоцус В.А. 
КГУ «Общеобразовательная школа № 14» 

г.Сатпаев 

 

Здоровый образ жизни - основа будущего каждого гражданина Республики Казахстан. Этот 

тезис не требовал особых доказательств без вынужденных изменений, связанных с 

ограничительными мерами в период борьбы с пандемией, теперь он становится просто обязательным 

для принятия к действию.  

При дефиците двигательной активности, особенно при дистанционном обучении, снижается 

устойчивость организма к простуде и действию болезнетворных микроорганизмов, что очень опасно 

не только в периоды вспышек инфекционных заболеваний, но и в повседневной жизни. Низкая, 

почти недопустимая, физическая активность или вынужденная гиподинамия (нахождение детей и 

взрослых в неподвижном, многочасовом состоянии) вызывает проблемы со здоровьем, приводит к 

ожирению и многим другим недугам, что приводит к несомненному ухудшению здоровья, и, 

соответственно, генофонда страны. Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что 

процветающее будущее нашей страны может находится под угрозой. Изучая данный, очень 

серьезный вопрос, мною была разработана система включения учащихся, их родителей и жителей 

микрорайона в целом, в определенный процесс здоровьесбережения.  

Социальная значимость данной деятельности не только в популяризации занятий физической 

культурой и спортом в ограниченных условиях, но и в том, чтобы сделать данные занятия 

максимально доступными для школьников и взрослого населения, оказать помощь и 

информационную поддержку ученикам и их родителям.  

Для укрепления здоровья детей, повышения качества обучения и физической культуре, для 

повышения успеваемости и снижения общей заболеваемости школьников предложена специальная 

система, представленная в состязательно – игровой форме, так как именно такой тип занятий 

является наивысшей точкой стимулирования активности у подростков и взрослых. 

Данная система отражает в себе комплекс мероприятий, направленных на сочетание 

физической нагрузки и здоровьесберегающих технологий. Для предоставления учащимся 

возможности полноценно заниматься физкультурой и спортом в ограниченных возможностях. 

Целью ее является не только задействование функциональных систем организма, но и поискового 

метода для выработки комплекса упражнений, выполняемых самостоятельно учеником в домашних 

условиях для сохранения здоровья, а также повышение интереса к физической активности. 

Также в предложенной системе деятельности предусмотрены теоретические занятия по 

соблюдению гигиенических норм и режима дня с интересными фактами о возможностях организма в 

определенные часы, что вызывает неподдельный интерес у подростков и молодежи, так как простые 

советы по соблюдению режима дня для них оказываются, практически, бездейственными. 

Все виды занятий проанализированы и соответствуют возрастным возможностям и 

особенностям учащихся. 

Понятно, что предложенный мною вид деятельности, – это вспомогательный процесс в 

усвоении учебной программы по физической культуре: 

 Совершенствование двигательных навыков, физических качеств: силы, выносливости, 

быстроты, ловкости, укрепление нервной системы, но он может стать основой для вхождения в 

осознанное принятие здорового образа жизни.  

 Большое значение уделено формированию сознательности как основного 

принципа в тренировочном процессе. 

 Гигиена, режим дня, водные процедуры, утренняя гимнастика. 

 Использование естественных факторов природы в целях укрепления здоровья и 

закаливания. 

 Вред организму при употреблении спиртных напитков, табака, наркотиков. 

 Понятие об утомлении, переутомлении. 
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В предложенном комплексе работы - упражнения на силу, выносливость, а также 

упражнения на равновесие, висы, упоры. Все, что может выполнять человек в ограниченном 

пространстве. Конечно, чтобы достичь результата, нужно: 

 знать разновидности и особенности структуры занятий физическими упражнениями для 

школьников при дистанционном обучении; 

 понимать особенности работы по внедрению домашних заданий по физической культуре 

при дистанционном обучении. Это очень важная часть для понимания, гарантирующая правильный 

подход и грамотное выстраивание самостоятельной работы с опорой на помощь родителей и 

классных руководителей; 

 правильно подбирать комплексы упражнений в зависимости от направленности физических 

действий. Отдельно для утренней гимнастики или динамической паузы и для занятий спортом в 

домашних условиях. 

Какие же формы работы были введены дополнительно к обязательным. В каждом классе 

определяется группа лидеров с уклоном на спортивные способности и возможности, им дается 

задание  приготовить комплекс упражнений, который рассматривается и готовиться вместе с 

учителем физической культуры. Затем ученик записывает при помощи родителей или других членов 

семьи упражнения, что на скрытом уровне уже является пропагандой и вовлечением не учащихся в 

школе в  погружение в основы здорового образа жизни. Ребятам же, не имеющим особых 

двигательных навыков, дается задание по созданию видеороликов на гигиенические темы: «Как 

правильно чистить зубы», «Какую мочалку выбрать для купания», «Как организовать учебное место 

для сохранения правильной осанки», «Разминка для глаз» и так далее. 

Затем данное видео предлагается другим ученикам для выполнения, (начинали мы с разминок). 

При этом обговаривается, что последующая разминка должна быть приготовлена следующим 

учеником не менее качественно и интересно. Таким образом, возникает соревновательный процесс, 

охватывающий не только обучающихся.  

Вторым этапом данной работы стал уже запуск челленджей. Сначала учителем проводится 

индивидуальный опрос среди учеников, какие необычные физические качества может проявить 

ребенок. Затем отбираются приемлемые, не подвергающие учеников опасностям, физическим 

травмам, виды упражнений, проводится беседа с родителями о разрешении демонстрации 

способностей и помощи в съемке процесса, и лишь потом запускается видео, стимулирующее к 

действию и преодолению возможностей другого человека или установлению лучшего рекорда при 

выполнении задания. Но чаще всего, цель ставиться на то, чтобы повторить предложенное задание. 

Все желающие, так как это рекомендательный вид занятий, но как раз он и становится самым 

популярным и выполняемым, присылают видео с выполнением задачи или улучшенным 

результатом. Объявляется победитель!  

Такой же вид соревнований предлагается и родителям учащихся, которые с удовольствием в 

условиях ограничительных мер и ограниченности двигательных возможностей включаются в 

процесс состязаний. И среди взрослых также определяются лидеры.  

Следующий этап уже выходит за рамки школы. Учащиеся, победители челленджей, бросают 

вызов через социальные сети школьникам всего города, а родители – победители – родителям  

других школ. Таким образом, запускается интересный, успешный и полезный процесс, вовлекающий 

большой круг населения в занятия спортом.  

У нашей молодежи много интересных идей, которые современны, актуальны, а главное 

интересны самим ребятам, нужно только быть внимательными к их желаниям, интересам и внедрять 

их, немного продумав и переработав, в действие. Итогом такой работы становиться достижение 

педагогических целей и популяризация здорового образа жизни. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО  ОБРАЗА 

ЖИЗНИ У УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 
 

Исабекова А.М. 
КГУ «Школа- гимназия №65» 

Нұр-Сұлтан қаласы 

 

Мир особого ребѐнка — он закрыт от глаз чужих. 

Мир особого ребѐнка — допускает лишь своих. 

Мир особого ребѐнка интересен и пуглив. 

Мир особого ребѐнка безобразен и красив. 

Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт. 

Мир особого ребѐнка иногда он нас страшит. 

Почему он агрессивен? 

Почему не говорит? 

Мир особого ребѐнка — он закрыт от глаз чужих. 

Мир особого ребѐнка — допускает лишь своих! 

В Послании народу Казахстана Глава государства поручил «усилить внимание к нашим 

гражданам с ограниченными возможностями. Для них Казахстан должен стать безбарьерной зоной. 

Позаботиться об этих людях,  - наш долг перед собой и обществом». 

В отличие от общеобразовательных школ  коррекционно–образовательная школа  имеет свои 

специальные задачи - это социализация  учащихся с нарушениями слуха в общество. И это не 

случайно, т.к. помимо знаний, даваемых по учебным программам, перед такими школами ставится 

социальная задача: подготовить своих воспитанников, имеющих нарушения слуха к самостоятельной 

жизни в обществе, адаптироваться в естественном социальном окружении.  

Социализация начинается с социального здоровья человека. Из определения ВОЗ, 

традиционно здоровье представляется тремя компонентами – физической, душевной и социальной. 

Рассмотрим физическое здоровье детей ОВЗ, в частности детей с нарушениями слуха. Речь пойдет об 

учащихся с нарушениями слуха, обучающихся в специальных классах в школе – гимназии №65. 

Целью формирования ценностей здоровья и здорового образа жизни у наших учащихся  

считаем обучение каждого способам поддержания и сохранения здоровья, воспитание и развитие на 

основе здоровьесберегающих знаний, умений и навыков, а также формирование эмоционально-

ценностного отношения к своему здоровью.  

В начальных классах на уроках познание мира, самопознание, классных часах мы начинаем с 

изучения строения человека, его поведения, эмоции. Так как психофизиологические особенности 

развития младших школьников с нарушениями слуха препятствуют полноценному познанию 

окружающего мира, в частности самого себя.  В своѐм большинстве, младшие школьники, помимо 

тугоухости, имеют множество сочетанных заболеваний. Придя в школу, такие учащиеся 

сталкиваются с нагрузками, усугубляющие здоровье.  

Во-первых, в школе преобладают так называемые уроки не связанные с двигательной 

активностью(математика, русский язык, познание мира, чтение и т.д). Поэтому мы стараемся 

включать  в предметы «Познание мира», «Труд», такие формы организации урока как целевые 

прогулки, экскурсии, игры, труд и др..  

Во – вторых учащиеся с нарушениями слуха, помимо нарушений, связанных с недостатком 

слуха, имеют массу различных заболеваний (нарушение зрения, осанки, задержка психического 

развития на фоне органического поражения головного мозга и др.) 

Поэтому, одним из требований при организации учебного процесса в коррекционной школе 

является строгое соблюдение охранительного педагогического режима и внедрение соответствующих 

технологий. Создание  школьной здоровьесберегающей среды. По плану УВР проводятся 

здоровьеукрепляющие мероприятия: музыкально-ритмические переменки,  дни здоровья, 

динамические паузы. Ежедневное планирование входит соблюдение режима дня: утренняя 

гимнастика, уроки на воздухе, горячее питание, влажная уборка, проветривание. 

Если говорить о физическом здоровье нельзя не отметить работу наших кружков   

«Хореография»,  по теннису, футболу. Во время занятий в кружках увеличивается  период 

двигательной активности: вырабатывается эластичность мышц, укрепляется суставно-связочный  

аппарат, развивается  сила и ловкость. Различные кружки, мероприятия, занятия  позволяют 
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максимально отвлечь наших учащихся от своих проблем  в процессе концертной, соревновательной 

или тренировочной деятельности, предусматривающее общение, развлечения, активный отдых и 

другие формы нормальной человеческой жизни. 

Особо хочется остановиться на социальном здоровье наших воспитанников. Как писал Л.С. 

Выготский: «Проблема глухоты в обществе — проблема социальная. Глухота будет побеждена 

через социальное воспитание». Социальное здоровье означает способность к общению с другими 

людьми в условиях окружающей социальной среды и наличие личностных взаимоотношений. Здесь 

возникают определенные трудности, так как наши ученики не владеют свободной устной речью. 

Невозможность полноценного речевого общения, боязнь социальных контактов ведет к социальной 

изоляции.  Поэтому необходимо проведение целенаправленной работы по профилактике и коррекции 

нарушения социального здоровья детей с нарушениями слуха. Наши учащиеся обучаются в 

коррекционных классах в общеобразовательной школе, где создается определенная социальная среда. 

Еще Л.С. Выгодский придавал значение включению детей с нарушениями слуха в разнообразную 

социально значимую деятельность, где появляется потребность в общении и развивается устная речь.  

Дети с нарушениями слуха каждый день сталкиваются со  своими сверстниками с образовательной 

школы, перенимают у них нормы поведения, общения.   

Психолого-педагогическое сопровождение детей и родителей является неотъемлемой частью 

образовательного процесса нашей школы. Преодолеть барьер общения помогают специалисты: 

сурдопедагоги, дефектологи, логопеды, психологи. Работа специалистов и родителей дает свои 

результаты, наши учащиеся свободно входят в контакт с детьми образовательной школы. Посещают 

разные общешкольные мероприятия, часто сами участвуют, чувствуя себя частичкой этого общества.  

Для любого социума, достигшего определенного уровня развития, ключевой ценностью 

становится здоровье нации, достижимое через здоровый образ жизни человека. Общество получает 

работоспособную персону, достойные перспективы развития.  

В. А. Сухомлинский писал: «Опыт убедил нас в том, что примерно у 85 % всех неуспевающих 

учеников главная причина отставания в учебе — плохое состояние здоровья, какое-нибудь 

недомогание или заболевание, чаще всего, совершенно незаметное и поддающееся излечению только 

совместными усилиями матери, отца, врача и учителя». Потому первостепенной задачей учителей 

школы — это сохранение и укрепление здоровья школьников, защита ребенка в условиях школьного 

коллектива, а также пропаганда здорового образа жизни, содействие утверждению в жизни 

школьников идей добра и красоты, физического и духовного совершенствования. 

 

Литература: 

1. Бурова Н.И. Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями слуха в 

условиях инклюзивного обучения: методические рекомендации педагогам дошкольных, школьных 

образовательных учреждений / Н.И. Бурова. – Челябинск : Издво ЦИЦЕРО, 2017. – 70  

2. Выготский Л. С. Основы дефектологии: Учебник для вузов. – СПб.: Лань, 2003. – 654 с. 

3. Петшак В. Изучение эмоциональных проявлений у глухих и слышащих детей. // 

Дефектология. – 2001 – № 

4. Сотникова Н.Г. Организация работы с родителями по социальному воспитанию глухих и 

слабослышащих детей старшего дошкольного возраста со сложными нарушениями развития 

Методические рекомендации для специалистов специальных (коррекционных) дошкольных 

образовательных учреждений для глухих и слабослышащих детей. Челябинск – 2009 
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ҦЛТТЫҚ ОЙЫНДАР ЖӘНЕ ЖЕКЕ ТҦЛҒАНЫҢ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ 

ҚАЛЫПТАСУЫ 
 

Карпыкбаев Е.А. 
№92 гимназия» КММ 

Абилда С. Е. 
№101 мектеп-лицейі КММ 

Қарағанды қаласы 

 

Ойын деген менің тҥсінуімше, кӛңіл кӛтеру, 

жҧрттың кӛзін қуантып, кӛңілін шаттандыруға 

ғана емес, ойынның ӛзінше бір ерекше 

мағыналары болған. 

М.О.Әуезов. 

Қазақ халқы материалдық мҧраларға қоса мәдени қазыналарға да аса бай халықтардың бірі. 

Сондай қомақты дҥниелер қатарына ҧлт ойындары да жатады. Ҧлт ойындарының жалпы қалыптасу 

кезеңдері - біздің заманымызға дейінгі ХІІ-ХҤ ғасырлар аралығы. 

Қазақстан жеріндегі кӛшпелі тайпалардың қҧрылу дәуірі, ӛткен ойындардың қай-қайсысы 

болмасын, қай кезеңде дамымасын, олар тек ӛндірістік қарым-қатынастың қалыптасуына негізделген. 

Кезіндегі Ӛндіріс кҥштерінің қҧралына пайдалануға икемделген тас, ағаш, сҥйек тағы басқа табиғи 

заттар осы дәуірдегі қалыптасқан ҧлт ойыдарына да сол ӛндіріс қҧралдарының материалдары 

қолданылады. 

Мәселен, кҥні бҥгінге дейін мәнін жоймаған ҧлт ойындар. 

Демек, бҧл табиғи заттар ӛндірістік қарым-қатынастың дамуына қандай әсерін тигізсе, ҧлт 

ойындарының қалыптасуына да сондай маңызы болды. Жеке тҧлғаның ой - ӛрісін, психика, 

физиологиясын қалыптастыруда «Арқан тартыс», «Аударыспақ», «Асық ойындары» деп аталатын 

ҧлттық ойындарының маңызы зор. 

Ҧлттық ойындар ерлікті, ӛжеттілікті, батылдықты, шапшаңдықты, ептілікті, тапқырлықты, 

табандылықты, байсалдылықты тағы басқа мінез – қҧлықты ерекшеліктерімен бірге кҥш-қуат 

молдылығын, білек кҥшін, дененің сомдалып шығуын қажет етеді. 

Сонымен бірге, бҧл ойындар әдемілік пен адамгершіліктің жоғары принциптеріне негізделген. 

Осы жетістіктерге жету ҥшін оқушының психикасы мен физиологиялық (сезімдерін жетілдіру) 

дҧрыс қалыптасуын қадағалап әрі дамытып отыру қажет. Оқушының  психологиялық танымдық  

процестерді қалыптастырудағы негізгі тҧлға. Әр оқушының психологиясын білу, кӛп ойлануды нерв 

жҥйесіндегі шыдамдылыққа қажет етеді. Кейбір оқушылар мінез – қҧлқы ашушаң, жай басар болып 

келеді. Оқушының негізгі психологиясына мҧндай оқушылармен нерв жҥйесі бір қалыпта болу ҥшін, 

жас ерекшеліктеріне ықпал ету қажет. Ҧлттық ойын арқылы оқушының нерв жҥйесін бір қалыпта  

болуын  бақылай алады. 

Зертеуге арналған ҧлттық ойын арқылы, психикасы мен физиологиялық қалыптасуындағы ролі. 

Сабақ жоспарына ҧлттық ойынын  кіргізіп отырмын. 

Ҧлттық ойындардың тізімі: 

1.Аударыспақ; 

2.Арқан тартыс; 

3.Аңшылар; 

4.Ақсерек, кӛксерек; 

5.Жаяу кӛкпар. 

Мысалы: Арқан тартыс – ҧлттық ойын. 

1.Сабақ барысында арқан тартыс ойынына қызығушылығын арттыру; 

2. Бір – бірлеп  арқан тартыстыру және  тӛрт – тӛрттен тартыстыру. Екі топқа бӛліп 

тартыстыру. Бір – бірлеп тартыстырғанда оқушының нерв жҥйесі бір қалыпта болмайды. 

Осы ҧлттық ойын тҥрлерін қолдану арқылы оқушының қабілетін ескере отырып жеке тҧлғанын 

нерв жҥйесін,ағзасын шынықтыруда кҥш қуатын молайтуда, кӛру қабілетін дәлділікке арттыруда, ой 

ҧшқырлығын дамытудағы ҧлттық ойындардағы беретін әсер. «Арқан тартыс» оқушылардың қол 

бҧлшық еттеріне кӛп әсерін тигізеді. 
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«Аңшылар» ойыны оқушыларды шапшандылыққа, ҧтқырлық сияқты қасиеттерге тәрбиелейді. 

Осы ойын жеке тҧлғаның нерв жҥйесін шындауға, ӛте дәлділікке, мергендікке қалыптастырады,  бір – 

бірінің мінез қҧлқын танып, ӛзіне сенімді, адал дос тандауға мҥмкіндік береді. 

Ал ӛзара келісуіне байланысты бір-бірінен ҧтқан асықтарын алу не беру айтқан сертте тҧру, 

екісӛзді болмау қасиеттеріне тәрбиелейді.Сақаны алшы тҥсіру айла амалды қолдана білуге 

жаттықтырыды.Ойын барысында асық иіру арқылы бармақтадың бҧлшық еттерінің нығаюына әсер 

етсе, асық тігу, сақамен ату кезінде бҥгіліп-жазылып дене бҧлшық етінің сомдануына ықпал 

тигізеді.Асықтарды кӛздеп, нысанаға дәл тигізу жеке тҧлғаны мергендікке тәрбиелейді, әсіресе, қазақ 

халындабайдың ерке қыздардыӛзініңақыл-парасатына сай жер таңдауына оқжетпестің қиясына теңге 

іліп қағып тҥсірген ер-азаматтың мергендік ептілігіне сҥйенеді,елді сҥйсіндіреді. Бҧл мергендік бала 

кҥніндегі асықатып жаттығуының нәтежиесі. Ал ай астында теңге ату-бҥгінгі әлемдік арасындағы 

пневматикалқ мылтықтан ату, биатлон шеберлерінен кем емес ӛнер. 

Қажет болған жағдайда спорт қҧралдары ойынға қатысушылардың барлығына бірдей 

жетсе,ойын соғҧрлым қызықты ӛтеді. Ойын арасында оқушылрдың бір-бірімен қарым-қатынас 

мәдениетін сақтап, ілтипатпен, сыйластықпен, дӛрекілік танытпай, ӛзара тҥсінікпен ойнауын 

қадағалап, басшылық жасаймын. 

Ойындардың қызықты, кӛңілді ӛтуі ҥшін мынадай талапты бҧлжытпай орындау керек екенін 

оқушыларғатҥсіндіремін. Ойынның ережесін бҧзбай, оны әртҥрлі вариантпен ойнауға 

болады.Ӛзіңнен басқа балалардыңда ойнағысы келетінін есте ҧста.Қарсыласыңның кҥші сенен кем 

болмасын.Бос ызақорлыққа салынып, жолдастарыңды ренжітіп алма.Ойын бастаушы мен 

тӛрешілердің ескертпелерін мҥлтіксіз орында. Жеңілгенге кҥлме, жеңілсең-тҥңілме. 

Қысқасы, жылдың қай мезгілінде де әр тҥрлі бой ширатар, ой сергітер ойындарды кӛп 

ойнасаңдар, денсаулықтарың шынығады, кҥшті болып ӛсесіңдер. 

Қолға алған жҧмыстың тез бітіп,сабақ оқуыңды жеңілдете тҥседі. 

Жеке тҧлғаны кӛп факторлы әдістеме арқылы зерттеу. 

Авторы Р.Кэттелл. Он алты жеке тҧлғаның факоры. 

Мақсаты :Бҧл әдстеме арқылы кӛптеген хабарын жеке тҧлғаның сипатын және 

конституциондық факторларын ашу Факторлардың бірігуі мен және ӛзара байланыстарын мыналар 

арқылы анықтайды: 

- интеллектуалдың ерекшеліктері B,N,Q1 

- Эмоционалды-еріктік ерекшеліктері  C,G, I, O,Q3,Q4 факторлары  

- ӛзара қарым-қатынас ерекшліктері F,H,F,E,Q2,N,L.      

 

Мағжан Е. 

 
Асылбек Е. 
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Сырлыбек Е. 

 
Қорытынды 

Сондықтан, ҧлт ойындарының ішіндегі арыдан келе жатқан кӛнелерінің бірі болып табылады. 

Ҧлттық  ойыны  баланың  жастайынан нерв жҥйелерін  шындап, олардың  дәлдікке, ҧстамдылыққа, 

байсалдылыққа тәрбиелейді. Мҧндай қасиеті болмаса адамдар шыдамдылық, тӛзімділік те болмайды. 

Ондай қасиеттері болмаса адам ойында да, ӛмірде  де кӛздеген мақсатынан шыға бермейді. 

Сондықтан жеке тҧлғаның психо – физиологиялық қалыптастырудағы  ҧлттық  ойындардың  рӛлі зор, 

яғни нерв жҥйесін қалыптастырады, денені шымырлатып мҥсіндеуге ықпалын тигізеді, логикалық 

ойлау қабілетін арттырады, мергендікке тәрбиелеп, тҥр – тҥс  ажырата білуге  жетелейді. Менің осы 

ҧлттық ойындарды дене тәрбиесі сабағына  енгісе деген ҧсынысым бар. 

Егер ҧлттық ойындар дене тәрбие сабағына нақты енгізілетін болса, онда мектеп 

оқушыларының ҧлттық ойындарға, ата – баба дәстҥрлеріне деген  сҥйіспеншіліктері, қҧрметтері 

біршама артқан болар еді деген сенімдемін. 

 

Жеке тҧлғаның психо – физиологиялық  қалыптасуы 

 
 

Әдебиеттер: 

1. Тӛтенаев Б. «Ҧазақтың ҧлттық ойындары»,Алматы, Қайнар 1994ж. 

2. «Дене шынықтыру дегенге...» Білім және еңбек 1974ж. 

3. «Дене тәрбиесі сабағында ҧлттық ойындарын оқыту методикасы», Алматы 1979ж. 

4. Р.Римсая, С.Римский, «Практическая психология в тестах», Москва АСТ Пресс 1997ж  

5.Б.Тӛтенбаев . «Қазақтың ҧлттық ойындары».   

6. «Зерде».№10. Қазақтың ҧлттық ойындары – шетел ғалымдарының кӛзімен.   

7. «Білім және еңбек». 1979ж №4. Халықтың рухани дәстҥрі. 

8. «Білім және еңбек». 1977ж. №8. Ҧлт ойындары 

9. Қазақ совет энциклопедиясы. Ҧлт ойындары. 2,3,5 – 10 томдары.  

10. «Бастауыш мектеп». 1978ж. №5,6. 

11. «Білім және еңбек». «Бес тарих» сыры.1986ж. №6. 

12. «Пионер». Ҧлт ойындары. 1986ж. №2. 

13. Т.Айтбаев. Адам организмінің қызметі. Алматы, «Қазақстан» .1983ж. 

14. М.Болғанбаев. Қазақтың ҧлттық спорт тҥрлері. Алматы, «Қайнар» 1985ж.       
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ҚАЗАҚ ДАЛАСЫНДАҒЫ ДӘСТҤРЛІ ӚМІР: ҚАЗАҚТАРДЫҢ ҦЛТТЫҚ 

ОЙЫНДАРЫ 
 

Кенжебай Ж.Ә. 
ЖББ №8 орта мектебі, 

 Қарағанды облысы, Балқаш қаласы 

 

Кез-келген халықтың ӛмірінде ӛздерінің тӛл ҧлттық ойындары болады. Ҧлы далада кҥш пен 

шыдамдылықты тексеру мақсатында ата-бабаларымыз кӛптеген ойын тҥрлерін ойлап тапты. Ҧлттық 

ойындар алаңы-бҧл ерекше рәсім болып табылады, себебі, ҧлттық ойындар спорттық әрі әскери 

жарыстар арасындағы қарым-қатынас алаңы болып саналады. Олардың кӛпшілігі кейіннен дамып, 

қайта жарыққа шығу арқылы бастапқы мәнін жоғалтты. Мҧндай ойындарға: аламан бәйге, кӛкпар, 

қыз қуу, алтыбақан, асық ату сынды ойындарды жатқызуға болады. 

Қазақтар кӛбінесе кӛшпелі ӛмір салтын ҧстанғандықтан, ат жарыстары мен адамдардың 

бойындағы кҥш, ептілік, батылдық сынды қасиеттерді дамытатын ат ҥстіндегі ойындардың барша 

тҥрлері кеңінен таралды. Жылқы малын қастерлеу және ат ойындарына деген сҥйіспеншілік бҥгінгі 

таңға дейін сақталған. Әр ойында рухани мәдениеттің элементтері бар ойын-сауық ойынының ӛзара 

байланысы маңызды болды[1,124]. Қазақ халқының кең тараған ойындарының кейбір тҥрлерін атап 

ӛтетін болсақ: 

Бәйге-шабандоздардың мықтылығын танытатын ат жарысы. Салт аттылардың қайсысының 

жылдам екенін анықтау мақсатында ҧйымдастырылады. «Бәйге» ойынының тағы бір ерекше нҧсқасы 

бар, оған тіпті балалар да қатыса алады. Ойыншылар жҧп ретінде ойын кӛрсетеді. Барлық жҧптар 

сызық бойымен тҧрып, «тӛрешінің» белгісі бойынша белгіленген мақсатқа — орамалға жҥгіреді. 

Мақсатқа тез жеткен шабандоз озады. Бәйге барлық мерекелерде ӛткізілетін және барлығына қол 

жетімді ойын тҥрі. Қазақ бәйгесі тҧйық шеңберде жазық жерде орналасты. Жарыстар келесі 

қашықтықтарға ӛткізілді: 1,2-ден 2 км-ге дейін. Жасы 3-тен кіші емес жылқылар ҥшін (қҧнан бәйге), 

4 жасқа дейінгі жылқылар ҥшін 2,5-тен 4,8 км-ге дейін (дӛнен бәйге); 5 жастан асқан жылқылар ҥшін 

5-тен 8 км-ге дейін (бәйге) ҧйымдастырылады [2,59]. Жҥлделер шабандоздардың санына байланысты 

әр тҥрлі болады, 4-5 шабандоз аралығында марапатталады. 

Кӛкпар тарту - қазақтың ҧлттық ойыны, оған кӛбінесе ауылдардың жігіттері қатысты. Жарысқа 

алдын ала дайындалды, ӛйткені бҧл кҥш, ептілік, тӛзімділікті талап етеді. Жарыс кҥні барлық 

қатысушылар мен кӛрермендер алаңға жиналды. Жарысушылардан 50-60 қадам қашықтықта ешкінің 

ҧшасы лақтырылып, кӛкпар ҥшін кҥрес басталды, ол тҥскі астан кешке дейін жалғасуы мҥмкін еді. 

Кҥрес ат ҥстінде жҥргізілді. Нәтижесінде кӛкпар алған ауыл жеңіске жетеді. Жігіттер ауылдың ең 

қҧрметті аулаларын «жауынгерлік олжамен» мақтанышпен жҥріп, ал тҧрғындар оларды қҧттықтап, 

сыйлықтар сыйлады. 

Кӛкпардың пайда болуының бірнеше тарихы бар: біріншіден, ойынға қатысушылар табынға 

шабуыл жасайтын және сол сияқты олардың қошқарларын жоятын жыртқыш дала қасқырларын 

бейнелейді; екіншіден, олар бҧрын олжамен қашып кеткен, ҥшіншіден, жараланған батырды 

тҧтқындаудан қҧтқарған болуы мҥмкін деп санады. Ойынның мақсаты-ешкінің тасталған қаңқасын 

бірінші болып келісілген жерге жеткізу. Тӛрешінің белгісі бойынша әрқайсысы қаңқаны басып алуға 

тырысты, ал қалғандары олжасын тартып алу ҥшін қуғынға тҥсті. Сондықтан, тушьті(ҧша) игерген 

шабандоз оны ер-тоқымға мықтап ҧстауға, аяғының астына қысуға немесе бір жақтан екінші жағына 

лақтыруға және қуғыншылардан арылуға тырысты. 

Қыз қуу-ҧлттық ат спортының тҥріне жатады. Ертеректе қызды қалыңдық қылып алмақшы 

болған сері жігіт барлық кҥші мен батылдығын, ептілігін танытатын тҥрлі сыннан ӛткен. Соның 

жарқын ҥлгісі ретінде, «қыз қууды» жатқызуға болады. Содан бері мейрам, тҥрлі мерекелердің 

бағдарламаларына енгізіліп жҥр. Жарыс барысы ҧзындығы 300-400 м, ені 30-40 м тегіс жерде 

ӛткізіледі[3,152]. Мәре мен сӛре бір жерде орналасқан. Айналып қайтар жерге жалау қадалатын 

болған. Қыз жігіттен 10 м жерде алдыда тҧрады, бҧдан кейін тӛрешінің белгісі бойынша жарыс 

басталады.Жарыста жігіт айналып қайтатын жерге дейін қызды қуып жетсе, оны ат ҥстіңде қҧшақтап 

сҥюге тиіс болды. Бҧл - жігіттің жеңгенін аңғартқан. Ал қуып жете алмаса, қайтар жолда қыз сӛреге 

дейін жігітті, оның атын қамшының астына ала алған. Бҧл іс-әрекетінен жігіттің жеңіліс тауып, 

қыздың жеңіске жеткенін аңғаруға болады. Жарыс барысында ӛз атын қарсыласының алдына 

тоқтатуға, қаптал сызықты бҧзып ӛтуге, айналып кайтатын жерге жетпей жарты жолдан қайтып 

оралуға болмайды. Ережені бҧзған спортшылар жарыстан шығарылатын болған. 
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Алтыбақан - алты бағаннан тҧрғызылған қазақтың әткеншектері, олардың ҧштары берік 

арқанмен тартылып, ҥстіне кӛлденең сырық орнатылды, онда аяқ пен орындыққа арналған жҧптық 

арқандар бекітілді. Алтыбақан - бҧл жастар ҥшін ойын-сауық, сондықтан кешкі уақытта ӛткізілген. 

Қыз бен жас жігіт әткеншекке мініп, бір уақытта кӛңілді ән бастап, қалғандары оны алып, домбырада 

ойнады және жҧптар бір-бірін алмастыра алды. Жастар ойындары шариғат талаптарына қайшы, 

жақын танысуға, ӛзара тҥсіністікке, серілер мен бойжеткендер арасындағы достыққа ықпал етті. 

Асық ату- әуел бастан боялған қойлар мен тҧяқтыларға (тҥйіндерге) арналған балалар ойыны. 

Бҧл ойындарға ауылдың басқа да ӛкілдері - жастар мен ересектер жиі қосылатын. Асық ойынының 

бірнеше нҧсқасы бар.Ең танымал алшы, онқа хан, бес тас, атбақыл еді. Әрине, қазақтар да кӛптеген 

халықтарда таралған ойындар ойнады, мысалы, кҥнжіт (жасырынбақ, соқыр теке және т.б.).  

Асық ойыны – әр аймақтың тҥрлі ерекшеліктерін сақтай отырып дамыған ҧлттық ойындардың 

ішіндегі танымалы және қазақ халқының дәстҥрлі ҧлттық ойындарының ең қызықты әрі кӛптеп 

таралған тҥрі. Сондықтан талай ғасырлар бойы халықтың жадында сақталып келген осы бір ҧлттық 

ойынды ӛскелең ҧрпақты тәрбиелеудің қҧралы ретінде пайдалануға да болады. Бҧл ойын мазмҧны 

жағынан ҧтыс ойынына жатқызылады. Бҥгінгі таңда ауыл және қала балаларының ойнап жҥрген 

«асық ату» ойыны балалардың шапшаңдығын талап етіп, қҧралайды кӛзге  атқан мергендік қасиетін 

арттырып, дәлдік пен нақтылыққа, есепке ҥйретеді. Қазақ баласының есеп-қисапқа деген мықтылығы 

осындай ҧлттық ойындардан бастау алған. Асықты ешкім қолдан жасап алмайды. Ол-табиғи нәрсе. 

Оның жақсы сапалы тҥрлерінен сақа жасаған. Қазақта «қой асығы болғанмен, қолыңа жақса сақа тҧт, 

жасы кіші болса да, ақылы асса аға тҧт» деген мақал қалыптасқан. Сонымен қатар, қоғамда дайын 

деген ҧғымды білдіру мақсатында «сақадай сай» болып отыр деген сӛз тіркесі қолданылған.  

Асықтың: алшы, тәйке, бҥк, шік, омпа, шоңқа деген тҥрлерін ажыратуға болады.Осының ішінде 

алшы ерекше маңызға ие болды. Қоғамда жолы болғыш, жҧлдызы жарық адамдарға «Асығы 

алшасынан тҥсіпті» деген тҧрақты тіркес қолданылады. Асық ойындары баланы ептілік, ҧқыптылық, 

мергендік сияқты жақсы қасиеттерге тәрбиелеген[4]. 

Ҧлттық ойындарды насихаттауды негізге ала отырып, 2010 жылы Қазақстан Республикасының 

«спорт және денешынықтыру» істерінің маңынан «Асық ату» республикалық федерациясы 

жасақталған болатын. Бҥгінгі таңда бҧл федерацияның филиалдары ӛлкенің 5 облысында жҧмыс 

жасап тҧр. Ҧлттық спорт тҥрлерімен 202 мыңға жуық спортшы айналысатын болса, соның ішңнде, 

1040-ы асық ойнайтындарды қҧрайды. Республиканың 78 оқу орындарында (мектепте) асық 

ҥйірмелері, оның ішінде 63-і ауыл мектептеріне тиесілі екенін айта кетуге болады. 

Қазақстан Республикасының «Денешынықтыру және спорт туралы» заңның 21-бабында: 

«Ҧлттық ойындар-спорттың ажырамас әрі басты бӛлігі болып табылады[5]. Оның дамып, таралуы да 

белгілі бір тәртіппен жҥзеге асырылады»,-деп жазылған. Міне, осындай заңда кӛрсетілгендей, ҧлттық 

спортты дамытуға кӛптеген мҥмкіндік беріліп тҧрағанда ӛзіміздің тӛл ҧлттық ойындарымызды 

дамытпау-жас ҧрпаққа сын болары анық. Сондықтан да, «Тӛл ҧлттық дәстҥріміз бен мәдениетіміз-

ҧлттың генетикалық коды» болып табылады. Сондықтан да,  тӛл мәдениетіміз бен дәстҥрімізді, 

ҧлттық ойындарымызды, мәдени игіліктерімізді бӛлшектеп болса да бір бҥтін қылып 

жинастыруымыз қажет. 

Осылайша, қазақ халқы арасында тарихи тҥрде таралған ойындар олардың еңбек, рухани 

қызметі мен тҧрмысының, отырықшы және кӛшпелі ӛмірінің кӛптеген жақтарын қамтыды. Уақыт ӛте 

келе, қоғамның материалдық ӛмірінің ӛзгеруімен ойындардың формасы мен мазмҧны да  ӛзгеріске 

ҧшырады. 
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АҚЫЛ-ОЙДЫ ДАМЫТАТЫН ҦЛТТЫҚ ОЙЫНДАР 
  

Кенжебекова К.Т.  
«Жамбыл жабаев атындағы № 15 Қарсақбай 

ЖОББ мектебі базасындағы Тірек мектебі 

 (ресурстық орталық)» КММ 

Қарағанды облысы, Ұлытау ауданы 

 

Қазақтың  ҧлы ойшылы Абай Қҧнанбаев «Ойын ойнап, ән салмай, ӛсер бала бола ма?» - деп 

айтқандай баланың ӛмірінде ойын ерекше орын алады. Халқымыз ойындарды тек балаларды 

алдандыру, ойнату әдісі деп қарамай, олардың мінез-қҧлқының қалыптасу қҧралы деп ерекше 

бағалаған. 

Қазіргі адамзат ғаламторға тәуелді болған  заманда ата –аналар ӛз балаларына ғаламторды 

қосып беріп жатады. Ал ғаламтордағы атыс-шабыс ойындар бала санасына кері әсер етеді. Сонымен 

қатар компьютер алдында тапжылмай отыру бҧлшық еттерді қажытады және омыртқаға зиян болады. 

Балаларға арналған ойын баланың бойында  ерлікті, ӛжеттікті, батылдықты, шапшаңдықты 

дамытып, мінез-қҧлық ерекшеліктерін, білек-кҥшін, дененің сомданып шынығуын 

қалыптастыратындай болуы қажет. Бҧл қиындықтан шығу жолы – бастауыш сыныптан бастап, 

балалардың қазақтың ҧлттық ойындарына деген қызығушылықтарын қалыптастыру. Ол ҥшін сол 

ойындарды сабақта және сабақтан тыс уақыттарда тиімді қолдана білу керек. 

Қазақтың ҧлттық ойындары:  ол - спорт, ол - ӛнер, ол -  маңызы бар тәрбие қҧралы. Ҧлттық 

ойындар жҥгіру, секіру элементтеріне бай. Ойындардың кӛбісі далада, таза ауада ойналғандықтан,  

жас ағзаның дҧрыс та сергек ӛсуіне әсер етеді. 

Халық мҧғалімі Байтоғайҧлы Малқай бала ӛміріндегі ойынды және ермекті «Ол - баланың 

еңбегі»,- дейді, демек бҧл жай ермек емес, бала әлеміндегі кәдімгі еңбек. «Сондықтан да бала еңбегі – 

ойын. Балалар ойын арқылы тез тіл табысып жақсы ҧғысады, бірінен-бірі ептілікті ҥйренеді. Оның 

ҥстінде дене қимылы арқылы ӛзінің денсаулығын нығайтады. Халқымыз ойындарға тек балаларды 

алдандыру, ойнату әдісі деп қарамай, жас ерекшеліктеріне сай оларды кӛзқарасының, мінез - 

қҧлқының қалыптасу қҧралы деп ерекше бағалаған. 

Ҧлттық ойындардың кӛбісінің ежелден қалыптасқан арнайы ӛлеңдері бар.    

Бастауыш мектептерде ҧлттық ойынды ҧтымды пайдаланса,ӛлеңдер арқылы ойынның 

эстетикалық әсерін арттырып, балалардың ӛлең-жырға деген ыстық ықыласын оятып, кӛңілін 

кӛтереді,  дҥниетанымын арттырады. Ҧлы педагог В.Сухомлинский «Ойынсыз, музыкасыз, ертегісіз, 

шығармашылықсыз, қиялсыз толық мәніндегі ақыл-ой тәрбиесі болмайды» дейді, демек, шәкірттің 

ақыл-ойы, парасаты ҧлттық салт-сананы сіңіру арқылы байи тҥспек. Ойындар баланы тез ойлауға, 

тапқырлыққа баулып, жаңа тақырыптарды жылдам меңгеруге ықпал етеді, сӛз тіркесіне, ҧйқастыруға 

дағдыландырады.  

Мысалы: 1-сыныпқа келген балалармен  халық ойыны «Қуыр, қуыр, қуырмашты» ойнату 

пайдалы болды.Бала бас бармақтан бастап шынашаққа дейін саусақтардың атын тҥгел айтып береді. 

Бҧл ойын балалардың тілін жаттықтырып, есте сақтау қабілетін жетілдіре тҥседі.  Сауат ашуда 

әріптермен таныса бастағанда «Сақ қҧлақ» ойынын ойнатқан тиімді.  Ойнаушылар қаз-қатар 

тҥрегеліп тҧрады немесе қатарласа отырады. Бірақ бір ойыншы мен екінші ойыншының арасы бір 

метрдей алшақ болуға тиіс. Ойынды бастаушы  естілер-естілмес дауыспен сол кҥнгі ӛткен дыбыстан 

басталатын бір сӛзді айтып қалады.  

Мысалы «С» дыбысына байланысты: « Сылдырмақ» сӛзінен бастауға болады. Сол сӛзді қағып 

алған 2-ойнаушы ҥшіншіге, ҥшінші тӛртіншіге, тӛртінші одан әрі тез-тез айтып, онан әрі жеткізе 

береді. Олардың бәрі сӛздерді бір рет қана айтып, тым-тырыс отырады. Ең соңғы ойнаушы ойын 

бастаушыға сыбырлап ӛзіне жеткен сӛзді айтады. Бҧл ойын баланың зейінін машықтандырып, бірін-

тыңдай білуге, естігенін есте сақтауға баулиды. Сӛйлесе жҥріп, балалар ӛзара пікірлесіп, әсер 

алысады.  

Қазақтың «Бәйге» ойыны арқылы оқушыларды  жылдам ойлануға, тапсырмаларды тез 

орындауға қҧлшындыруға болады. Тақырыпты жинақтау кезеңінде тақтадағы жіпке қатар 

орнатылған аттарды жіп бойымен жылжыта отырып, білімдерін бекітуге арналған тапсырмалар 

орындатамыз. Бҧл  балалардың ҧлттық ойынға деген қҧлшынысын арттыра тҥседі.  

Әдебиеттік оқу сабағында ҧзақ мәтіндер мен жаттаған ӛлеңдерді «Орамал тастамақ» ойыны 

арқылы айтқызамыз. Бір оқушы мәтіннің бір бӛлігін немесе ӛлеңнің бір шумағын бастап, орамалды 
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кез-келген оқушыға тастайды. Ол оқушы әрі қарай жалғастырып, келесі оқушыға береді.Осылай 

жалғаса береді және тізбектей айтқызу арқылы уақытты ҥнемдейміз.  

Математика сабағында да халық ойындарын қолданудың тҥрлі жолдары бар. 

«Сиқырлы таяқ» ойынын реттік санауды ҥйрену кезінде ойнатқан тиімді.  Ойынға 

жиналғандар қол ҧстасып, дӛңгелене шеңбер қҧрып тҧрады да, араларынан біреуін ойын жҥргізуші 

етіп тағайындайды. Жҥргізуші қолына таяқ ҧстап, шеңбердің ортасына шығады да, қолындағы 

таяғының бір басын жерге тіреп тік ҧстайды да, кез келген бір ойыншының санын атап, таяқты қоя 

береді. Айталық, жҥргізушінің атаған саны тӛртінші, бесінші, оныншы не екінші бола ма, әйтеуір, рет 

саны аталған ойыншы ести салысымен жҥгіріп барып таяқты қҧлатпай ҧстауы керек. Бҧл ойын да 

баладан қырағылық пен ептілікті талап етеді және реттік санды тез анықтауға кӛмектеседі. 

Сонымен бірге «Ақ сҥйек» ойыны белгісіз санды табуға арналған ойын.Ойынға толық 

сыныпты қатыстыруға болады. Кестедегі белгісіз сандардың орнына «Ақ сҥйек» жасырынған. Кім 

дҧрыс шығарса, сол тапқан болады. Ойынның басты ерекшелігі – баланың ойлау қабілетін жетілдіру 

болып табылады. «Сақина салу» ойынын кӛбейту кестесін ӛткен кезде ойнатуға болады. Балалар 

дӛңгелене отырып, олардың алақандарына асыққа жазылған сандар таратылады. Ортадағы ойынды 

бастаушы «9х8» дейді. Қолында осы екі санның кӛбейтіндісінің мәні жазылған оқушы тез орнынан 

кӛтерілуі керек. Яғни, математика сабағында қолданылатын ҧлттық ойын тҥрлері оқушылардың 

математикалық ҧғымдарын кеңейтіп, ойлау қабілеттерін арттырып, есептеу дағдыларын шыңдай 

тҥсетіні белгілі. 

Қорытындылай келе,  сонау замандардан желіден желіге, атадан балаға, ҧрпақтан ҧрпаққа 

жалғасып келе жатқан балалар ойындары сынды мҧрамызды тек балаларды алдандыру, ойнату әдісі 

деп қарамай, жас ерекшеліктеріне сай олардың кӛзқарастарының, мінез-қҧлқының қалыптасу қҧралы  

деп ерекше бағалауымыз керек. 

Мен  ойын туралы мынандай тҧжырымға келдім: 

а) ойын - тәрбие қҧралы, ақыл-ойды, тілді ҧстартады, сӛздік қорды байытады, ӛмірді танытып, 

сезімді кеңейтеді, т ә р б и е л е й д і.  

ә) ерік  және  мінез қасиеттерін бекітеді, адамгершілік сапаны жетілдіреді.  

б) ҧжымдық  сезім әрекеттері ӛсе тҥседі.  

в) эстетикалық  тәрбие  беру - ӛнерді, кӛркемдікті тҥсіндіру қҧралына айналады.  

г) еңбек  тәрбиесін  беру мақсаттарын шешуге мҥмкіндік береді.  

д) дене  кҥшінің жетілуіне  кӛмектеседі - ойын баланы жан-жақты жарасымды тәрбиелеудің 

психологиялық және физиологиялық негіздері болып табылады.  

Сондықтан ҧлтымыздың асыл қазынасы болған ҧлттық ойындарымызды жоғалтып алмай, 

ҧрпақтан ҧрпаққа жетуін насихаттау –баршамыздың міндетіміз деп білемін. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЫ ПОДРОСТКОВ С ИНТЕРНЕТ-

АДДИКЦИЕЙ 
 

Магавьянова К.С. 
КГУ «СОШ №86» 

г. Караганда. 

 

У многих людей есть формы зависимости, с которыми они должны бороться. Зависимость в 

науке еще обозначают термином «аддикция». Aддикция – это навязчивая потребность человека в 

какой-либо определенной деятельности.  

Известно, что на сегодняшний день Интернет перестал быть просто системой хранения и 

передачи информации. Он стал новым слоем повседневной реальности и сферой жизнедеятельности 

огромного числа людей. В результате, у пользователей компьютерных сетей возникают формы 

психологической и социальной активности, а также целый ряд потребностей, целей, интересов, 

мотивов и установок, связанных непосредственно с этим новым пространством. И хотя эти процессы 
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пока еще протекают в скрытой форме и не затрагивают подавляющее большинство людей, не 

использующих Интернет в своей деятельности, потенциальное влияние этих процессов на жизнь 

современного общества столь велико, что многие авторы напрямую говорят о становлении нового 

информационного общества [1:165].  

Информационная среда играет все большую роль не только в жизни взрослого человека, но и в 

жизни современного школьника. 

Подростковый возраст – это, пожалуй, самый трудный и сложный из всех детских возрастов. В 

этот период, как указывают Л.И. Божович, Т.В. Драгунова, И.С. Кон, Д.Б. Эльконин, все стороны 

развития подвергаются качественной перестройке, возникают и формируются психологические 

новообразования (рефлексия, самосознание), закладываются основы сознательного поведения, 

формируются социальные установки. Эти исследователи сходятся в признании огромного значения, 

которое имеет для подростков общение. 

Интернет-аддикция вносит свой вклад в формирование целого ряда таких психологических 

проблем, как конфликтное и непоследовательное поведение, трудности адаптации в социальной 

жизни, хроническая депрессия, предпочтение виртуального пространства реальной жизни, утрата 

способности контролировать время своего использования компьютера, появление чувства 

неудовлетворения при отсутствии возможности использования сети Интернет. Используя Интернет, 

подросток, вместо того, чтобы «»думать» и «учить», предпочитает «искать» [2]. 

Новизна темы исследования заключается в том, что на сегодняшний день есть много 

исследований в области Интернет-аддикции, но редко кто из авторов рассматривает данную 

проблему в возрасте младшего подростничества. 

Актуальность исследования психологических последствий Интернет-зависимости в 

подростковом возрасте определяется, во-первых, постоянным увеличением числа подростков и 

юношей - пользователей сети Интернет, во-вторых, тем, что чрезмерное пристрастие к сети Интернет 

разрушающе действует на ребенка, вызывает отрицательное воздействие на психику; в-третьих, 

отсутствием глубоких исследований в этой области в силу относительной новизны феномена 

Интернет-зависимости. 

Практическая значимость исследования состоит в следующем: результаты могут быть полезны 

школьным психологам для профилактики Интернет-зависимости в подростковом возрасте, а также в 

рамках психологического консультирования пользователей сети Интернет.  

Цель данной работы заключается в том, чтобы дать сравнительную характеристику 

коммуникативных сфер младших подростков с Интернет-аддикцией и без Интернет-аддикции. 

Теоретические положения исследования базируются на представлениях Голдберга А., 

Войскунского А.Е., Жичкиной А.Е., Егорова А.Ю., Короленко Ц.П., Янг К. и других специалистов о 

последствиях применения компьютерных технологий, причинах, симптоматике и развитии Интернет-

зависимости. 

Подростковый возраст не всегда существовал как культурное явление. М. Кле приводит в своей 

работе данные, согласно которым подростковый возраст впервые появился в промышленно развитых 

странах во второй половине XIX века. Из этого следует, что подростковому возрасту более ста лет 

[3:526]. В.А. Аверин пишет, что в доиндустриальной Европе понятия «детство» и «отрочество» были 

неразличимы для общества, и понятие «отрочество» не существовало до XIX века [4:325]. Также Ф. 

Ариес указывал, что подростковый возраст возник в 19 веке, и именно тогда контроль родителей за 

развитием ребенка продолжался вплоть до брака.  

Одним из основоположников психологии подросткового возраста является С. Холл (1844-

1924), который не только считал подростковую стадию в развитии личности соответствующей эпохе 

романтизма в истории человечества, но также сформулировал некоторое представление о 

переходности подростничества. 

Согласно концепции психоанализа (З. Фрейд, 1856-1939; А. Фрейд, 1895-1982) подростковый 

период соотносится с генитальной стадией, со временем полового созревания, когда прилив 

сексуальной энергии расшатывает сложившееся равновесие между структурами личности, и детские 

конфликты возрождаются с новой силой [5:144].  

Э. Шпрангер (1882-1963), крупный исследователь подросткового возраста, рассматривал 

данный период как кризисный. По его мнению, содержанием кризиса является освобождение от 

детской независимости. Э. Шпрангер является основоположником исследования самосознания, 

мировоззрения, ценностных ориентаций подростка [6].  
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Психолог Ш. Бюлер (1893-1974) обращала внимание на биологический смысл пубертатного 

периода, другими словами называемого еще периодом созревания или «негативной фазой». У 

девочек общая продолжительность пубертатного периода длится от 11 до 13 лет, а у мальчиков от 14 

до 16 лет. Основные черты данного периода - это повышенная чувствительность, беспокойное и 

легко возбудимое состояние, раздражительность, физические и психические расстройства, агрессия, 

капризы, недовольство собой. Окончание периода созревания характеризуется завершением 

телесного созревания [7:526].  

Таким образом, психологические изменения, которые происходят в развитии личности 

подростков, исследователи в основном связывали с процессом полового созревания. 

Э. Эриксон в период подростничества включает возраст от 14 до 19 лет, который он назвал 

периодом идентичности. Этот период характеризуется формированием первой и цельной формы эго-

идентичности. 

Л.С. Выготский отметил подростковый период (от 13 до 18 лет) как период волнения и 

пубертатный возраст (кризисы 13 и 17 лет). В этом возрасте, по Выготскому, у подростка появляются 

противоречивые желания и поступки, стремление походить на своих сверстников и в тоже время 

попытки выделиться из группы. 

По Д.Б. Эльконину, в эпоху подростничества входят дети от 11 до 18 лет. Д.Б. Эльконин 

выделил две стадии подростничества: младшее и старшее подростничества. Младшее 

подростничество охватывает возраст от 11 до 15 лет, сюда же включены два кризиса: кризис 11-12 

лет и кризис 15 лет. В младшем подростничестве ведущим типом деятельности становится интимно-

личностное общение со сверстниками [8:360]. Периодизация Д.Б. Эльконина является наиболее 

популярной в отечественной психологии. 

Психологические особенности возраста определяются комплексом обстоятельств, прежде всего 

общественными условиями и образом жизни подростка, воспитанием и характером его практической 

деятельности. В этот период происходит поиск новой деятельности, и от того, какая деятельность 

станет главной в жизни подростка, зависит становление его личности. 

Исследование в общем объеме продолжалось в течение двух месяцев в средней 

общеобразовательной школе №86 в 5,6,7 классах. Общее количество испытуемых в исследовании - 

157 школьников (80 девочек и 77 мальчиков) в возрасте младшего подростничества (11-14 лет).  

При проведении исследовательской работы испытуемым предоставлялись методики с 

прикрепленными бланками. Сложностей во взаимодействии со школьниками не возникало, 

респонденты старались отвечать вдумчиво и правдиво, в случае непонимания вопросов методик 

задавали вопросы, просили разъяснения. 

В ходе исследования были использованы следующие методики: 

1. Тест-опросник определения интернет-аддикции Кимберли Янг (в адаптации В.А.Буровой). 

Тест содержит 20 вопросов со следующими вариантами ответов: никогда или крайне редко (1 

балл), иногда (2 балла), время от времени (3 балла), часто (4 балла), всегда (5 баллов). По набранной 

сумме баллов возможны следующие варианты результатов: 

• Уровню обычного пользователя Интернета, который может себя контролировать 

соответствует 20-49 баллов;  

• 50-79 баллов означает наличие проблем, связанных с чрезмерным увлечением Интернетом;  

• При сумме баллов 80-100 можно предположить наличие значительных проблем в связи с 

использованием Интернета, разрешение которых возможно с помощью специалиста. 

2. Опросник «Шкала Интернет-зависимости» А.Жичкиной 

В опросник входят 14 утверждений в паре. Испытуемый должен выбрать одно из утверждений, 

наиболее подходящее для его жизненной ситуации. Выбор варианта «А» оценивается в 1 балл, выбор 

варианта «Б» - 0 баллов. Нормы: склонными к Интернет-зависимости считаются испытуемые с 

баллами по шкале Интернет-зависимости 3 и выше, не склонными к Интернет-зависимости – с 

баллом 0 по этой шкале. Интернет-зависимыми в строгом смысле слова считаются те, кто набирает 6-

7 баллов по этой шкале.  

3. Опросник В.Ф. Рощаховского для выявления уровня общительности (коммуникабельности). 

В тесте 16 вопросов на которые нужно ответить «да», «иногда» или «нет». За каждый ответ 

начисляется количество баллов: "да" — 2; "иногда" — 1; "нет" — 0. Затем результаты суммируются, 

и в зависимости от набранного количества баллов определяется уровень коммуникабельности.  

4. Опросник межличностных отношений (ОМО) А. А. Рукавишникова.  
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Опросник предназначен для оценки типичных способов отношения к людям, диагностики 

различных аспектов межличностных отношений в диадах и группах, изучения коммуникативных 

особенностей личности. 

В методике 54 утверждения, из которых 24 с ответами: обычно, часто, иногда, по случаю, 

редко, никогда. 20 утверждений с вариантами ответов: большинству людей, нескольким людям, 

многим, одному двум людям, некоторым людям и никому. 

Опросник межличностных отношений (ОМО) является русскоязычной версией опросника 

FIRO, разработанного американским психологом В. Шутцем. Опросник ОМО основан на основных 

постулатах трехмерной теории межличностных отношений В.Шутца. Важнейшей идеей данной 

теории является положение о том, что каждый индивид имеет характерный способ социальной 

ориентации по отношению к другим людям, и эта ориентация определяет его межличностное 

поведение. 

По итогам исследования можно сделать следующие выводы. 

В начале исследования было определено общее количество подростков с выраженной 

Интернет-аддикцией. С помощью методик К. Янг и А. Жичкиной было выявлено 32 Интернет-

аддикта. Как уже было сказано выше, в исследовании участвовало 157 школьников в возрасте от 11 

до 14 лет, из чего следует, что 20% испытуемых являются Интернет-аддиктами, 80% не присущ 

данный вид зависимости. 

1. Исследование по изучению коммуникативной сферы младших подростков с Интернет-

аддикцией и без нее. 

Предельно высокий уровень коммуникабельности обнаружен у одного Интернет-аддикта (3%). 

Данный уровень общительности носит болезненный характер. Человек говорлив, многословен, 

вмешивается в дела, не имеющие к нему отношения. Берется судить о проблемах, в которых не 

компетентен. Вольно или невольно часто бывает причиной разного рода конфликтов. Вспыльчив, 

обидчив, нередко бываете необъективен. Людям с таким человеком трудно. Данному подростку 

можно рекомендовать воспитывать в себе терпение и сдержанность, уважительнее относится к 

людям. Среди подростков без зависимости от сети Интернет 25% имеют данный уровень 

коммуникабельности. 

Высокий уровень общительности обнаружен у 16% испытуемых (5 человек). Человека с 

данным уровнем коммуникабельности можно назвать «рубаха-парень». Он всегда в курсе всех дел. 

Любит принимать участие во всех дискуссиях, хотя серьезные темы могут вызвать у него скуку и 

даже хандру. Охотно берет слово по любому вопросу, даже если имеет о нем поверхностное 

представление. Всюду чувствует себя "в своей тарелке". Охотно знакомится с новыми людьми. 

Может вспылить, но быстро отходит. Любит быть в центре внимания, никому не отказывает в 

просьбах, хотя не всегда может их выполнить. Берется за любое дело, хотя далеко не всегда может 

успешно довести его до конца. По этой причине учителя и сверстники могут относиться к нему с 

некоторой опаской и сомнениями. Можно рекомендовать развивать усидчивость, терпение и 

настойчивость при столкновении с трудностями. Среди подростков без зависимости от Интернет 50% 

имеют данный уровень коммуникабельности. 

Средний уровень коммуникабельности свойственен 66% подростков (21 человек). Такой 

человек любознателен, охотно слушает интересного собеседника, достаточно терпелив, отстаивает 

свою точку зрения спокойно. Без переживаний идет на встречу с новыми людьми. В то же время не 

любит шумных компаний; экстравагантные выходки и многословие могут вызвать раздражение. 

Среди подростков без зависимости от Интернет 25% имеют данный уровень коммуникабельности. 

Ниже нормы коммуникабельность у 12% Интернет- зависимых респондентов (14 человек). 

Данный человек известной степени общителен, в незнакомой обстановке чувствует себя вполне 

уверенно. Новые проблемы его не пугают. И все же с новыми людьми сходится с оглядкой, в спорах 

и диспутах участвует неохотно. В его высказываниях порой слишком много сарказма без всякого на 

то основания. 

Низкий уровень коммуникабельности наблюдается у одного школьника с аддикцией (3%). Его 

можно описать как замкнутого, неразговорчивого. Он предпочитает одиночество и поэтому имеет 

мало друзей. Новая окружающая обстановки и необходимость новых контактов могут надолго 

вывести из равновесия. Однако при каком-то сильном увлечении данный человек обнаруживает 

общительность. 
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Таким образом подтвердилось предположение, что уровень общительности младших 

подростков с Интернет-аддикцией ниже уровня общительности младших подростков без Интернет-

аддикции. 

2. Степень ориентации в социальной среде подростков с Интернет-аддикцией и без нее. 

В исследовании подростков с Интернет-аддикцией получены следующие результаты: 47% 

аддиктов (и 56% подростков без Интернет-аддикции) активно стремятся принадлежать к различным 

группам, быть включенными, как можно чаще находиться среди людей; аддикты стремятся 

принимать окружающих, чтобы они в свою очередь, принимали участие в их деятельности, 

проявляли к ним интерес. 

59% аддиктов (и 56% подростков без Интернет-аддикции) имеют тенденцию общаться с малым 

количеством людей, не проявляют поведения, направленного на поиски контактов, а также не 

стремятся принадлежать к каким-либо группам. Описанные тенденции в равной степени присущи 

мальчикам и девочкам с Интернет – зависимостью. 

Можно сделать вывод, что подростки с Интернет-аддикцией в действительности с явной 

неохотой идут на новые знакомства в реальной жизни, и, тем не менее, они хотят быть принятыми и 

желают находиться среди людей, часто общаться с ними. Подростки без Интернет-аддикции в 

большей степени проявляют интерес к активной общественной жизни в социуме. 

Таким образом, подтвердилось  предположение, что младшие подростки с Интернет-аддикцией 

и без нее обладают разной степенью ориентации в социальной среде. 

Возможно, низкий уровень ориентации аддиктов в социальной среде связан с появлением 

Интернет-зависимости.  

Можно сделать вывод, что уровень адаптации к своему социальному окружению у подростков 

без Интернет-аддикции выше, чем у аддиктивных подростков. 

Таким образом, подтвердилась  гипотеза о том, что уровень адаптации к своему социальному 

окружению у младших подростков с Интернет-аддикцией ниже, чем у подростков без зависимости от 

Интернет. 

Данные представленного исследования могут быть полезны школьным психологам для 

проведения профилактики Интернет-зависимости среди учащихся. 
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БІЛІМ БЕРУ ҤДЕРІСІН ТЕХНОЛОГИЯЛАНДЫРУ МЕКТЕПТІК БІЛІМ БЕРУ 

МАЗМҦНЫН ЖАҢАРТУ РЕСУРСЫ РЕТІНДЕ 
 

Мамыркулова М.И. 
№47 Амангелді атындағы жалпы орта мектебінің  

Оңтүстік Қазақстан облысы, Сайрам ауданы, Сиқым ауылы 

 

Қазақстан Республикасының Білім беру жҥйесі ӛскелең талаптар мен қажеттіліктерді 

қанағаттандыра отырып, білім жҥйесін жетілдіру және оны сапалы деңгейге кӛтеру мақсатын 

кӛздейтін мемлекет саясатынан туындайтын, егемен елімізде білім берудің жаңа жҥйесі жасалып, 

әлемдік білім беру кеңістігіне бағыт алуда. Заман талабына сай педагогика тарихы мен оқу-тәрбие 

ҥрдісіндегі елеулі ӛзгерістерге байланысты болып отыр. Себебі, білім беру бағыты ӛзгерді, білім 

берудің мазмҧны жаңарып, жаңа кӛзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда болды. Бҧл жӛнінде 

Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының «Білім беру жҥйесінің басым міндеттерінің бірі-



226 

 

Салауатты өмір салты - халық денсаулығы 

оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 

коммуникациялық желілерге шығу» деп атап кӛрсетілген. Келер ҧрпаққа қоғам талабына сай тәрбие 

мен білім беруде мҧғалімдердің инновациялық іс-әрекеттердің ғылыми-педагогикалық негіздерін 

меңгеруі маңызды мәселелердің бірі. Ӛйткені жаңа педагогикалық технологияны меңгеруге 

мҧғалімдерді даярлау-оларды кәсіби білімін кӛтеруге дайындау аспектісінің бірі және педагогтің 

жеке тҧлғасын қалыптастыру ҥрдісіндегі іс-әрекеттің нәтижесі болып табылады.[1,4] 

Еліміздің мҧратына айналған «Мәңгілік ел» идеясы – халықтың әл-ауқатын жақсартып, 

ынтымағын арттыратын, елді дамудың жаңа сатысына жетелейтін жаңа қадам. «Мәңгілік ел» 

идеясының маңыздылығын Елбасы Н.Назарбаев «Қазақстан жолы - 2050: бір мақсат, бір мҥдде, бір 

болашақ» атты жолдауының негізі етіп алып, бҧл туралы ӛз сӛзінде: «Бір жыл бҧрын мен еліміздің 

2050 жылға дейінгі дамуының жаңа саяси бағдарын жария еттім. Басты мақсат – Қазақстанның ең 

дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылуы. Ол – «Мәңгілік Қазақстан» жобасы, ел тарихындағы біз 

аяқ басатын жаңа дәуірдің кемел келбеті... Ӛткен тарихымызға тағзым да, бҥгінгі бақытымызға 

мақтаныш та, гҥлденген келешекке сенім де «Мәңгілік Ел» деген қҧдіретті ҧғымға сыйып тҧр» деген 

болатын. Халықты бір мақсатқа, бір мҥддеге, бір болашаққа ҥндеген Елбасының бҧл жолдауында ел 

халқына ҥлкен жауапкершілік жҥктелген.Мәңгілік елге айналу ҥшін тәуелсіздікті сақтап, елдігімізді 

нығайту басты мақсат болып табылады. Ӛйткені, тәуелсіздік ҧғымы халқымыздың мҧраты, ғасырлар 

бойғы арманына айналған, сонау алаш тҧлғаларының зердесі мен ӛнегесімен келген аманат дҥние 

болатын. Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру атты бағдарламалық 

мақаласы елді жарқын болашаққа бастайтын даңғыл жол болмақ.Рухани жаңғыру – адам баласының 

оның ішкі жан дҥниесінің жаңғыруы, санасы, тҥсінігі жаңа ӛзгерістерді саралап, дҧрыс қабылдай 

білуінде. Рухани жаңғыру бастауын бҥгін алған мәселе емес. Бҧл бағытта атқарылып жатқан 

жҧмыстар да аз емес. Бҧл мақсаттың орындалуы білім мен ел бірлігіне тікелей байланысты. Білекпен 

емес біліммен басекелесетін уақыт жетті.Қазір білектінің емес, білімдінің салтанат қҧрған уақыты. 

Табысты болудың кілті – білімде. Саналы ҧрпақ тәрбиелеп, білім беру - Елбасы саясатының басты 

және негізгі бағыттарының бірі. 

Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың «Тӛртінші ӛнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 

мҥмкіндіктері» 2018 жылдың 10 қаңтардағы  жолдауындағы жетінші міндеті:Адами капитал-жаңғыру 

негізі.Білім берудің жаңа сапасы:Білім берудің барлық деңгейінде математика және жаратылыстану 

ғылымдарын оқыту сапасын кҥшейту керек.Бҧл жастарды жаңа технологиялық қалыпқа 

дайындаудың маңызды шарты екенін атап ӛтті.[2,3] 

Жаратылыстануға енетін ғылымдар былайша топтастырлады: .физика, химия. биология, 

ботаника, зоология, география, астраномия т.б. Кейбір табиғат зерттеуші ғалымдар математиканы 

жаратылыстану ғылымдарына жатқызбайды, бірақ осы ғылымдардың таным қҧралы ретінде 

қарастырады. Жаратылыстану ғылымдарын зерттелу әдісіне қарай нағыз деректермен байланыстарды 

зерттей отырып, ережелер мен заңдарды қорытып шығаратын сипаттаушы және дерек пен 

байланысты математикалық формалармен толықтырып отыратын дәл ғылымдар деп ажыратады. 

Математика және жаратылыстану пәндерін оқыту барысында оқушылардың бойында қоршаған әлем 

туралы біртҧтас тҥсініктің қалыптасуына оқушылардың интеллектуалдық қабілеттерін дамытуға 

ықпал ететін жалпы ғылыми біліктерді меңгеруіне бағыттаймыз. Кейбір нақты математикалық 

жағдаяттардың математикалық моделін интерпретациялауда және қҧрастыруда қалыптасатын 

біліктілік жаратылыстану-математикалық бағытта шынайы процестер мен қҧбылыстарды, теориялық 

мәселелерді зерттеуде және қолданбалы есептер шығаруда қолданылады. Математиканы оқытуда 

қалыптасқан теориялық сҧрақтар мен есептерді шешудің зерттеу барысы жаратылыстану пәндерін 

оқыту ҥшін ҥлкен рӛл атқарады.[4]  

«Мәңгілік елдің» - 7 басты қҧндылықтарына жеке-жеке тоқталып, математика мен 

жаратылыстандыру пәндерін байланыстыра оқушының білім сапасын арттыруда оқу ҥдерісіне 

заманауи әдістер мен тиімді педагогикалық технологияларды ендіре аламыз. Технология, 

коммуникация және ғылым салаларындағы елеулі ӛзгерістер әлемдік экономикаға айтарлықтай 

ықпал ете отырып, әрбір азаматқа ХХІ ғасырда табысты болу ҥшін қажетті білім мен дағдыларды 

алға тартады. Қарқынды жаһандану, сондай-ақ, ҧлттық экономикаға да ықпал етуде және қазіргі 

уақытта экономикалық дамуды қамтамасыз етуге бағытталған халықаралық бәсекелестік артты. Білім 

– елдердің бәсекелестікке қабілетті болуын қамтамасыз ететін ең тиімді әрі ҧзақ мерзімді стратегия. 

Оқу бағдарламасындағы ҧлттық стандарттарға, бағалауға, оқулықтар мен оқыту әдістеріне қатысты 

білім беру саласындағы ӛзекті қҧндылықтар мен мақсаттар мектеп оқушыларының жалпы ҥлгерімін 

арттыруды, сондай-ақ инновация мен кӛшбасшылықты енгізу ҥшін талап етілетін дағдыларды 
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дамытуды, мектеп мәнмәтіні арқылы ҧлттық сананы қалыптастырып,іске асыруды және ауқымды 

халықаралық тәжірибемен ӛзара әрекеттесуді кӛздейді.Жаңартылған оқу бағдарламасы мен бағалау 

жҥйесін енгізу аталған міндеттерді шешу ҥшін қабылданған шаралардың бірі болып 

табылады[10].Бҧрынан қолданып жҥрген әдіс-тәсілдеріміздің бірі-интерактикті әдіс. Басқа пәндерге 

қарағанда математика мен информатика пәндерін оқыту әдістемесінің ӛзінше ерекшеліктері бар. 

Себебі математика абстракты пән болып болып табылады, яғни біз математикалық объектілерді 

қолмен ҧстап немесе кӛзбен кӛрместен, жалғыз ойша ғана, кӛз алдымызға келтіріп, соларды 

зерттейміз. Бірақ математиканың қҧндылығы - біз бҧл ғылымның жетістіктерін басқа барлық 

ғылымдарды және практикалық есептерді шешуде қолдана аламыз. «Математика адамның ойын 

жҥйелендіруге кӛмектеседі»-деп бекер айтылмаған, сондықтан математикалық қабілеті дамыған 

оқушылар басқа пәндерді жеңіл және тез игеретіні белгілі. Ал информатиканың қазіргі қоғамдағы 

алатын орнын, педагогикалық ізденістер мен ғылыми-әдістемелік еңбектердің туындауының жандана 

тҥсуіне алып келеді. Пәнаралық байланысты яғни математиканы географиямен, 

биологиямен,физикамен, химиямен мықтап және дҧрыс нығайту нәтижесінде оқушыларға әрбір 

пәннің белгілі бір тапсырмаға кіріктірілген материалын тереңдете оқуға мҥмкіндік береді. Ал 

мҧғалімдерде ӛз кезегінде алынған білімдерін практикалық жағынан кӛрсету мҥмкіндігі туады. 

Пәнаралық байланысы бар сабақтарды ӛтуде мына талаптар ескерілуі тиіс: 

- сабақтың нақты білімділік мақсаты болуы тиіс; 

- оқушылардың белсенділігі мен қызығушылығы қамтамасыз етілуі тиіс; 

- пәнаралық байланыстар оқытылып жатқан ҧғымдар мен қҧбылыстардың тҥсінікті болуына 

ықпал етуі керек; 

- сабақ соңында қорытынды жасалуы тиіс. 

Білім жҥйесін жасау ҥшін пәндік саланың әр тҥрлі қыр сырын сипаттайтын және тҥсіндіретін 

қажетті білім элементтерін анықтау, осы элементтер арасындағы логикалық байланыстарды 

тағайындау керек. Ал бҧл білім кешенін ойын элементтері арқылы баланың рухани сезімі жасампаз 

ӛмірімен ҧштасып, меңгеруді қамтамасыз етеді. 

Осы тҧрғыда менің қолданып жҥрген интерактивті тақтамен оқытудың интерактивті әдісі ӛте 

тиімді.Себебі, бҧл әдіс оқушының жеке ӛмірлік тәжірибесіне сҥйене отырып, оның бойында білім, 

дағды және қҧндылық жҥйесін қалыптастырады. Сабақ мҧғалім мен сынып тобы, шағын топтар мен 

жеке оқушы арасындағы қатынас арқылы жҥзеге асырылады.Мҧнда мҧғалім хабарлама беруші 

модератордың қызметін атқарады, 

Ақпараттандырылған жаңа ғасыр білімін арттырамын деген әрбір оқушы мен мҧғалімге жағдай 

тудырып отыр. Сол себепті де бҧл әдіспен айналысатын мҧғалім қасындағы әріптестері арасында ӛз 

білімі мен тәжірибесін таратуға, оқушылардың ата-аналарымен және әр тҥрлі әлеуметтік топ 

ӛкілдерімен жҧмыс жҥргізуге дайын болуы керек. Ол ҥнемі ӛзінің жас танымпаздарына тәжірибе 

жасауға ыңғайлы жағдай жасап, олардың ӛз кӛзқарасын ӛздері айқындап, белгілі бір қорытындыға 

келуіне мҥмкіндік беруі тиіс.Қазіргі оқытылып жатқан Кембридж әдісінде де осы тәсіл қолданылады. 

Оқытушы сабақты теория жҥзінде бағдар берсе, ал компьютер іс-тәжірибе жҥзінде бағыт-бағдар 

береді. Сабақ ҥнемі оқушылардың онсыз да білетін жағдайларымен байланыстырамыз.Сабақ ӛту 

барысында мҧғалім сабақ тҥсіндіруден бҧрын оқушыларды техника қауіпсіздік ережелерін еске 

тҥсіру мақсатында математиканы физикамен, биологиямен,географиямен байланыстыра немесе 

информатика сабағын математикамен, ӛткен сабақты еске тҥсіріп, жаңа сабақты ӛту арқылы 

оқушылар әдеби кітаптардан оқығанын, ал біразы теледидардан кӛргенін, естігендерін немесе алдын-

ала оқулықтан қарап келгендерін, тағы басқа да жағдайда алған мәліметтерін «миға шабуыл» әдісі 

арқылы ортаға салады. Бҧл сәт - диагностика сәті. Оқушылардың алдарына «Ҥлгерім айнасы» 

кестесі беріледі. Оқушылар топ-топқа бӛліп, топтардың аттарын сабаққа байланыстыра қою. Әрбір 

оқушының ӛзіне бекітілген нӛмірленген фишкалары болады. Олар алған білім, білік, дағдылары 

бойынша ӛздерін бағалап отырады.Әсіресе ӛзін-ӛзі бақылау, жҧптық ӛзара бақылау, топтық ӛзара 

бақылау кезеңдерінде сабақты бекітуде бҧл кесте біршама кӛмегін тигізеді. 

Мҧғалім азғантай уақыттың ішінде алдында отырған оқушылардың осы тақырып тӛңірегінде не 

білетіндігін немесе білмейтіндігін аңғара алады. Одан кейін-ізденіс тенденция сәті.Мҧнда балалар 

нҧсқаулық сызбалармен жҧппен немесе топпен жҧмыс атқара отырып, «миға шабуыл» арқылы тізген 

сӛздерді кеңейтіп тҥсіндіру ҥшін ӛз беттерінше оқулықпен немесе басқада қосымша әдебиеттермен 

жҧмыс атқарады, осы сәтте сызба қағаздарымен, карточкалармен жҧмыс атқарып, 10-15 минут 

ӛткеннен кейін «тұсау кесер» сәтінде әрбір топ белгілі бір сҧрақтар бойынша ӛз мәліметтерін 

қорғайды. Осыдан кейін барып мҧғалім, әлі де жеткіліксіз жатқан жағдайлардан ақпарат береді.Ал 
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жаңа тақырып толық тҥсіндіріліп біткеннен кейін пікір-сайыс, ролдік ойын, казус шешу  т.б. 

интерактивті әдістер арқылы сабақты бекітіп, пысықтауға болады. 

Нәтижесінде мҧғалім 5-7 минутын ғана алып, қалған уақыттың бәрінде оқушылардың ӛздері 

ізденіп, танымдарын арттыруына жағдай туады. Тіпті, керек десеңіз, интерактивті әдіс арқылы ӛз 

білімдерін ӛздері бағалайды да. 

Бҧл бақылау мен бағалау баланың бойында мына қасиеттерді қалыптастырады: еріктілік, 

еңбексҥйгіштік, ӛз кҥшіне сенуі, қабілеттілігі, жауапкершілікті сезінуі, адалдық, жолдастық 

қасиеттер, сӛз қоры, ғылыми ақпараттарды ақтаруы, ӛзінше тҥйін жасауы, сӛйлеу мәдениеті т.б. 

Осындай қасиеттерді игерген балада, әрине пәнге деген сҥйіспеншілігі артады. Нәтижесінде сабақтың 

сапасы артады. Осы әдіс-тәсілдердің ӛзі жаңартылған білім беру мазмҧны бағдарламасының 

шарттарын жҥзеге асырады.Сабақты ӛту барысында мҧғаліммен оқушы арасында, оқушымен мҧғалім 

арасында кері байланыс жҥріп отырады. Қорытындылай отырып рефлексия тҥзіледі.Бала ӛзін тҧлға 

деп сезінеді. Мҧғалім де, оқушы да тҧлғаны тану және таныту жолында қызмет атқарады.[9] 

Бҥгінгі кҥнде оқыту жҥйесіндегі алға қойған негізгі мақсат-білімді әншейін ғана беру емес, 

оқуға ҥйрету, шығармашылық әдіс-амалын таба білуге ҥйрету, ізденіс әдістерімен қаруландыру, 

қабылдау қабілетін жетілдіру, керек хабарды талдап одан қорытынды шығаруды әдетке айналдыру 

және жинақталған білімді қолдана білу қабілетін жетілдіру.Осыны негізге ала отырып мынадай 

ҧсыныстар жасар едім: 

- Физика, химия, география пәні сыныптарының сағаттарына қарай компьютермен 

байланыстыра ӛтіліп, білім стандартымен бекітілсе; 

- Информатика сабақтарына сағаттар қосылса, яғни графикалық  редакторларға (CorelDraw, 

Potoshop, Автокад бағдарламасы, Ландшафт дизайн, 3D-кескін бойынша т.б), бағдарламалау 

тілдеріне; 

- сызу сабақтары да компьютермен байланыстыра ӛтіліп, графикалық редакторлармен 

(CorelDraw, Potoshop, Автокад бағдарламасы, Ландшафт дизайн, 3D-кескін бойынша т.б), жҧмыс 

атқарылып, білім стандартымен бекітілсе; 

Біздің бҧдан ҧтатынымыз графикалық редакторлардың негізгі бӛлімдерімен жалпы 

таныстыру және ҥйрету мақсатында мҧғалімдерді компьютерлік сауаттылыққа, сабақ ӛтілу 

жолдары оңай әрі тиімді болар еді. Ал оқушыларымыз информатика пәндерінен графикалық 

редакторларды ҥйреніп, басқа да пәндердің оңай ӛтілуіне септігін тигізіп, яғни жаратылыстану 

пәндерінде 3D-кескін бойынша кез-келген фигураның есептелуін, математикадан кӛптеген 

фигураларды, функция графигін салуды т.б компьютермен байланыстыра сабақ ӛтілсе, болашақ 

мамандарды мектеп қабырғасынан ақ таңдаған саласына қарай бағыттайтын боламыз. 

2015 жылдың 9 желтоқсанында ӛткен Қазақстан Республикасының Премьер-министрінің 

орынбасары Д.Н.Назарбаеваның «Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандарттары және жаңартылған орта білім мазмҧны туралы» хаттамалық 

тапсырмаларының орындалуы бойынша ақпаратты қолдай отырып және Елбасымыздың 

жолдауындағы математика мен жаратылыстану ғылымдарының оқыту сапасын кҥшейтуге ҧсынып 

отырған ҧсынысым бір септігін тигізеді деп ойлаймын. 

Ҧстаз қашанда білім беруден жалықпайтын, шығармашылығы мол еңбекқор әрі парасатты адам 

болған жӛн. Ӛйткені, ӛз ісіне берілген, жаңалыққа жаны қҧмар, ҧлттық қасиетіміздің асылдарын 

асқақтата отырып шәкіртінің жанына нҧр қҧятын ҧстазды ғана бҥгінгі кҥннің лайықты тҧлғасы деуге 

болады. Мҧндай лайықты тҧлғаға жету ҥшін ҥнемі ізденісте жҥру қажет.Ең алдымен, бала жанының 

тамыршысы болуы тиіс. Бала жҥрегінің пернелерін дәл тауып, оны ойната білу оңайлықпен 

келмейді.Бҧл ҧстаздың ӛз мамандығына деген сенімділігінен, бейімділігінен, айқын мақсатынан және 

бала жҥрегіне жол таба білуінен кӛрінеді.Осы ҥшеуі ҧстаз мейірімділігімен ҧштасқанда нағыз 

тамыршы бола алады.Оқытуға деген ынта-жігерді, ӛзіндегі барды асқан мейірімділікпен жеткізе білу-

ҧстаз шеберлігінің бір қыры. Ендеше әрбір ҧстаз заманауи жаңалықтарды жатсынбай қабылдап, 

шәкірт жҥрегіне жол табуға тырысуымен қатар, білім жҥйесіне жаңашаланған ақпараттық, 

педагогикалық технологияларды енгізу, электрондық, аралық оқыту тҥрін қолдануға кӛмектесетін 

әдіс-тәсілдерді қазіргі заман ҧстазы жетік білуі керек. Ендіше, егемен еліміздің ертеңіне ҥлес қосатын 

тәуелсіз мемлекеттің саналы, білімді ҧрпағы саналатын шәкірт тәрбиелеу-біздің ҧлы мҧратымыз.  
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ДЕНЕ БЕЛСЕҢДІЛІГІ – ДЕНСАУЛЫҚҚА АПАРАТЫН ЖОЛ 
 

Мауенова М.М. 

№65 мектеп-гимназиясының  

Нұр-Сұлтан қаласы  

 

Спорттың адам ӛмірінде алатын орны зор екендігін бәріміз білеміз. Спортпен айналысқан 

адамның денсаулығы мықты, ӛзі шыдамды болады. Біздің ата - бабаларымыз «тәні саудың - жаны 

сау» - деп бекер айтпаған. Спорттың қай тҥрімен айналысу адамның адамның қабілетіне байланысты 

болады. Денсаулық пен ӛмірді дамыту ҥшін кем дегенде спорттың 33 тҥрінен жаттығу жасау керек. 

Сондай-ақ кермеге тартылу, шахмат, шашки, ҧзындыққа секіруден ӛткізілетін жаттығулар ӛз алдына 

бір бӛлек. Дене жаттығулары - белгілі бір мақсаттарға жетуге бағытталған ҥздіксіз бір-бірімен 

байланысқан қозғалыс қимылдарының жиынтығы. Жарыстық спорттық жаттығуда қозғалыс 

әрекеттерінің тҧтастығы барынша жоғары спорттық нәтижелерге жетуге бағыттылған. 

Дене жаттығуының кӛпшілігі динамикалық болады. Мысалы: жҥру, жҥгіру, жҥзу. Дене 

тәрбиесінің негізгі қҧралдарына дене жаттығулары, гимнастика, ойын, туризм, спорт жатады. Кӛбіміз 

деніміз сау кезінде дене шынықтыру жаттығуларын жасаудың пайдасын бағаламаймыз. Мҧнан жҥз 

жыл бҧрын жҧмыстың 96 пайызын адам ӛзінің бҧлшық еттерінің кҥшімен атқарса, ал қазір барлығын 

техника атқарады. Бҧл да адамдардың жаттығу тҥрлерін жасап,қозғалуына әкеліп соқтыруда. Ғылыми 

зерттеу деректері бойынша, дене шынықтыру жаттығуларымен жҥйелі тҥрде шҧғылданатын адамдар 

онымен анда-санда бір шҧғылданатын адамдарға қарағанда сирек ауырады, дәрігерге сирек қаралады. 

Дене шынықтыру жаттығулары қан қысымының жоғарлауын тӛмендетеді. Дене жаттығуларының 

тҥрлеріне жҥгіру, қарғу, жҥзу, лақтыру әсіресе қыс мезгілінде шаңғы, коньки т.б жаттығулар денені 

шымыр етеді. 

Дене шынықтыру жаттығуларын аэробты, анаэробты және икемділікке арналған жаттығулар 

деп бӛлуге болады. Аэробты жаттығуларға орташа қарқынмен велосипед тебу және жҥгіру, би, жҥзу 

жатады. Анаэробты жаттығуларға тренажерлерда және «темірді қолдану арқылы» жасалатын ауыр 

заттарды кӛтеру, жоғары қарқынмен велосипед тебу немесе жҥгіру және т.б. жаттығулар жатады. 

Икемділікке арналған жаттығуларға әртҥрлі физикалық кешендер жатады. 

ДДСҦ ҧсынатын дене белсенділігімен айналысу принциптері: 

5-17 жастағы балалар мен жасӛспірімдер дене белсенділігіне кҥніне кемінде 60 минуттан уақыт 

бӛлуі тиіс. Қаңқа-бҧлшықет жҥйесін дамытуға бағытталған дене белсенділігімен аптасына кем 

дегенде ҥш рет айналысу керек. 

18-64 жас аралығындағы ересек адамдарға аптасына дене белсенділігіне кемінде 150 минут, ал 

65 жастағы және одан ҥлкен жастағы ересек адамдарға аптасына 150 минут немесе аптасына кемінде 

75 минут уақыт бӛлу ҧсынылады. Негізгі бҧлшықеттер жҧмылдырылған кҥш жаттығуларын аптасына 

екі рет немесе жиі орындау керек. 

Тҧрақты дене белсенділігі бҧлшық еттің, жҥрек және тыныс алу жҥйесінің, сҥйектердің 

жағдайын және функционалдық денсаулықты жақсартады. Гипертония, жҥректің ишемиялық ауруы, 

инсульт, диабет, обырдың әртҥрлі тҥрлері, сондай-ақ депрессия, қҧлау, сондай-ақ жамбас мойны мен 

омыртқаның сыну қаупін тӛмендетеді. Энергетикалық алмасуды қолдайды және қалыпты салмақты 

ҧстайды. 

Дене жаттығуларының тҥрлі ағзалар мен жҥйелердің функцияналдық жағдайына деген әсері. 
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1. Дене жаттығуларының әсерінен бҧлшық еттерде едәуір ӛзгерістер болады. Егер де бҧлшық 

еттер ҧзақ уақыт қимылсыз кҥйде тҧратын болса, онда олар әлсіздене бастайды, кӛлемі кішірейеді. 

Дене жаттығулары, олардың кӛлемін ҧлғайтады, нығаюына ыңғайлайды. Мҧнымен қатар бҧлшық 

еттердің ӛсуі, олардың талшықтар санының кӛбеюінен, ҧзаруынан емес жуандауы әсерінен болмақ. 

Бҧлшық ет созылуы жақсарады , тонусы, қан айналым және бҧлшықет қоректенуі жақсарады. 

2. Дене жаттығуларымен айналысқан кезде кӛптеген капиллярлар кеңейіп қана қоймайды, 

олардың саныда бірден кӛбейе бастайды. Әсіресе бас ми капиллярларының саны ӛсуінің ерекше 

маңызы бар, кезінде И.М.Сеченов ми даму ҥрдісінде бҧлшықет қозғалысының маңызын талай атап 

ӛткен. 

3. Жаттығу кезінде оттегін тҧтыну деңгейі бірден кӛтеріледі, ӛйткені бҧлшықет жҥйесі 

қаншалықты белсенді қызмет істесе, соншадлықты жҥрек те әлуетті қызмет етеді. Дене 

шынықтыруымен, спортпен айналыспайтын адамның жҥрек бҧлшық еті  әр жиырылыс сайын, 

қолқаға 60мл шамасындай қан сол қарыншадан лықсып шығарылатын болса, жаттыққан адамда жай 

тыныштық жағыдайда бір жиырылыстың ӛзінде қолқаға 90-100 мл қан шығарады. Жаттықпаған 

адамда жҥрек минутына 70 рет жиырылады, ал спортшыларда пульс жиілігі  1 минут ішінде жҥрек 

50-60 рет жиырылатын болады. Кейбір спортшыларда пульс 40-тан аспай, бір сӛзбен айтқанда, 

жаттыққан адамның жҥрегі әр систола сайын қанды кӛп шығарады, яғни жҥрегі ҥнемі де, ҧтымды 

жҧмыс істейді. 

4. Дене жаттығулары ӛкпенің тіршілік сыйымдылығын кеңейтеді, қабырға шеміршектерінің 

икемділігін жақсартады, тыныс еттерін кҥшейтеді, олардың тонусын жоғарылатады. Тыныстың 

минуттық кӛлемі – қалпы 8 л кӛп болмайды. Ал, тез және бар кҥшімен жҥгіргенде не жҥзгенде ТМК 

20 есе кӛбейеді,  120-130 л жетеді . 

5. Дене шынықтырумен айналысу, зат алмасудың бар ҥрдістеріне және зәр шығару 

ағзаларының жҧмыстарына дҧрыс әсер етеді, қан тасмалдау, лимфа жҥйесінің функциясын 

кҥшейтеді. 

6. Дене жаттығулары жамбас қуысында қанның іркіліп қалуын, қатпаны, гемаройды 

болдырмайды. 

7. Қандай болмасын дене жҥктемесі – склероздық ӛзгерістерді болдырмайды. Дене 

жаттығулары адамның психикасына да ҥлкен әсерін тигізеді. Осының әсерінен жҥйке-жҥйесінің кҥш 

қуаты ӛседі, ішкі секретция бездерінің жҧмысына дем береді және жағымды эмоция тудырады. 

Дене шынықтыру мен айналысуды бастайтындар ҥшін кӛптеген әр тҥрлі дене шынықтыру 

жаттығуларының мол жиынтығының арасындағы ең бірінші  орынға шығаратындары : сауықтыра 

жҥгіріс, жҥріспен алмастырып тҧратын жҥгіру, аэробика, шейпинг, жҥзу, туризм, ерік гимнастикасы, 

таңертеңгі сауықтыру гимнастикасы, дәстҥрлі гимнастика және тыныс алу жаттығулары.  

Дендеріңіз сау болсын, денеңізді белсендіріп салауатты ӛмір сҥріңіз !!! 

 

 

БАЛАБАҚШАДА ҦЛТТЫҚ ОЙЫНДАР ОЙНАТУ – АСА МАҢЫЗДЫ ІС 
 

Несіпбай М.Т. 
«Толағай» бӛбекжайы КМҚК  

Қарағанды қ. 

 

Бҥгінгі кҥні мектепке дейінгі мекемелерде жаңа технологияларды пайдалану – келешекте ой-

санасы берік қалыптасқан, интеллектуалды біліктілігі жоғары ҧрпақ тәрбиелеп шығарудың 

алғышарты болып табылады. Бҧл бағытта балабақша тәрбиешісі -  ең алдымен жаңа келген баланы 

ҥйдегі ӛмірден тыс ортаға бейімдей отырып, оның ӛз бетімен ойланып шешімдер қабылдау және 

ӛзіндік іс-әрекеттерін дамыту, ойын анық, дҧрыс жеткізе алуы ҥшін сӛздік қорын молайту, сӛйлеу 

мәдениетін қалыптастыру, оқып, жаза білуге ҧлттық ойындарды ҥйрету арқылы қол жеткізуі тиіс. 

Міне, еліміздің ертеңі, оның жарқын болашағын қалыптастырады деп ҥміт артқан ӛскелең ҧрпаққа 

бҥгінгі кҥн талаптарына сай сапалы білім, саналы тәрбие беруде тәрбиешілердің алдына қойылып 

отырған басты міндеттердің бірі – ол инновациялық технологияларды жетік  меңгеріп, оларды 

балабақша ӛміріне енгізу деп білемін. 

Жалпы қазақ халқының ҧрпағына ҧлттық тәрбие нәрін себе отырып, ҧлттық ойындардың мән-

мағынасын жете ҧғындырып, оларды халқын, туған жерін, оның салт-дәстҥрлері мен әдет-

ғҧрыптарын, тарихын, мәдениетін және ӛткен ӛмір жолынан осы ҧлттық ойындар арқылы хабардар 
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етіп отырғаны белгілі. Біз, балабақша тәрбиешілері халқымыздың осы мақсат-мҥддесі жолында 

бҥлдіршіндерге ҧлттық тәлім-тәрбие берудің ҥлгісін кӛрсетуге тиістіміз. Ҧлттық ойындар арқылы 

ҧлттық тәрбие берудің негізі  – балаларға жастайынан әдептілік, сыпайылық, бауырмалдық, 

қайырымдылық сияқты халқымызға тән адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру. Сол себепті, ӛмір 

есігін жаңа ашқан балдырғандарды алғыр, ақылды, епті, батыл әрекет етуге жетелейтін әдіс-

тәсілдерді қолдану - ҧлттық тәрбиенің басты мақсаты. Мен, балабақшада тәрбиеші болып еңбек 

ӛткерген жылдарымда мҧндағы оқу-тәрбие жҧмысының негізгі ӛзегі - бҥлдіршіндердіңң жеке 

басының қасиеттерін ерте бастан қалыптастыру және дамыту ісін бір сәтте естен шығарған емеспін.    

Ӛйткені, қазақстандық қоғамға оның қарыштап алға басуы ҥшін әрқилы ғылыми жаңалықтар мен 

инновациялық технологиялардың қажеттілігін айқын сезіне отырып, біз, балабақша тәрбиешілері 

ӛзіміздің тоқсандық, жылдық жоспарымызды заман талабына сай жаңа бағдарламалармен, ҥздік 

әдістемелік қҧралдарда кӛрсетілген оң тәжірибелермен байытып, иннвациялық технологияларды 

иегру, оларды әр сабақта орынды пайдалану жолдарын табуымыз қажет.  

Сол себепті мен топтағы балалармен ӛткізетін әр сабағымда дана халқымыздың ерте заманнан 

асыл мҧрадай сақталып бізге келіп жеткен ҧлттық ойындарын заманауи жаңа технологияларды 

барынша пайдалана отырып,  жатық, тҥсінікті тілмен олардың мән-мағынасын ашуды басты мақсат 

етііп келемін. барынша кең тҥсінік беруді басты мақсаты етіп қоюы тиіс. Бҧл жерде тағы да дана 

халқымыздың - Балаңды ӛз тәрбиеңмен тәрбиелеме, ӛз ҧлтыңның тәрбиесімен тәрбиеле – деген 

ҧлағатын ҥнемі басшылыққа алып отырамын.  

Ҧлттық ойындар тақырыбында ӛткізетін сабақтарымда ҧлттық ойындар арқылы халқымыздың 

айналысқан шаруашылығы, мәдениеті, жалпы ӛмір сҥру дағдылары мен тыныс- тіршілігі туралы ой 

тудыруды мақсат етемін. Абай атамыз да: «Адам ата-анадан туғанда есті болмайды: естіп, кӛріп, 

ҧстап, татып ескерсе дҥниедегі жақсы-жаманды таниды-дағы, сондайдан білгені, кӛргені кӛп болған 

адам білімді болады», - деген ғой. Сол себепті, қазақ халқының  сан ғасырлар қойнауынан пісіп-

жетіліп бҥгінгі кҥнгі ҧрпағының қызық-қуанышына айналған, ҧлтжанды азамат ретінде 

тәрбиеленуіне баға жетпес септігін тигізетін  алтын қабақ ату, жамбы ату, кӛкпар, кҥрес, теңге алу, 

қыз қуу және т.б. тәрбиелік мәні зор ҧлттық ойындары бҥлдіршіндерге балабақша қабырғасынан 

етене таныс болуы қажет деп ойлаймын. Ҧлттық ойындар балалардың халқымыздың ӛткен ӛміріне 

деген сый-қҧрметін арттырып, ҧлты ҥшін мақтаныш сезімдерін оятуына  да септігін тигізеді. Ҧлы 

педагог В.А.Сухомлинский: «Ойынсыз ақыл-ойдың қалыпты дамуы да жоқ және болуы да мҥмкін 

емес» - десе, біз де балабақшада ойналатын ойындардың тәрбиелік мәніне терең ҥңіліп, оларды 

ойнату арқылы белгілі бір мақсаттарға жетіп отыруымыз қажет.  

Сонымен бірге, ҧлттық ойындар ойнату арқылы балаларды ептілікке,  тапқырлыққа баулып, 

еңбекқор мінез-қҧлқын қалыптастыруға болады. Ӛйткені, халқымыздың «Арқан тартыс», «Тақия 

тастамақ», «Бәйге», «Кӛкпар», «Қыз қуу», «Теңге алу» сияқты ҧлттық ойындарға балалар аса 

қызығушылық танытып, ойын ҥстінде аса белсенділік кӛрсетіп отырады. Ҧлттық тәрбие берудің бір 

әдісі балаларға психологиялық тҧрғыда әсер ету болса, балабақшамызда «Ҧлттық бҧрыштар» 

жасақталған. Мҧнда халқымыздың салт-дәстҥрінен және мәдениетінен молынан хабар беретін, 

ешкімге ҧқсамайтын ҧлттық бҧйымдары мен ҧлттық киімдері жинақтаған. Ал мҧның бәрі 

бҥлдіршіндердің  сӛйлеу тілі мен ой-ӛрісінің дамыту және олардың мектепке дейінгі мекеме ӛміріне 

деген қызығушылығын арттырудың таптырмас қҧралы. Бҧл тҧрғыда балабақша бҥлдіршіндерді 

бабалар салған сара жолдан айнымайтын, ҥлкенге қҧрмет, кішіге ізет ете білетін инабатты да, ибалы 

ҧрпақ тәрбиелеп шығару орталығы болуы тиіс. 

Мен балаларға заттардың саны, кӛлемі, пішіні ҧғындыруда, сонымен бірге кеңістікті, уақытты 

бағдарлауға ҥйретуде ҧлттық ойындарымыз «Теңге алу», «Бәйге», «Кӛңілді керуен» ойындарын 

пайдаланамын. Ал бҧл ойындарды ойнату ҥстінде қолданатын кӛрнекі қҧралдарға әдемі де, әсем 

ҧлттық бҧйымдарымыз бен халық ауыз әдебиетінің ҥлгілерін кеңінен пайдалануды мақсат ете 

отырып, балаларға жаңа заманауи технологиялар кӛмегімен молынан тҥсінік беріп отырамын. Ол 

ҥшін ҧлттық ойындарды әртҥрлі слайдтар арқылы кӛрсетіп, алдымен бҥлдіршіндердің 

қызығушылығын арттырып аламын. Мен бҧл бағытта Монтессори технологиясының балалардың 

қоршаған әлемге қызығушылығын туғызу және оны зерттеуге ҧмтылдыру мақсатына ден қойып 

отырамын. Ал  балалардың жалпы жан дҥниесіне және сезіміне әсер етуді мақсат еткен Дамыта 

оқыту технологиясын да кеңінен пайдалану қажет. Сонымен бірге, ТРИЗ (ӚТШТ) технологиясы 

балаларға шығармашылық тапсырмаларды ӛз бетімен орындауды ҥйретуге бағытталады. Мҧнда 

балалардың шығармашылық және интеллектуалдық қабілеттерін дамытуға арналған  
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Тәй-тәй технологиясы да кӛптеген балабақша тәрбиешілерінің әдістемелік қҧралына айналған.  

Елбасымыз  Н.Ә Назарбаев: «Болашақта ӛркениетті дамыған елдердің қатарына ену ҥшін заман 

талабына сай білім де, тәрбие де аса қажет» - деп атап кӛрсеткен болатын. Сол себепті, балалармен 

ӛткізілетін сабақтарда технологиялық әдіс-тәсілдерді кеңінен қолдану әдісін бҥлдіршіндерге сапалы 

білім, саналы тәрбие  берудің басты шарты деп қабылдауымыз керек. Ал осы мақсатты іске асыру 

жолы – балабақша ӛмірінде заманауи озық технологияларды пайдалану болып табылады.  

Осы бағытта жоғарыда аталған технологиялық қҧралдарды  пайдалана отырып, «Арқан тарту»,  

«Орамал тастамақ» ойындарын ӛткізу балаларға қарсыластарын кҥшпен де, айла-амалмен де жеңуге 

болатынын ҧқтырады. Ҧлттық ойындардың ішінде  мен балалардың  «Қыз –қуу» ойынына аса 

қызығушылық танытатынын байқадым. Сонымен бірге «Соқыр теке», «Аударыспақ», «Сақина 

жасыру», «Қуыр-қуыр қуырмаш», «Хан талапай» ойындарына да бҥлдіршіндер белсенді қатысып 

отырады.  Бҧл ойындардың маңызы – ең алыдмен бҥлдіршіндерді жас кезінен тӛзімді, шыдамды 

болуға тәрбиелейді және кез келген сәтте ҧстамдылық таныту қасиеттерін жетілдіреді. Сонымен 

бірге, балаларға халқымыздың аса қызықты да, мазмҧнды ҧлттық ойындары: «Айгӛлек», «Белбеу 

тастау», «Қасқыр мен ешкі», «Ҧшты-ҧшты», «Кӛрші-кӛрші», «Сақина жинау» және т.б. ойындарын 

ойнату олардың мінез-қҧлқының бай, жайдары, жайсаң болып қалыптасуына тигізетін ықпалын мол 

деп білемін. Мҧнда, ең бастысы, ҧлттық ойындарды балалардың жас ерекшеліктерін қатаң ескере 

отырып ойнату, олардың бала тәрбиесіне тигізетін әсерін қадағалап отыру аса қажет. Ӛйткені, ойын – 

баланың ой-қиялына қанат бітіретін, жаңаша бір ғажайып әлемге жетелейтін, білімге деген 

қҧштарлығын оятып, балалық шағын барынша қызықты ететін тәрбие қҧралы. Жас ӛскелең ҧрпақтың 

жан - жақты даму негіздері – балабақша қабырғасынан бастау алатынын ӛмірдің ӛзі дәлелдеп отыр. 
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HEALTHY LIFESTYLE – HEALTH OF THE POPULATION 
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A healthy lifestyle is the guarantee of the future of Kazakhstan. One of the tasks in the field of 

sustainable development of the country is to increase the average life expectancy of the population with the 

introduction and improvement of mechanisms that ensure the nation's recovery. 

We are faced with a high incidence rate caused by coronavirus infection COVID-19 and pneumonia of 

unknown etiology, an increase in mortality, poor quality of medical care, a lack of hospital beds and the 

deployment of hospitals in sports complexes, an artificial shortage of drugs, a decrease in population 

incomes and an increase in unemployment. 

On July 7, the President of the Republic of Kazakhstan Kassym-Zhomart Tokayev signed the code 

"On people's health and the health care system" and the law "On amendments and additions to some 

legislative acts of the Republic of Kazakhstan on health issues". "Prosperity, security and improvement of 

well-being of all Kazakhstan people" is one of the seven long-term priorities is "Health, education and well-

being of citizens of Kazakhstan." In his Message the President of the country focused on the most urgent 

problems of public health and participation in their overcoming of the whole society: prevention of diseases 

and promotion of a healthy lifestyle [1]. 

Health is the invaluable wealth of each individual, and the society as a whole. At meetings and 

partings with people close to us, we always wish them good health, because this is the main condition for a 
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full and happy life. The best way to protect yourself and others is through STRICT hand hygiene and 

respiratory hygiene. 

A healthy lifestyle helps us to fulfill our goals and objectives, successfully implement our plans, cope 

with difficulties, and if necessary, with colossal overloads. Strong health, supported and strengthened by the 

person himself, will allow him to live a long and full of joys life. 

The immunity of a person is the ability of his body to defend itself against various "enemies"; alien 

genetic information. On the one hand, the immune system protects the body, and on the other hand - its 

condition depends on the overall health of the person. If an individual is active, strong, mobile, and cheerful, 

then his immunity will be in order, and if weak and passive, then the immune system will be appropriate. 

[2:352] 

The immune system protects the body from its own cells with a disturbed organization that have lost 

their normal properties. It detects and destroys such cells, which are possible sources of cancer. It is well 

known that vitamins are necessary for the formation of immune cells, antibodies and signaling substances 

involved in the immune response. One of the main aspects of a healthy lifestyle is proper nutrition. 

The immune system protects us from the influence of external negative factors, it is a kind of defense 

against the negative effects of bacteria, fungi, viruses and the like. Without a healthy and effective immune 

system, the body becomes weak and more often suffers from various infections. 

Optimal work and sufficient rest also affect our health. Active activity, not only physical, but also 

mental, works well on the nervous system, strengthens the heart, blood vessels and the body as a whole. 

There is a definite law of labor that is known to many. People who are engaged in manual labor need a rest 

that will not be associated with physical activity, and it is better if mental rest is spent during rest. People 

whose work is associated with mental activity, it is useful during the rest to engage in physical work. 

Several simple preventive measures will help reduce the risk of contracting COVID-19 or the further 

spread of infection [3]: 

• Regularly and thoroughly use an alcohol-based hand sanitizer or wash with soap and water. Cleaning 

your hands with an alcohol-based hand sanitizer or washing them with soap and water helps to kill viruses 

that may be on your skin. 

• Stay at least one meter away from others. When coughing, sneezing, or talking, tiny droplets are 

released from a person's nose or mouth, which may contain the virus. Being too close can inhale these drops 

and become infected if the person is sick with COVID-19. 

• Avoid crowded places. In crowded places, it is much more likely to be in close contact with a person 

infected with COIVD-19, and it is more difficult to maintain a distance of 1 meter from others. 

• If possible, do not touch your eyes, nose and mouth with your hands. We touch so many surfaces 

with our hands, and the virus can get on our hands. With dirty hands, we can transfer the virus to the mucous 

membranes of the eyes, nose or mouth. From there, it is able to enter the body and cause infection. 

• You and those around you should strictly follow respiratory hygiene. To do this, when coughing or 

sneezing, cover your mouth or nose with the fold of your elbow or a tissue. Discard the used tissue 

immediately and wash your hands. The virus is transmitted through small droplets. By practicing respiratory 

hygiene, you can protect those around you from viral diseases such as SARS, influenza, and COVID-19. 

• Self-isolate at home until you recover, even if you have mild symptoms such as cough, headache, 

mild fever, or mild runny nose. Ask someone to deliver groceries to your home. If you need to leave the 

house, wear a mask to avoid infecting others. Excluding contact with others will help protect them from 

infection with COVID-19 and other viral diseases. 

• If you have a fever, cough and shortness of breath, seek medical attention by calling in advance if 

possible; follow the directions of your local health authority. The central and local health authorities have the 

most up-to-date information on the epidemiological situation in your area of residence. Contacting a doctor 

by phone will allow him to promptly refer you to a specialized medical institution. In addition, this way you 

protect yourself and help prevent the spread of viral and other infections. 

• Follow the latest information from authoritative sources such local national health authorities. Local 

and national health authorities are the most competent for recommended prevention measures in your area. 

The new decade is a new economic growth - new opportunities of Kazakhstan, a healthy lifestyle and 

the principle of solidarity of the person's responsibility for one's health are important priorities - that should 

become the main one in the state policy in the sphere of health and everyday life of the population.  

A healthy nation is the foundation of our future. Say "Yes" to a healthy lifestyle! 
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Дошкольный возраст играет в жизни человека огромную, ни с чем несравнимую роль. В первые 

годы закладываются основы всего: физического и психического здоровья, интеллекта, общей 

культуры. Таким образом, все упущения, потери, просчѐты в воспитании могут быть впоследствии 

невосполнимы. 

Всѐ больше и больше детей приходят в школу, имея различные заболевания, часто 

хронические. Безусловно, это не проходит бесследно и приводит к комплексу школьных проблем, 

потому что состояние здоровья детей и успешность обучения тесно связаны. 

Забота об обеспечении комфортных, безопасных, здоровьесберегающих условий пребывания 

детей в нашей ДОО является приоритетной задачей. В дошкольном возрасте очень важно, чтобы 

каждый ребѐнок благополучно прошѐл все жизненно необходимые этапы физического развития и 

достиг определѐнного уровня созревания всех систем организма. Работа по охране и укреплению 

здоровья дошкольников ведѐтся в нескольких  направлениях: 

- развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня физической 

подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием здоровья ребѐнка; 

- развитие здоровьесберегающих навыков и умений, воспитание потребности в здоровом 

образе жизни, в тесном содружестве с родителями; 

- профилактическая работа, направленная на повышение сопротивляемости и защитных сил 

детского организма. 

Физкультурно-оздоровительная работа, на мой взгляд, является важным направлением в 

воспитании детей. Ведь движения способствуют развитию физиологических систем и определяют 

темп и характер нормального функционирования растущего организма. 

Предлагаемый вашему вниманию опыт работы является попыткой систематизировать работу 

по физическому воспитанию спортинструктора в ДОО. Основной задачей работы инструктора 

физической культуры является применение как стандартных так и нетрадиционных форм 

физического воспитания в режиме дня дошкольника, формирование запаса знаний, умений и 

навыков, направленных на физическое развитие. 

В связи с этим, была проведена исследовательская работа по определению уровня 

сформированности интереса у старших дошкольников к занятиям по физической культуре. 

Первоначально возникла необходимость определить, что же такое интерес? Интерес к 

физической культуре – одно из проявлений сложных процессов мотивационной сферы. По 

отношению к дошкольнику мотивацию следует различать как внутреннюю, так и внешнюю. Но как 

бы не была сильна внешняя мотивация, интерес формируется лишь в результате внутренней 

мотивации. Она возникает только тогда, когда внешние мотивы и цели соответствуют возможностям 

дошкольника, когда они являются  для него оптимальными (не слишком трудными и не очень 

лѐгкими) и когда дошкольник понимает субъективную ответственность за их реализацию. Успешная 

реализация мотивом, желание продолжать занятия по собственной инициативе, то есть внутреннюю 

мотивацию и интерес. Внутренняя мотивация возникает также тогда, когда дошкольник испытывает 

удовлетворение  от самого процесса и условий занятий, от характера взаимоотношений с педагогом, 

членами коллектива во время этих занятий. 

Объектом исследования  стала группа предшкольного возраста детей 5-6 лет. 
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Для сбора данных были использованы методы наблюдения, опроса и математической 

обработки данных. 

Формирование интереса к физическим упражнениям 

на начало учебного года 

№ Критерии % 

1 Доступный результат 38% 

2 Ответственность за результат 47% 

3 Гуманное  отношение к сверстникам 47% 

4 Эстетическая оценка. Анализ и самоанализ. 60% 

5 Нравственно-волевые качества 60% 

6 Познавательный интерес 52% 

 Средний показатель  51% 

На занятиях необходимо сделать так, чтобы дети брали ответственность за результаты занятий 

и объясняли свои неудачи не отсутствием у него определенных способностей, а недостаточно 

собственных усилий. Только в этом случае успешно формируются  внутренняя мотивация и интерес 

к занятиям. Но, конечно, детям подбираются индивидуальные, доступные им, и в тоже время 

прогрессирующие показатели и, конечно же, посильные упражнения, задания, требования и т.д., то 

есть оптимальные режимы мотивации. 

Каждого ребѐнка необходимо ориентировать на доступный и подходящий для него результат, 

достижение которого оценивается педагогом, товарищами в группе, родителями - как успех, как 

победа ребѐнка над собой. Например, при обучении технике выполнения «кувырка назад», задача 

максимум – овладеть техникой. На занятии у детей стоят свои минимальные задачи. У ребѐнка более 

быстро освоившего движение, задача на занятии более сложная, чем у слабого ребѐнка. Сильному 

ребѐнку предлагается после того, как он овладел техникой выполнения кувырка, совершенствовать 

его из различных исходных положений. При этом, всегда мотивируя сильного ребенка помочь более 

слабому, в освоении изучаемого движения. Это формирует у детей гуманное отношение к 

сверстникам, учит бережно относиться друг к другу, быть внимательным к окружающим, уметь 

поставить себя на место другого, поступать с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. 

Выполнив задание, дети с помощью педагога оценивают данное выполнение. И обязательно при 

любом результате их ждѐт одобрение, подбадривание со стороны педагога. 

На занятиях используются анализ выполненной работы и самоанализ. Детям предлагается 

после выполнения задания найти совершенной ошибки, объяснить, почему что-то не получилось, что 

выполняющий сделал неправильно. В конце обсуждения делается акцент на удачно выполненных 

элементах упражнения. Это помогает утвердить в сознании детей связь между достигнутым 

результатом, и в своей активной деятельности оценивать красивое в движениях. Дети привлекаются  

к эстетической оценке движений, что помогает закрепить умение оценивать правильность 

выполнения физических упражнений и испытывать при этом эстетические чувства. 

Важную роль в процессе освоения учебного материала по физической культуре играет вид 

интереса, который можно назвать познавательным. 

Познавательный интерес – это интерес к глубокому, осмысленному познанию. Например, 

обучают детей делать правильные выводы (после бега человека учащегося пульс, а если человек 

находится в покое, то пульс восстанавливается, что это значит?) 

Детям предлагается при освоении новых движений найти, где в жизни их можно использовать 

или применить: например, лазание по гимнастической стенке – лазание по деревьям; ходьба по 

бревну – ходьба по бортику тротуара, когда мы обходим лужу; прыжок в высоту – преодоление 

простого препятствия и т.д. 

В процессе проделанной работы был определен уровень развития основных физических 

качеств: скоростно-силовых, скоростных, координационных, силовых, гибкости. 

Контрольные нормативы для определения уровня физической подготовленности. 

№ Физические качества Контрольные нормативы 

1 Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

2 Скоростные Бег 30м с высокого старта 

3 Координационные Челночный бег 3х10м 

4 Силовые Метание мешочков на дальность 

5 Гибкость Наклон с гимнастической скамейки 
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При оценке уровня физической подготовленности было выявлено, что у дошкольников 

развитие скоростно-силовых – 20% и скоростных качеств – 30% соответствовали низкому уровню 

развития, среднему уровню – 40% и 40% и 30%  соответственно – высокому. Координационные 

способности у 35%  дошкольников соответствовали низкому уровню, 40% - среднему уровню, 25% - 

высокому уровню. Силовые способности у 30% дошкольников соответствовали низкому уровню, 

50% - среднему уровню и 20% - высокому уровню. Показатели гибкости соответствовали у 40% 

дошкольников на низком уровне, 40% - на среднем уровне, 20% - на высоком уровне.  

Исходный уровень физической подготовленности старших дошкольников на начало 

учебного года 

Качества Уровни развития (в %) 

Низкий Средний Высокий 

Скоростно-силовые 20 40 40 

Скоростные 30 40 30 

Координационные 35 40 25 

Силовые 30 50 20 

Гибкость 40 40 20 

Результаты анализа показали, что уровень сформированности интереса к физическим 

упражнениям и уровень физической подготовленности в основном находится на среднем уровне. 

Для того чтобы повысить показатели, необходимо было применение эффективных средств, 

методов и форм, способствовало поиску новых инновационных подходов к содержанию и 

организации физической подготовки детей. 

Так например, был опробирован комплекс занятий по ориентированию (В.Т. Алямовская), с 

элементами спортивной гимнастики и акробатики (А.Б. Лагутин, Л.В. Яковлева), занятия 

ритмической гимнастики (Т. Солдатенкова), занятия с элементами  хатха-йоги (Л.И. Латохина), 

сюжетно-игровые занятия. Анализируя формы проведения занятия, можно отметить следующее: 

 ритмическая гимнастика помогала совершенствовать двигательные навыки, но не 

позволяла осуществлять обучение движениям и контролировать их качественное выполнение; 

 при организации сюжетно-игровых занятий обыгрывался сюжет, назывались физические 

упражнения, не выделяя критерии их правильного выполнения. Данный прием поддерживал 

интерес к движениям, но не позволял выполнять их осознанно; 

 использование фольклора снижало моторную плотность занятия. 

Из всех применяемых мною форм организации физкультурных занятий – игровые, предметно-

образные, сюжетные, по сказкам, типовые. Самым эффективным оказалось типовое занятие. Этот 

вывод был сделан на основании показателей измерений моторной плотности занятия. В ходе 

педагогического эксперимента была доказана эффективность типового физкультурного занятия 

состоящего из трех частей. 

Показатели  измерения моторной плотности занятий 

№  Тип занятия  Моторная плотность,% 

1 Игровое  78 

2 Предметно-образное 77 

3 Сюжетное  75 

4 По сказкам и литературным произведениям  74 

5 Типовое  88 

 

Структура типового занятия соответствовала стандартным  требованиям: подготовительная 

часть – 5-7 минут, основная -15-20 минут, заключительная – 5-7 минут.  

Основными методами работы, дающими наиболее эффективный результат, являются 

фронтальный, поточный, групповой, метод круговой тренировки.  

Помимо традиционных средств физического воспитания - различных вариантов бега, прыжков, 

упражнений с предметами, в висах, на равновесие, акробатические и т.д. – для повышения 

эмоционального состояния и активности детей на занятиях использовались нетрадиционные средства 

физического воспитания. К их числу можно отнести:  

-игровой стретчинг 

-хатха-йога 

-гимнастика для глаз 
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-пальчиковая гимнастика 

-дыхательная гимнастика 

-психогимнастика 

-релаксация 

-точечный массаж 

-самомассаж 

-оздоровительные процедуры на тренажерах  

-фитбол гимнастика  

Использование  имитации и подражания, образных сравнений, соответствует психологическим 

особенностям дошкольников, облегчает процесс запоминания, освоение упражнений, повышает 

эмоциональный фон занятия, способствует развитию психических процессов, творчества, 

познавательной активности.  

Очень широко на занятиях применялось нестандартное оборудование – это мишень – коврик 

массажный, дорожка массажная - дорожка для прямохождения по ограниченному пространству, для 

различных игр и упражнений- пособие «парашют»,  массажные дорожки из поролона, дорожки из 

рулонов от мешочков и другое.  

Выстроенная модель педагогического процесса организации физической подготовки, помогает 

старшим дошкольникам сделать первые шаги в мир движений, овладеть физическими умениями и 

навыками, учит контролировать своѐ тело. Формирует привычку к активному образу жизни, 

ежедневным физическим упражнениям, тренирует силу воли и выносливость, повышает их 

физическую работоспособность, сопротивляемость к простудным и инфекционным заболеваниям.  

Наиболее подробно хотелось бы остановиться на работ6е с родителями. Опыт показывает, что 

без их помощи желаемого результата добиться трудно.  

В начале учебного года проводится анкетирование, которое помогает изучить особенности 

внутрисемейного воспитания и наметить эффективные формы взаимодействия. Анкета включает в 

себя вопросы по организации досуга, по применению нетрадиционных средств физического 

воспитания и т.д.  

По анализу анкет выявлено, что в вечерние часы и выходные дни дети в основном смотрят 

телевизор, рисуют, что-либо конструируют.  

1 тип родителей- «Белки». К этому типу относятся 25%  опрошенных родителей детей младшей 

и старшей групп. Они положительно относятся к занятиям физической  культурой, следят за 

двигательным режимом ребѐнка. Здесь существует двусторонняя связь «родители-дети». 

2 тип родителей – «Медведи» составили 50%. Эта группа положительно относятся к занятиям 

физической  культуре. Они лишь иногда обращают внимание на то, чем занят их ребѐнок, иногда 

выполняют утреннюю гигиеническую гимнастику.  

3тип родителей- «Хамелеоны». К этому типу тоже отнесено 25% родителей. Они положительно 

относятся к занятиям физической  культуре, однако ничего не предпринимают для того, чтобы семья 

вела активный образ жизни. 

Многие родители недооценивают роль спортивных игр  в общем развитии детей, не соблюдают 

режим дня, особенно в выходные дни. Что бы помочь родителям в усвоении педагогических знаний 

проводятся консультации, размещаются памятки, буклеты, консультации в уголок для родителей. Это 

обеспечивает родителей интересующей информацией, рекомендациями по профилактике ЧПЗ и др.  

Семья во многом определяет отношение детей к занятиям физической культуре, их интереса к 

спорту, активность и инициативу. Участвуя в совместных мероприятиях, взрослые получают 

возможность видеть, как ребѐнок ведет себя в коллективе сверстников, какова его физическая 

подготовка, какую радость и пользу ему приносят игры, веселые состязания. Видя, как родители 

бегают, прыгают, соревнуются, дети проникаются новыми чувствами к ним и испытывают огромную 

радость от взаимного общения. Различные спортивные мероприятия с родителями укрепляют 

взаимоотношения взрослых и детей. Активное участие родителей принимают на днях здоровья и 

праздниках «Мама, папа, я – спортивная семья», «В сказку за здоровье», «Кругосветное 

путешествие» и другие. 

Совместная работа с родителями даѐт положительные результаты. Сократилось количество 

простудных заболеваний, улучшились показатели физического развития.  

Эффективность проделанной работы подтверждают следующие результаты. 
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Формирование интереса к физическим упражнениям 

№ Критерии Начало года % Конец года % 

1 Доступный результат 38 45 

2 Ответственность за результат 47 65 

3 Гуманное отношение к сверстникам 47 73 

4 Эстетическая оценка. Анализ и самоанализ 60 65 

5 Нравственно-волевые качества 60 69 

6 Познавательный интерес 52 65 

Средний показатель 51 64 

Повышение уровня физической подготовленности отражается в таблице 

Показатели физической подготовленности 

Качества уровни развития 

низкий средний высокий 

 начало 

года % 

конец 

года% 

начало 

года% 

конец 

года% 

начало 

года% 

конец 

года% 

скоростно-

силовые 

20 10 40 30 40 60 

скоростные 30 20 40 35 30 45 

координационные 35 20 40 45 25 35 

силовые 30 20 50 45 20 35 

гибкость 40 25 40 35 20 40 

Низкий уровень развития в скоростно-силовых, скоростных качествах и силовых сократился на 

10%, в координационных и способности на гибкость – 15 %. На 10% больше дошкольников стали 

соответствовать в показателях гибкости и скорости. Высокий уровень развития у 20 % дошкольников 

повысился  в показателях гибкости и скоростно-силовых показателях, скоростные и силовые 

показатели на 15%, координационные – 10 %. 

Используемые мною формы организации физического воспитания объединяются в единую 

систему, способствующую воспитанию здорового, физически подготовленного подрастающего 

поколения; развитию основных физических качеств (быстроты, силы, выносливости, подвижности в 

суставах); обучению наиболее важным и жизненно необходимым двигательным умениям и навыкам; 

приобретению необходимых теоретических знаний в области физической культуры и спорта. 

Решение задач укрепления и сохранения здоровья детей в дошкольных организациях должно 

достигаться не столько системой специальных мероприятий, сколько разумной организацией  жизни 

детей в группе, правильным чередованием различных видов деятельности, обеспечение 

рационального двигательного режима, бережным отношением к потребностям и желанием каждого. 

Целенаправленная работа организации физической подготовки дошкольников в нашей ДО 

продолжается и комплексная работа администрации, медицинских работников, педагогов и 

воспитателей, родителей, по формированию интереса у детей к здоровому образу жизни будет 

способствовать сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения. 

 

Литература: 

1.Государственный общеобязательный стандарт дошкольного воспитания и обучения – 2012г.  

2.Батибаева С. Г., Байдекенова Р. К. Біз мектепке барамыз 5+, Методическое пособие по 

программе. - Алматыкітап баспасы, 2013 г. 

3.Лисицкая Т. С.  Новикова Л. А. Физическое  развитие дошкольников. Учебно-методическое 

пособие для подготовки к школе.  - М:  Издательство АСТ,  2014 г. 

4.Токаева Т. Э. Будь здоров, дошкольник. Программа физического  развития детей 3 - 7 лет.  – 

М:  Изд-во  Сфера, 2015 г. 
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ТУРИСТСКО - КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ПЕШКОМ ПО РОДНЫМ 

ПРОСТОРАМ» 
 

Проклова М.В. 
КГУ «Основная школа № 37»  

г.Караганда 

 

Воспитание подрастающего поколения средствами туристско-краеведческой деятельности – 

это один из действенных методов формирования здорового образа жизни, активной жизненной 

позиции, изучения природы родного края, познание истории, быта, традиций народов Казахстана.  

Согласно плана и в целях реализации Послания Президента Республики Казахстан «Стратегия 

«Казахстан – 2050» - новый политический курс состоявшегося государства»Н.А.Назарбаев отметил, 

что изучение и пропаганда исторического и культурного наследия, формирование духовно-

нравственного и патриотического сознания на основе усвоения исторических и национальных 

ценностей имеет важную роль в становлении личности, гражданина , патриота своей Родины.[1] 

Содержание данного проекта позволяет решать актуальные вопросы дополнительного и 

школьного образования посредством туристско-краеведческой деятельности. 

Туристско–краеведческая  деятельность подростков является одним из эффективных средств 

комплексного воздействия на формирование их личности, так как в ней интегрируются все основные 

стороны воспитания: патриотическое, нравственное, трудовое, эстетическое, экологическое и 

физическое, а так же расширяется кругозор. Туризм – один из самых популярных и активных видов 

спорта и отдыха. [2] 

Чем больше времени мы проводим в классах, аудиториях, помещениях, автомобилях, тем 

неудержимее влечет к себе природа, тем острее желание оказаться  на зеленом лугу, в густом лесу, у 

чистой реки, в бескрайней степи среди цветов и ясного неба. 

В нашем проекте мы предлагаем совершить поход по родному городу Караганды и его 

окрестностям. В этом походе участники проверят свои физические возможности на дистанции 

«Туристическая тропа». Дети расширят свой кругозор и знания об истории, традициях и обрядах 

родного края, многонационального Казахстана, посетив областной Краеведческий музей, ГУ ОССШ 

по национальным конным видам спорта. Участники похода научатся укладывать рюкзаки, проходить 

определенное расстояние с ним, обустраивать место стоянок – бивак, очищать от мусора и 

загрязнений родники и места отдыха. Так же туристско–краеведческая  деятельность воспитывает 

такие человеческие качества, как взаимопонимание и взаимную поддержку, дружелюбие, умение 

общаться с товарищами, выдержку, настойчивость, мужество, терпимость, смелость, трудолюбие. 

Основной целью и задачами проекта являются: 

 Содействовать воспитанию у подрастающего поколения чувство патриотизма, 

гражданственности; 

 Прививать любовь к природе, к родному краю, к труду; 

 Способствовать формированию творческих, духовных и физических возможностей 

личности, организации рационального отдыха и развлечений, развитию прочных основ 

нравственности и здорового образа жизни; 

 Выявить природные задатки детей процессе занятий туристско–краеведческой  деятельности 

и способствовать их развитию; 

 Содействовать формированию здорового образа жизни подростков; 

 Способствовать формированию у подростков основ туристской, краеведческой и 

экологической культуры. 

Научность данного проекта заключается в изучении истории, географии, краеведения, 

традиции и культуры казахского народа на территории Карагандинской области посредством 

туристского похода и пропаганда здорового образа жизни.          

Методика проведения туристско-краеведческого похода: 

- собрать снаряжение и продукты питания;  

- сбор участников у КГУ «Основная школа № 37;   

- посещение  Областного Краеведческого музея – экскурсия; 

- посещение Экомузея – экскурсия; 

- Соревнования «Туристическая тропа» на поляне Центрального парка культуры и отдыха; 
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- посещение парка Победы – экскурсия; 

- проведения акции «Чистый родник»; 

- организация лагеря в районе озер «Голубые пруды»; 

- инструктаж и комплексная программа; 

- игра «Найди клад» с элементами ориентирования; 

- поход на ипподром и возвращение домой. 

В нашем походе юные туристы научились: 

 Самостоятельно добывать знания; 

 Составлять рассказ; 

 Оформлять фотодневник похода, экскурсии, экологической акции; 

 Применять полученные знания на практике; 

 Практиковаться в умении проводить экскурсии;  

 Ориентироваться в городе, на местности по карте;   

 Преодолевать первичные этапы туристической полосы препятствий; 

 Ухаживать за животными – лошадьми, знать условия их содержания; 

 Совершать путешествия пешком с рюкзаком. 

Проект «Пешком по родным просторам» апробирован на практике. Данное мероприятие 

предлагается для дальнейших занятий туристско-краеведческой деятельности подрастающего 

поколения. 

 

Литература: 

1. Н.А.Назарбаев «… из Послания Президента РК народу Казахстана», 2012г., 2013г. 

2. В.А.Уваров, А.А.Козлов «В поход пешком», Москва, «Советский спорт», 1989г. 

 

 

ДЕНСАУЛЫҚ – ТӘН, РУХАНИ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ИГІЛІКТІҢ ЖИЫНТЫҒЫ 
 

Рахимова Р.Т. 
«С.Сейфуллин атындағы  

№7 мектеп-гимназиясы»КММ 

Балқаш қ, 

 

Қазіргі  кезде денсаулық проблемасы барлығымызды ойландырып отырғаны анық.... Оның 

ішінде балалардың  және жасӛпірімдердің денсаулығы қатты алаңдаушылық туғызуда.  Оны біз 

біресе экологиялық қолайсыздық, біресе әлеуметтік жағдай, біресе тіршілік деңгейінің қҧлдырауынан 

кӛреміз.  Денсаулық, иә, осы сҧрақтың мені де ойландырып келе жатқанына кӛп уақыт болды.  Бҧл 

тақырыпты кӛтеріп отырғаным, қазіргі таңда балалар, жасӛспірімдер әлеуметтік желілерге тәуелді 

болып алып, қозғалысқа тҥскілері келмейді. Сонымен қатар, дҧрыс тамақтанудың орнына  газдалған 

сусын,  кептірілген картопқа (чипсы) қҧмар. Кҥнделікті  уақытын қозғалыссыз ӛткізу, бала 

денсаулығына ӛте қауіпті десе де, болады. Ол проблеманы ата-аналары да біле отырып, баланың 

айтқанын орындайды. Себебі, қазіргі таңда ата-аналардың дені жас немесе жҧмыста. Мен ӛзім 

мектепте жиырма жыл бойына бастауыш сынып мҧғалімі болып жҧмыс жасап келемін.  Кҥнделікті, 

жыл сайын алдымызға әртҥрлі балалар келеді. Кейінгі он жылда заманмен қоса ата-анада  ӛзгергені 

айдан анық дейміз. Иә, бҧның бәрі тек тҧрмыстық қажеттіліктерден ғана тҧрмайды, сонымен қатар 

балада рухани даму, психикалық тҧрақтылық  және әлеуметтік тҧрғыдан толық болса ғана, баланың 

денсаулығы мықты болмақ.  

Бірінші байлық –денсаулық дейміз. Бірақ осы сӛздің салмағын, жҥктер жауапкершілігін кӛбіне 

сезбейтін де, мойындамайтын да сыңайлымыз. Айтылған сәтте кӛңілімізге қонады, қҧлағымызға 

жағады. 

Ойлана келе, ӛз тарапымнан бесіктен белі шықпай жатып, жоғарыда айтылған жағымсыз 

әдеттерге қҧмар болып, сол қалпында мектепке біздің алдымызға келіп отыратын балаларды 

шынықтыру, санасының сапа деңгейін кӛтеру, интеллект ӛрістерін  биіктету, рухтарын шыңдау 

жолдарын қарастырдым.  

Мектеп жасындағы балалар тез еліктегіш келеді. Осыған орай оларға арналған «Ҧлттық 

ойындар» деген бағдарлама қҧрып, курс ӛткізуді жӛн кӛрдім. Бҧл бағдарлама 6-7 жастағы балалардан 
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бастап, жас ерекшеліктеріне қарай арналып жасалған. Елбасымыз «Болашаққа бағдар: Рухани 

жаңғыру» болашақтың айқын жолына бағытталған. «Ҧлттық жаңғыру деген ҧғымның ӛзі ҧлттық 

сананың кемелденуін білдіреді» деп халқымыздың қҧндылықтарын сақтай отырып, оның дамуына 

жағдай жасау керектігі айқындалған.   Осы міндеттерді жҥзеге асыруда оқушыларды жас 

ерекшеліктеріне сай  «ҧлттық ойындар-рухани қҧндылығымыз» атауымен тӛл ойындарымызға 

ерекше назар бӛлінді. Ҧлттық ойын балалардың таным негіздерін меңгеруіне және тиісті дағдыларын 

қалыптастыруға, қоршаған ортамен байланыс жасай білуге ҥйренеді. Бҧл сабақ білім алушылардың 

біліктілігін жетілдіру жеке тҧлғаны дамытуда маңызды роль атқарады. Сонымен қатар, бҧл ойындар 

баланың танымдық ой-ӛрісін дамытып, денсаулықтарын сақтауға, тез шешім қабылдай білуге, 

байқағыштыққа, шапшаңдыққа, қорытынды жасап, дәлелдей білуге, функционалдық 

сауаттылықтарын арттыруда маңызы зор екені анықталды. 

Ҧлттық ойындар бағдарламасының қҧрылымында келесі бӛлімдер қарастырылған: Қазақтың 

ҧлттық ойындары: «Алтын сақа», «Хан талапай», 

«Тоғызқҧмалақ» т.б. балалардың еңбекке деген қарым-

қатынасы мен қабілеттерін арттырады. Ойын дегеніміз – 

адамның ақыл-ойын дамытатын, қызықтыра отырып, 

ойдан ойға жетелейтін, тынысы кең, алысқа меңзейтін, 

қиялмен қанат бітіретін ғажайып нәрсе.  

Сонымен қатар, ҧлттық  ойындардың  халық 

тәрбиесіндегі рӛлі де баға жеткізгісіз. Халық арасында 

«Денсаулық – зор байлық» деген сӛз бар. Ал денсаулық 

жас кезден қалыптасу керек. Яғни, бала кезден кӛп 

қозғалып, таза ауада кӛбірек ойнап, молырақ таза ауа 

жҧту – мықты денсаулықтың бірден-бір кепілі болмақ. 

Осы орайда, әрине, қимыл-қозғалысқа бай ҧлттық ойындарымыздың пайдасы кӛл-кӛсір дер едік. 

Ежелгі ата-бабаларымыз ҧлттық ойындар баланың денсаулығын нығайтумен қатар, оның ақыл-ойын 

жан-жақты дамытатынын жақсы білген болса керек. Ҧлттық ойындар – кӛшпелі халықты 

батылдыққа, ептілікке, тапқырлыққа, әділдікке тәрбиелейтін ҥлкен мектеп болғаны сӛзсіз. Әрі 

ӛмірлік тәжірибелерге негізделген осынау ғажайып мектептің баға жетпес тәлім-сабақтары бҥгін де, 

ертең де, ешуақытта қҧндылығын жоймақ емес.  

Ӛте қызық әрі терең ойлануды қажет ететін ойынның бірі  тоғызқҧмалақ балалардың дамуына 

ерекше әсер ететіні кӛптеп байқалды. Ойынның ӛзіне тән басты ерекшілігі, ол аса кҥрделі 

жабдықтарды қажет етпейді. Сондықтан ерте кездерден еш қҧрал-жабдық іздемей-ақ, жерден 

кішкентай шҧңқырлар қазып, ойналатын ойын.  Қҧмалақтарды салатын шҧңқыр «қазан», тоғыз-

тоғыздан бӛліп салатын шҧңқырды «отау» 

деп аталады. «Тоғызқҧмалақ» ойынын оңнан 

солға қарай, яғни сағат тілінің бағытына 

қарай қарсы жҥреді. Әр отаудың ӛзінің 

атауы болады. Ойынның ойналуы 

толығымен осы отаулардың атауына 

байланысты негізделген. Ойын басталғанда, 

ойыншы отаудың атауын атап бастаса, сонда 

қай отаудан басталатыны белгілі болып 

отырады. Негізінен жҥрісті жеребе бойынша 

анықталған ойыншы бастайды. Тек ойынды 

тоғызыншы отаудан бастауға болмайды.  

Ойын кезінде ойыншы қарсыласының 

отауындағы қҧмалақтарын қолмен ҧстауға 

болады.  

Қорыта келе, ойын ӛте қызықты, ӛзіне 

еліктіріп әкететін , танымдыққа бастайтын 

ойын. Қазақтың ҧлттық қай ойыны болса да, тәрбиелік мәні зор, ерекше. 

Жаңа ӛсіп келе жатқан бала - жас бҧтақ. Қалай баптасаң, солай жеміс береді. Сіздің әрбір 

жасаған қимылыңыз –сіздің берген тәрбиеңіз екенін ҧмытпаңыз. Бала – ата-анасының айнасы. Баланы 

ата-анасы қалай тәрбиелесе, қалай бағыттаса, бала солай қарай ҧшады. 
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ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘНЕ СПОРТ. СПОРТ – БІЗДІҢ СЕРІГІМІЗ 
 

Сактаганова А.У.  
КГКП «Шахтинск технологиялық  колледж» 

г. Шахтинск 

 

Денсаулық – зор байлық. Баға жетпейтін жалғыз ғана асыл дҥние ол - Денсаулық. 

Сондықтан «Шынықсаң - шымыр боласың» - демекші, дене жаттығуы адам баласына қашан да 

пайдалы.Әрбір адам спортпен айналысуы керек. Ӛйткені спортпен айналысқан адамның дені сау, 

кӛңіл-кҥйі кӛтеріңкі болып, денсаулығы жақсарады. Ал спорттың қай тҥрі болмасын адам 

денсаулығына қаншалықты пайдасы  бар екенін, оның адам ӛмірін ҧзартатынын бәріміз білеміз.Сол 

ҥшін балаларды ерте жастан спортқа деген қызығыушылықты арттыру керек. 

Спорт-адамның рухани әлемі ҥшін де маңызды. Спорт – салауатты ӛмір салтының негізгі 

бӛлігі. Адам ӛмірінде спорттың болуы ағзаға ғана емес, адамның психологиялық жағдайына да әсер 

етеді. Тҧрпақты физикалық жаттығулар кӛңіл-кҥйді кӛтереді және стреспен кҥреседі. Мидың ойлау 

және есте сақтау  қабілеттеріне тигізетін пайдасы ҥлкен. 

Спорт-адамның денсаулығын қалыпына келтіретін қҧрал.Оның қандайда тҥрін таңдасаң да ең 

бастысы рахат алу. Қазіргі заманда жастар арасында спортқа деген кӛз қарасы оң нәтиже береді. 

Кӛптеген спорт салаларына жастарымыз әуес. Адам ӛзі денсаулығына ҧқыпты қарауы керек. .Себебі 

спорт пен денсаулық бірге жҥретін ҧғым. 

Қазіргі біздің заманда экологияның ластануы,  дҧрыс тамақтанбауы, нашақор, темекі, 

алкагольді ішімдіктерге  әуес болуы тағы да басқа зиянды заттарға әуестенуі денсаулығымызға әсер 

етуде.Сол себепті адам дҧрыс жолды таңдап,ӛз бағыт бағдарын издеп, алып жҥретін болса ешқандай 

да қауіп қатер болмайды. Улама ғалым айтып кеткендей Ибн-Сайн дені-саудың тәні сау демекші әр 

кез ӛмірмен спортты ала жҥруіміз керек. 

Спорт ол- жаңадан нәресте туыла салысымен дене жаттығуларын жасаймыз,сол сияқты 

спортты да омірлік қылып алып журуіміз қажет.бала тәрбиесін бәріміз о бастан бастауымыз 

керек.Ақыл есінің дҧрыс дамуына, шымыр болып ӛсуіне де бір себептің бірі ол спорт. 

Ата заманымыздан бері келе жатқан ҧлттық спорттарымыз кӛп. Мысалы: кӛкпар тарту, асық 

ату, қыз қуу, тоғызқҧмалақ, бәйге тарту, теңге ілу, бәйге тарту тагы да басқа коп деген ойындар кӛп. 

Ал қазіргі заманымызға байланысты спорттың жҥзден астам  тҥрлері бар. Себебі уақыт оте келе 

заманымыз да, технология да, адамдарымыз да ӛзгеріп келе жатыр 

Қазіргі кезде кішкентай баладан бастап, ҥлкен қарияларымызға дейін компьютерге, ҧялы 

телефондарға, гаджеттерге тәуелді болып қалған.негізі бҧл электроникалар  адам денсаулығына ӛте 

әсері кӛп. 

Спорт ол дене тәрбиесін еселей тҥсед, шымыр болып, денсаулығы бақуаттана тҥседі. Спортпен 

шҧғылданған адам еліне жаны ащыр, отаны ҥшін ата-бабамыздың артынан қалдырған мҧраларын 

қорғап қалуға бәріне дайын тҧрады. Сӛзімді аяқтамас бҧрын ең бастысы денсаулық. Денсаулық 

болмаса  ештеңенің керегі жоқ болады. Сол себебтен денсаулығымызға салғырт қарамай спорттың 

қандайда тҥрі болмасын,спортпен шҧғылдануымыз керек. 
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БАЛАБАҚШАДА СЮЖЕТТІ – РӚЛДІК ОЙЫНДАР ОЙНАТУ 
 

Сатымбаева Г.О. 
«Толағай» бӛбекжайы КМҚК 

Қарағанды қаласы 

 

Еліміздің ертеңі, халқымыздың жарқын болашағын қалыптастыратын бҥгінгі жас ӛскелең 

ҧрпаққа сапалы білім, саналы тәрбие беру ісі – мектепке дейінгі мектепке дейінгі мекемелерден 

бастау алады. Сол себепті, Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев: «Қазіргі жас буын, бҥлдіршіндер – 

мемлекетіміздің мығым тірегі» - деп атап кӛрсетіп отыр.  

Ӛзінің отбасы мҥшелерінің мейірімі мен ыстық ықыласына бӛленіп ӛскен баланы тәрбиелеу 

жолы да жеңіл екенін ӛмірдің ӛзі дәлелдеп отыр. Балабақша тәрбиешісі ең алдымен мҧндай баланың 

қабілет-қарымын анықтап, оның бейімділік қасиеттерін, мҥмкіндіктерін ашып, интеллектуалды 

біліктілігі жоғары, жан-жақты азамат ретінде дамыту мҥмкіндігіне ие болады. Балабақшада 

бҥлдіршіндерді тәрбиелеу ісінде, әрине, оларды ойын тҥрлеріне қызықтырып, олардың әдіс-

тәсілдерін игерту қажет. Ӛйткені, ойын – баланың ойына ой қосатын, қиялына қанат бітіретін, 

қоршаған ортаның беймәлім қҧбылыстарының сырын білсем деген қҧмарлығын оятып, оның қабілет-

қарымын ҧштап отырады.  

Мен, «Толағай» балабақшасында осы еңбек еткен жылдарымда ӛз тобымдағы балаларды 

елімізде кеңінен таралған ҥздік әдістемелік қҧралдар мен озық тәжірибелерге сҥйеніп, оның ішінде 

ойын технологиясына баса назар аударып келемін. Балаларға ойындарды ойнау технологиясын 

меңгерту – олардың ӛз бетімен әрекет етіп, шешімдер қабылай білу, шапшаң қимылдап,  тапқырлық 

кӛрсету дағдыларын дамыта тҥседі. Сонымен бірге,  балалар балабақшада әртҥрлі ойын тҥрлерін 

ойнай отырып қоғамдық тәжірибелерді игеру қабілетін де қоса игереді. Сондықтан мен ӛзім 

жҥргізетін әрбір сабақта бҥгін балаларға қандай ойын тҥрлерін ҥйретуге тиіс екенімді, ойындардың 

сол сабақтың мақсат-міндеттеріне, жеткіншектердің жас ерекшеліктеріне қандайлық деңгейде сәйкес 

келетінін анықтап аламын. Ол ҥшін ең алыдмен ойынның технологиялық ерекшеліктеріне мән беруді 

жӛн санаймын. Әрине, балалар бір орында тҧрып, ҥн-ҥнсіз ойнамайды. Бала жалғыз болғанның 

ӛзінде ӛзімен-ӛзі сӛйлесіп, әйтеуір бір әрекет ҥстінде болады. Сол себепті, ойын барысында сӛйлесу 

қарым – қатынасының маңызының жоғары екенін естен шығаруға болмайды. Балалар ойын ҥстінде 

бір-бірімен сӛйлесеп, пікір алысып, ақылдасып, ойыннан алған әсерлерін бӛлісіп, ҥнемі іс-қимыл 

ҥстінде болады. Бҧл олардың ойын жинақтап айту дағдысын қалыптастырып, сӛздік қорын молайта 

тҥседі. Сонымен бірге, физикалық тҧрғыда шыңдалуына да молынан ықпал етеді.  

Бҧл бағытта мен «Отбасы», «Дҥкен», «Пошта», «Балалар бақшасы» «Дәріхана», «Аурухана», 

«Кітапхана» сюжетті – рӛлдік ойындарын ойнатып, мҧнда топтағы балаларыдң жас ерекшеліктерін де 

естен шығармаймын. Балалардың айналадағы қҧбылыстарға деген тҥсінігі қалыптасып, еліктеуі, 

бақылауы балабақшада ӛткізілетін ойындар ҥстінде кӛрініс табатынын жақсы білемін. Ойын 

бҥлдіршіндердің кӛңіл-кҥйін кӛтеретін, ойдан-ойға жетелейтін тәрбие қҧралы. Сонымен бірге, ойын 

балалар бойына тӛзімділік,  ҧқыпты болу қасиеттерін сіңіреді. Сол себепті балабақшада ойналатын 

ойын тҥрлерін дҧрыс іріктеп, оқу-тәрбие жҧмысында педагогикалық тҧрғыда тиімді пайдаланып 

отыру аса қажет. 

Ҧлы педагог В.А.Сухомолинский: «Ойынсыз ақыл ойдың қалыпты дамуы мҥмкін емес»  десе, 

Абай атамыз: «Адам ата-анадан туғанда есті болмайды: естіп, кӛріп, ҧстап, татып ескерсе дҥниедегі 

жақсы-жаманды таниды-дағы, сондайдан білгені, кӛргені кӛп болған адам білімді болады», - дейді. 

Сол себепті, біз де балабақшада ойналатын ойындардың тәрбиелік мәніне терең ҥңіліп, оларды 

ойнату ҥстінде тиімді әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы ақылды, білікті, шешімді азаматтар тәрбиелеп 

шығару міндетін орындауға тиістіміз. Осы бағытта балабақшада ойналатын сюжетті-рӛлдік 

ойындарға баса назар аудару қажет деп ойлаймын. Ӛйткені, мектепке дейінгі жастағы 

бҥлдіршіндердің психологиялық тҧрғыда ӛте белсенді, қимылдағыш болып келетені белгілі. Бҧл 

жастағы балалар ойын десе бәрін ҧмытып, кез келген ойынға қызығушылықпен қатысады. Сол 

себепті, сюжетті-рӛлдік ойындарды жиі ойнату – тәрбие жҧмысында табысқа жетудің алғышарты 

болып табылады. Мҧнда балалар сонымен бірге сӛйлеу әрекетіне тҥседі. Ал тәрбиешілер балалардың 

сӛйлеу ырғағын қалыптастыра отырып, ойын ҥстінде әрекет ету дағдыларын қадағалайды. 

Балалардың таңдалып алынған ойынға ең алдымен қызығушылығын арттыру ҥшін тәрбиеші 

балалардың ӛзіндік сӛйлеу ырғағын кӛздеріне кӛрсетіп, бейнелеу арқылы, ойын тақырыбы бойынша 

берілетін тапсырмаларды тҥсінікті, барынша қарапайым ете білгені дҧрыс.  Жас жеткіншектердің 
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дҧрыс сӛйлей білу қабілеттерін қалыптастыратын тақырыптық сюжетті-рӛлдік ойындар балабақша 

ӛмірінде аса маңызды болып табылады. Бҧл орайда тәрбиеші ойын ҥстіндегі  іс-әрекетті зерттеуші, 

дамытушы, ҥйретуші ретінде негізгі міндеттерді атқаруы тиіс.  

Тәрбиеші бҥлдіршіндермен ойналатын ойындарды заттармен ойнау, ҥстел ҥсті және сӛздік 

ойындар деп бӛлуіне болады. Бҧған «Бірдей ойыншықты тап», «Суретті қҧрастыр», «Дәл осындайды 

тауып ал», «Қандай затқа ҧқсайды?»,   «Бір сӛзбен ата», «Кім байқағыш», ойындары жатады. 

Сонымен бірге, «Жҧмбақ ойла», «Жақсы - жаман» «Жалғастыр»,«Ҥш сӛз ата» ойындарына да 

балалардың аса қызығушылықпен қатысатынын байқағанымды атап ӛткен жӛн. Мен бҧл ойындарды 

ойнату кезінде кӛрнекі қҧралдарға:  тҥрлі тҥсті суреттер, тҥрлі тҥсті қағаздар, әртҥрлі ойыншықтарды 

таңдап аламын. «Менің сҥйікті кейіпкерім!» атты сюжеттік — рӛлдік ойында баланың сҧранысы мен 

тәрбиешінің балаға беретін тапсырмасы сәйкес келуі тиіс. Баланың ойын барысында бір кейіпкерге 

ҧқсағысы келетінін ескеріп, балаға сол кейіпкердің рӛлін атқаруды тапсырған дҧрыс. Бҧл баланың 

моральдық танымы мен тҥсінігіне әсер етеді. Ойын ҥстінде бҥлдіршіннің психологиялық 

ерекшеліктері кӛрініс беріп, ойлана білу, эмоциялық әсерге бӛлену дағдылары қалыптасады, 

белсенділігі артып, шығармашылық қабілеттерінің дами тҥстетіні сӛзсіз. Балабақшада ойналатын 

сюжетті-рӛлдік ойындарға халқымыздың аса қызықты да мазмҧнды ҧлттық ойындарды енгізуді де 

ҧмтым қалдыруға болмайды. Ӛйткені, ҧлттық ойындар ата-бабамыздан бізге жеткен, қасиетті мҧра 

ретінде жалғасын тауып, халқымыздың салт-дәстҥрі, әдет-ғҧрпы, шаруашылығы, мәдениеті, жалпы 

ӛткен тарихынынан хабардар етеді. Сол себепті ӛскелең ҧрпақ бойына ӛзінің ана тілінің байлығын, 

халқымызға тән ҧлттық қҧндылықтарын сіңіру, оларды кӛздің қарашығындай сақтап, қастерлей білу 

ісі балабақшада осы ҧлттық ойындарды ойнату болып табылады. Ҧлттық ойындарды сюжетті-рӛлдік 

ойындар сипатында қҧра отырып ойнату - балаларды ептілікке,  тапқырлыққа баулу, еңбекқор мінез-

қҧлқын қалыптастыруда таптырмайтын әдістердің бірі.  Ӛйткені халқымыздың ойлауды, қимыл-

қозғалысты қажет ететін «Айгӛлек», «Қыз қуу», «Арқан тартыс», «Бәйге», «Тақия тастамақ», «Теңге 

алу» «Кӛкпар» секілді ҧлттық ойындарына балалар аса қызығушылық танытып, оларды  ӛз бетімен 

ойлануға, ӛз бетімен шешім қабылдауға ҥйретіп, сонымен бірге ептілікке, зейінділікке, ҧқыптылыққа 

да баулиды. Сол арқылы жеткіншек ойын арқылы дҥниені танып, ҥлкендерге еліктей жҥріп, ӛзін 

қоршаған ортаға бейімделе тҥседі. Сонымен бірге, сюжетті-рӛлдік ойындар бҥлдіршіндердің дене 

бітімінің физикалық тҧрғыда дамуына, ақыл–ойынның жетіле тҥсуіне де септігін тигізеді. 

Жалпы сюжетті-рӛлдік ойнатуда балалардың ӛзінің ойнайтын рӛліне еніп, сӛйлеу, әрекет ету 

арқылы кейіпкерді сомдауына назар аудары қажет. Ол ҥшін балаларды ойынға тартып, тәрбиеші де 

олармен бірге ойнайды. Сол кезде балалар қандай әрекетті орындайтынын жетік біліп, ойынға лайық 

әрекеттерді таңдай алады.  

Біз, балабақша тәрбиешілері, бҥгінгі жас ҧрпаққа саналы тәрбие беруде сюжеттік-рӛлдік 

ойындардың мазмҧны арқылы, олардың талап-тілегімен санаса отырып бҥлдіршіндерді рухани-

адамгершілік тҧрғысынан дамыту міндетін орындауға тиістіміз. Ӛйткені, балалық шақ – ол 

бҥлдіршіннің уайымсыз, емін-еркін, қуаныш-шаттықпен ӛткізетін ӛмірінің балдәурен кезеңі.  

Қорыта айтқанда, балабақшада ойналатын ойындар, оның ішінде сюжетті-рӛлдік ойындар 

балалардың таным-тҥсінігін арттыратын, белсенді іс-қимылға баулитын, ӛздігінен әрекет ете білу 

қабілеттерін дамытатын әдіс-тәсілдердің бірі болып табылады. Балабақша тәрбиешісі 

бҥлдіршіндердің бар қабілет-қарымын оларға ойын ойнату арқылы аша  отырып осы мақсатты 

орындау жолында еңбек етуі тиіс.  
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ҚАЗАҚТЫҢ ҦЛТТЫҚ ОЙЫНДАРЫНЫҢ ПАЙДА БОЛУ ТАРИХЫ ЖӘНЕ  

ДЕНСАУЛЫҚҚА ПАЙДАСЫ 
 

Сейдахметова И.А. 
№65 мектеп-гимназия  

Нұр-Сұлтан қаласы  

 

Этнограф – ғалымдардың зерттеуі бойынша, ата-бабаларымыздан бізге жеткен ҧлттық 

ойындарымыздың тарихы Қазақстан жерінде б.з.б. бірінші мыңжылдықта-ақ қалыптасқан. Олардың 

ішінде тоғызқҧмалақ, бес тас, ақ сҥйек, орамал, тақия, арқан тарту, асық ойындары Азия елдерінде 

тайпалық одақтар мен алғашқы мемлекеттерде кеңінен тарады. Біздің қоғамыздағы ҧлттық 

ойындардың негізі, шығу тегі халқымыздың кӛшпелі дәстҥрлі шаруашылықтар негізінен  бастау 

алады Қазақтың ҧлттық ойындары бес тҥрге бӛлінеді. Олар: аңға байланысты, малға байланысты, 

тҥрлі заттармен ойналатын, зеректікті, ептілікті және икемділікті қажет ететін, соңғы кезде 

қалыптасқан ойындар. Олардың негізгілерінің ӛзі жҥзден астам. Бҧл ойындардың кӛбісінің ежелден 

қалыптасқан арнайы ӛлеңдері бар. Ӛлеңдер ойынның эстетикалық әсерін арттырып, балалардың 

ӛлең-жырға деген ыстық ықыласын оятып, кӛңілін кӛтереді, дҥниетанымын арттырып, еңбекке 

баулиды, ширықтырып, шынықтырады.. 

1. Аңға байланысты ойындар: ақсерек-кӛксерек,  аңшылар мен қояндар, кірпіше қарғу, қас-

қҧлақ, ордағы қасқыр. 

2. Малға байланысты ойындар: аларман (қойға қасқыр шапты), асау кӛк, бура-қотан, кӛксиыр, 

соқыр-теке, тҥйе мен бота. 

3. Тҥрлі заттармен ойналатын ойындар: ағаш аяқ, аққала, ақпа, ақсҥйек, ақшамшық, алакҥшік, 

алты-бақан, арқан аттау, арқан тартпақ, арқан тартыс, арынды арқан, асау мәстек, асық, аттамақ, 

ауыртаяқ, әйкел, әуетаяқ, батпырауық,  

белбеу соқ, белбеу тартыс, дауыстап атыңды айтам, епті жігіт, жаяу кӛкпар, жемекіл, жігіт қуу, 

жігіт ойыны, кҥзетшілер, кҥміс ілу, қамалды қорғау, қараше, қимақ, қыз қуу, лек (шӛлдік), монданақ, 

орамал тастау, сақина жасыру, сиқырлы таяқ, тапшы, кімнің дауысы, таяқ жҥгірту, тепе-теңдік, 

тобық, тҧтқын алу, тҥйілген орамал, шалма, шертпек, шілдік, хал қалай? 

4. Зеректілікті, ептілікті және икемділікті қажет ететін ойындар: айгӛлек, айдап сал, атқума, 

аударыспақ, бағана ӛрмелеу, балтам шап, бӛріктастамақ, бҧғнай, бҧғыбай, бҧқатартыс, бҧрыш, біз де, 

егер..., жасырынбақ, жаяу жарыс, кӛкпар, кӛрші, кҥрес, қарамырза, қассың ба, доссың ба?, қындық-

сандық, орын тап, отырмақ, санамақ, сҧрақ-жауап, тасымақ, тасымалдау, тең кӛтеру, тымпи-тымпи, 

ҧшты-ҧшты, ҥй ҥстіндегі кім?, шымбике. 

 Ҧлттық ойындар халық тәрбиесінің дәстҥрлі табиғатының жалғасы. Ежелден дәстҥрлі 

ойындарда халықтың ӛмір сҥру әдісі, тҧрмыс-тіршілік еңбегі, ҧлттық дәстҥрлері, батырлық-батылдық 

туралы тҥсінігі, адалдыққа, кҥштілікке ҧмтылуы, шыдамдылық, т.б. қҧндылықтарға мән берілуі – 

халық данышпандығының белгісі. 

Ҧлттық ойындар – қазақ халқының ерте заманнан қалыптасқан дәстҥрлі ойын - сауықтардың 

бір  тҥрі. Оның бастауы алғашқы қауымдық қоғамда шыққан. Ҧлттық ойындар негізінде әр халық 

тҥрлі – тҥрлі жаттығулар жасау жолымен дене шынықтыру ісінің негізін салды. Бертін келе шынайы 

спорт ойындарының шығуына тҥрткі болды. Ойынның  адам денсаулығының жақсаруына пайдасы 

аса кҥшті екені дәлелденді 

Ҧлттық ойындар –ертеден ата – бабаларымыздан қалған   байлығымыз, асыл қазынамыз. 

Сондықтан, ҥйренудің кҥнделікті тҧрмысқа пайдаланудың заманымызға сай ҧрпақ тәрбиелеуге 

пайдасы орасан зор. Ойынның  баланың ӛміріне  дамуына , ӛсуіне пайдасы ӛте зор.  

Қазақ халқының  балларға арналған ҧлттық ойындарына тоқталғандардың бірі – орыс ғалымы 

А.Алекторов. Мәселен, оның «О рождении и воспитании детей киргизов, правилах и власти 

родителей» (Орынбор, 1891) атты еңбегін атауға болады. 

Автор бҧл еңбегінде кӛшпенді қазақ халқының ӛмір сҥру салтындағы баланың дҥниеге келген 

сәтінен бастап ӛсу динамикасына дейін ҧлттық ойын мен қимыл-қозғалыс әрекетінің алатын орны 

және балғындардың денсаулығы мен дене мҥшесінің қалыптасып дамуындағы жеке халық 

ойындарының қажетті жақтарын ашып зерттейді және ашып кӛрсетеді. Қазақтың белгілі ғалым 

ағартушылары Абай Қҧнанбаев, Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин халық ойындарының 

балаларға білім берудегі тәрбиелік мәнін жоғары бағалап, ӛткен ҧрпақтың дәстҥрі мен алтын 

қҧрметтеп, адамдардың ойы мен  іс-әрекетін танып тҥсінуде жастардың эстетикалық, адамгершілік ой 
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талабының ӛсуіне оның атқаратын қызметін жоғары бағаласа, Мағжан Жҧмабаев ойындарды халық 

мәдениетінің бастау алар қайнар кӛзі, ойлау қабілетінің ӛсу қажеттілігі, тілдің, дене шынықтыру 

тәрбиесінің негізгі элементі деп тҧжырымдайды.  

Ҧлттық ойындар халық тәрбиесінің дәстҥрлі табиғатының жалғасы. Ежелден дәстҥрлі 

ойындарда халықтың ӛмір сҥру әдісі, тҧрмыс-тіршілік еңбегі, ҧлттық дәстҥрлері, батырлық-батылдық 

туралы тҥсінігі, адалдыққа, кҥштілікке ҧмтылуы, шыдамдылық, т.б. қҧндылықтарға мән берілуі – 

халық данышпандығының белгісі. 

Сонымен тҥйіндеп айтарымыз, қазақтың ҧлттық ойындарының басқа халықтардың ҧлттық 

ойындарынан айырмашылығы - оның шығуы, пайда болуы тегінің ерекшелігіне байланысты белгілі 

бір тәрбиелік мақсат бірлігін кӛздейтінінде. 

 

 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ САЛАУАТТЫ ӚМІР САЛТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БАСЫМДЫЛЫҚТАРЫ 
 

Сейтмаганбетова Ж.О. 
№15 ЖОББМ 

Сәтбаев қаласы. 

 

Басты міндет адамгершілікті, жауапкершілікті, жалпыадамзаттық қҧндылықтарды иеленген 

қоғам азаматын тәрбиелеу. Жалпыадамзаттық қҧндылықтар қатарында ӛскелең ҧрпақтың денсаулығы 

мен салауатты ӛмір салтын орнықтыруға аса мән беріледі. Денсаулық проблемаларына мемлекет 

тарапынан қабылданған және талқылау дәрежесіндегі қҧжаттарда айрықша назар аударылған. 

Қазақстан-2050 стратегиялық бағдарламасының «Ҧлт денсаулығы – біздің табысты 

болашағымыздың негізі» бӛлімінде: «Біз балаларымыздың денсаулығын қамтамасыз етуге жаңа 

тәсілдер енгізу мәселесімен жҧмыс жҥргізуіміз қажет. Дене шынықтыру мен спорт мемлекеттің 

айрықша назарында болуы тиіс. Нақ сол салауатты  ӛмір салты ҧлт денсаулығының кілті болып 

саналады», - деп атап ӛтілген [1].  

Демек, мектепте оқушылардың денсаулығы-  ерекше ӛзекті мәселе. Статистикалық деректер 

бойынша жалпы мектепті бітірушілердің 68%-ының дені сау, әрбір екінші жеткіншек 

морфофункционалдық патология, 42%-ы созылмалы сырқат деп танылуда. Жас балалардың 

маскҥнемдік деңгейлері де жиі байқалып келеді. 

Мектеп оқушыларының денсаулықтарына теріс әсер ететін факторлар қатарына мектеп 

оқушыларының оқу сабақтары мен артық жҥктелулерін, педагог пен оқушылардың арасындағы 

авторитарлық қарым-қатынастықты, оқыту мен тәрбиелеудегі баланың тҧлғалық және жас 

ерекшеліктерінің қажетті деңгейде есепке алынбаушылықтарын, гиподинамия және т.б. атап 

кӛрсетуге болады.  

Мектептердегі оқу-тәрбие жҧмысын қазіргі заманның талаптарына сәйкес жҥргізу, оқушының 

денсаулығын сақтау мен нығайту мәселелерін тиімді шешу медициналық қызметкерлер мен 

мҧғалімдердің бірлескен нәтижелі еңбектеріне байланысты. 

Орта білім беретін мекемелердің іс-әрекеттерінің нәтижелілігі, ең алдымен, мҧғалімге 

байланысты. Оның жеке тҧлғалық қасиеттері, педагогикалық білігі, адамгершілік және ақыл-ой 

парасаты, педагогикалық мәселелер шешімін шығармашылықпен іздестіре білуі қоғамның әлеуметтік 

алғышарты болып табылады. 

Денсаулық пен ӛмір сҥру адамдардың объективті ӛзара байланысы «салауатты ӛмір салты» 

ҧғымы арқылы жҥзеге асады. Денсаулық – адам организмнің қалыпты жағдайы. 

Ӛмір салты – адамдардың еңбек ету сферасында, коғамдық-саяси іс-әрекеттерінде, тҧрмысы 

мен сергу уақыттарындағы қарым-қатынас және мінез-қҧлық, ойлау мәнері ерекшеліктерін 

сипаттайтын, тарихи-нақты әлеуметтік формалары ҥшін типтік саналатын жеке ӛмірі мен іс-әрекеті 

[2]. 

Философиялық сӛздікте ӛмір салты «индивидтердің, әлеуметтік топтардың, сонымен бірге 

ҧлттардың, тҧтастай алғанда қоғамның ӛмір сҥруі және оны анықтаушы жағдайлардың бірлігінде 

қарастырылатын ӛмір әрекеттерінің типтес тҥрінің жиынтығын қамтитын философиялық-

әлеуметтанушылық категория», - деген анықтама берілген [3]. 

Яки, «ӛмір салты» философиялық категориясы ретінде адамның жеке тҧлғалық мінез-қҧлқымен 

тіршілік ету деңгейіндегі әлеуметтік-типологиялық ерекшелігін білдіреді, сонымен қатар 
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әлеуметтіктің адамның жеке сипатына айналатындығын танытады. Сайып  келгенде денсаулық 

салауатты ӛмір салтына байланысты. Салауатты ӛмір салтының ең басты белгісі денсаулықты және 

оның барлық компоненттерін жасампаздықпен шыңдау. Салауатты ӛмір салты ҧғымы тек қана 

зиянды әдеттердің болмауы, еңбек ету мен демалыс, қоректену жҥйесі, шынықтырушы және 

дамытушы жаттығулар ғана емес, оны аясына адамның ӛзіне және ӛзгелерге, тҧтастай алғандағы 

ӛмірге деген қарым-қатынас жҥйесі болмыстың санамен пайымдалуы, ӛмірлік мақсаттар, 

қҧндылықтар және т.б. кіреді. 

Кейбір зерттеушілер салауатты ӛмір салты ҧғымын балалардың жас шамасына қарай 

қарастырады. Мәселен, А.Д. Дубогай салауатты ӛмір салты ҧғымын бастауыш сынып оқушыларының 

денсаулығын сақтау, нығайтуға ықпал ететін дене мәдениеті белсенділігі, ал Д.Э. Касенюк жоғары 

сынып оқушыларының оқу-еңбек әлеуметтік және биологиялық функцияларды тиімді орындауға 

ықпал ететін, физиологиялық психикалық, адамгершілік денсаулығын нығайтуға кӛмектесетін 

кҥнделікті, мәдени ӛмір әрекеттері ретінде санайды [4;5]. 

А.С. Имангалиевтің пікірінше, «салауатты ӛмір салты» адам организмінің резервтік 

мҥмкіншіліктерін жетілдіретін кҥнделікті тіршілігінің типтік формалары мен тәсілдері, әлеуметтік 

және кәсіби қызметтерін саяси- экономикалық, әлеуметтік-психологиялық жағдайлардан тәуелсіз 

орындауды қамтамасыз ету [6]. 

Г.Д. Әлімжановтың ойынша, салауатты ӛмір салты «білім, ептілік, дағдыланумен байланысты, 

оның негізінде әрбір оқушының денсаулығы, кҥнделікті шынығу әдістемелері жатыр» [7]. 

Ж.З. Торыбаеваның пікірінше, мектеп оқушысының салауатты ӛмір салты, жан-жақты дамуы 

әлеуметтік тәжірибені меңгеру іс-әрекеттерімен сипатталады. Дене, ой-санасы, әлеуметтік, тҧлғалық, 

эмоционалдылық, рухани дамуы, оның микроортасы: мектеп, жанҧя және әлеуметтік орта [8]. 

Осы тҧрғыдан алғанда біздің пікірімізше салауатты ӛмір салты феноменің оқушылардың 

жалпыадамзаттық қҧндылық ретіндегі денсаулық туралы тҧрақталған ҧғым-тҥсініктерге және дені 

сау адам ретіндегі адамның қалыптасқан мінез-қҧлық әдеттеріне негізделген іс-әрекет.   

Зерттеу проблемасына қатысты арнайы әдебиет кӛздеріне жасалған талдау оқушылардың 

салауатты ӛмір салтын орнықтырудың педагогикалық шарттарын анықтауға мҥмкіндік берді: 

 Оқушылардың адамның мҥмкіндіктерін және физиологиялық, интеллектуалдық даму 

жағдайларын танып-білуге қызығушылығының артуы; 

 Оқушылардың адамдардың денсаулыққа және салауатты ӛмір салтын орнықтыруға деген 

тҥрлі ӛмір жағдаяттарының эмоционалды-рефлексивті тҥрде басынан ӛткеру арқылы адамгершілік 

тҧғырнамасының қалыптасуы; 

 Оқушыларды салауатты ӛмір салтына тарту процесінде оның субъектілерінің (оқушылар, 

ата-аналар, ҧстаздар және әкімшілік) мәдени жасампаздық қатынастарына негізделген  әлеуметтік 

серіктестік жҥйесін жобалау.  

Бірінші педагогикалық басымдылық  бойынша оқушылардың ӛзінің мҥмкіндіктерін және 

физиологиялық, интеллектуалдық даму жағдайларын танып-білуге деген қызуғышылығының 

қозғаушы кҥші болып табылатын зерттеушілік рефлекстерін жандандыруға басты назар аударылады. 

Аталған шарттың алға тартылуы оқушылардың адам ағзасының психофизиологиялық ресурстары 

туралы қарапайым ҧғым-тҥсініктерін меңгеру процесіне кіріктіру қажеттілігіне негізделеді. 

Оқушылар қызуғышылықтың арқасында адам ағзасының мҥмкіндіктері туралы білімдерді меңгеруі 

әсіресе қабылдаудың белсенділікпен жҥріп ӛтуі, бақылаудың ӛткерлене тҥсуі, эмоционалдық және 

логикалық естің белсене тҥсуі, қиял жҧмысының қарқындауы нәтижесінде ӛте жылдамдай тҥседі. 

Шын мәнінде мотивациялар жҥйесінің қҧрамдас бӛлігі ретінде қызуғышылық адамның ӛмір 

сҥру әрекеттерінің нақты жағдайында тҧрақтылық, талпынушылық, мотивтер, қажеттіліктер мен 

талпыныстармен бірге сенімділік және биологиялық, психикалық және әлеуметтік қызметтерінің 

тиімділікпен жҥзеге асырылуын қамтамасыз етуші ағзаның функционалдық резервтері мен 

механизмдерін зерттеу бойынша белсенділіктерінің бағыттылығын анықтайды. Осылайша оқушылар 

қызығушылығының белсенділігі, олардың ӛзінің және айналасындағы ӛзге адамдардың денсаулығын 

нығайту, сақтау механизмедерін терең ҧғынуына кӛмегін тигізеді.  

Екінші педагогикалық басымдылықтың  жҥзеге асырылуында оқушылардың адамдардың 

денсаулыққа және салауатты ӛмір салтын орнықтыруға деген тҥрлі ӛмір жағдаяттарының 

эмоционалды-рефлексивті тҥрде басынан ӛткеру арқылы адамгершілік тҧғырнамасының қалыптасуы 

жетекші рӛл атқарады. Бҧл шарттың айқындалуы жас буынның еркін тәртіптілігі, алкогольдік және 

наркотикалық ӛнімдердің ашық жарнамалануы, ақпараттық- бҧқаралық қҧралдардың педагогикаға 

жат әсері, адамдардың ӛз денсаулығына жауапкершіліксіз қарауы және т.б. тән әлеуметтік ортаның 
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жағымсыз ӛзгерістерімен байланысты оқушылардың адамгершілікті қалыптасуы мен дамуына 

қойылатын міндеттердің кҥрделене тҥсуімен анықталады. Бҧл ӛз кезегінде денсаулыққа және 

салауатты ӛмір салтына қарым-қатынас тҧрғысынан ӛзіне тиесілі мінез-қҧлқына және ӛзін 

қоршағандардың мінез-қҧлқына барабар баға беру іскерліктерін дамыту және қорғаныс 

реакцияларын орнықтыруды талап етеді. 

Оқушылардың адамгершілікті тҧғырнамасының қалыптасуы адамдардың денсаулыққа және 

салауатты ӛмір салтына деген қарым-қатынасын объективті тҥрде баға бере білу іскерліктерінің 

дамуын және ӛз ағзасына қатынасын санамен пайымдай алуын шамалайды. Адамгершілікті 

тҧғырнаманың қалыптасу процесі ҧзақ жҥріп ӛтеді, сондықтан да адамгершілікті жеке тҧлғаның ӛмір 

сҥру әрекетінде реттеуші функция атқаратын, салыстырылып тексерілген жеке тҧлғалық 

бағдарланған тҧрғыларды талап етеді. Ӛздік баға беру оқушылардың денасаулыққа және салауатты 

ӛмір салтына деген қарым-қатынасының сипатына ықпал етіп, тҥрлі жағдаяттарда адамгершілікті 

таңдау жасай алуын ынталандырады. Оқушылардың адамгершілікті тҧғырнамасының 

қалыптасуының нәтижелілігі олардың адамгершіліктік білімдері, адамгершілікті-еріктік іскерліктері 

және денсаулыққа, салауатты ӛмір салтына деген жағымды қарым-қатынасымен айғақталады. 

Ҥшінші педагогикалық басымдылық  – пән мҧғалімдерінің мектепте оқушыларды салауатты 

ӛмір салтына тарту процесінде оның субъектілерінің (оқушылар, ата-аналар, ҧстаздар және 

әкімшілік) мәдени жасампаздық қатынастарына негізделген әлеуметтік серіктестік жҥйесін жобалай 

білуге даярлығын талап етеді. Аталған шарт салауатты ӛмір салты және оны жҥзеге асыру 

әрекеттерінің амалдары жӛніндегі ақпараттарды жеткізуші ретіндегі мектеп және отбасы тарапынан 

біріңғай талаптарды айқындау, ата-аналардың рӛлін кҥшейту, сонымен қатар балаға мектепте және 

отбасында ҥнемі әрі ҧзақ тәрбиелік ықпал етудің мақсатты бағыттылығының болуының 

қажеттілігімен анықталады. Серіктестік сана мен мінез-қҧлық нақты жағдаятта ымырашылдық 

келісімге даяр болуды шамалап жобалайды. Бҧндай сапа-қасиеттер сан алуан мәселелерді шешуде 

бірауыздылықты танытады. 

Осы орайда әлеуметтік серіктестіктің фунцияларына мамандар мен салауатты ӛмір салтын 

орнықтырушы бастамшылардың кҥш-жігерінің интеграциясын, салауатты ӛмір салтын ҧйымдастыру 

саласындағы келешектегі тың бастамаларға қолдау кӛрсету, оқушылардың, ата-аналардың, 

мҧғалімдердің және мектеп әкімшілігі ӛкілдерінің денсаулық сақтау ортасын қалыптастыруға деген 

психологиялық және әдістемелік даярлығы, жағымсыз әдеттердің алдын алу бойынша 

профилактикалық жҧмыстарды белсендіру, оқушылардың сабақтан тыс және мектептен тыс іс-

әрекеттерін салауатты ӛмір салтын орнықтыру мазмҧнымен байыту, балалар мен ҥлкендердің 

біріккен сергіту жҧмыстарын ҧйымдастыруда гигиеналық талаптардың орындалуын қадағалайтын 

денсаулық сақтау бағдарламаларын жҥзеге асыруға ықпал ету дегендерді жатқызатынымызды атап 

ӛтуіміз керек.   

Бҧдан әрі мҧғалімдер мен оқушылардың, ата-аналардың ӛзара әрекеттестігінің формалары мен 

әдістерін жетілдіру, сонымен қатар оқушылардың салауатты ӛмір салтына деген қҧндылықты бағдар 

алуына септігін тигізе алатын мақсатты бағыттылықтағы оқу-әдістемелік жағынан қамтамасыз ету 

жҧмыстарына назар аударылуы тиіс. 
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Семѐнова К.В. 
КГУ «СОШ №85», г.Караганда 

 

Одним из важнейших приоритетов долгосрочной стратегии республики Казахстан за период 

является создание экологически безопасной территории, благоприятной для жизни и здоровья 

населения, восстановление нарушенных естественных экосистем, введение мониторинга качества 

среды обитания, увеличения потребности населения к физическим нагрузкам.  

Сегодня тревожное положение состояния здоровья у детей и подростков. В условиях 

глобализации и компьютеризации дети стали меньше двигаться, все чаще ведут сидячий образ жизни, 

занятые всевозможными гаджетами. В связи с этим, четко определяется роль физической культуры 

как образовательного предмета в деле поддержания и укрепления здоровья школьников.  

На протяжении ряда десятилетий сохраняется высокий уровень заболеваемости и смертности 

по причине увеличения числа заболеваний сердечно-сосудистой системы, который является одной из 

главных проблем региона. 

По уровню заболеваемости болезнями сердечно-сосудистой системы центральные регионы 

Казахстана входят в состав зоны повышенного риска, наряду с Карагандинской областью, 

Приаральем, а также другими крупными промышленными областями с интенсивным влиянием 

антропогенных факторов и загрязнением окружающей среды. 

При этом особую тревогу вызывает ухудшение здоровья детей и подростков, половина которых 

имеет хронические заболевания, причем недостаток двигательной активности провоцирует у них 

болезни сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем. По причине низкого уровня состояния 

здоровья подавляющее большинство детей школьного возраста сегодня полностью отлучены от 

занятий физической культурой.  

Работа сердечной мышцы взаимосвязана с работой всех остальных мышц: чем больше они 

«трудятся», тем больше нужно работать и сердцу. Ясно, что, развивая и тренируя свои мышцы во 

время занятиями физическими упражнениями, мы также развиваем и укрепляем сердечную мышцу. 

Сегодня установлено, что в покое у людей, не занимающихся физической культурой и спортом, при 

каждом сокращении сердце выбрасывает 50-60 см
3
 крови. У людей, систематически занимающихся 

физическими упражнениями, в покое при каждом сокращении сердце выбрасывает до 80 см
3
 крови. 

Не тренированное сердце отвечает на физическую нагрузку резким учащением сокращений, а 

тренированное (даже при большой физической нагрузке) значительно улучшает сократительную 

способность миокарда. Она усиливает центральное и периферическое кровообращение, повышает 

коэффициент полезного действия, уменьшает частоту сердечных сокращений не только в состоянии 

покоя, но и при любых нагрузках, вплоть до максимальной (это состояние называется тренировочной 

брадикардией), повышает ударный объем крови. Благодаря увеличению ударного объема крови 

сердечно сосудистая система тренированного человека гораздо легче, чем не тренированного 

справляется с возрастающими физическими нагрузками, полностью обеспечивая кровью все мышцы 

тела, принимающие участие в нагрузки с большим напряжением. 

Учащиеся три раза в неделю на уроках физической культуры подвергающиеся физическим 

нагрузкам, имеют более низкую частоту сердечных сокращений и пульс у них восстанавливается 

намного быстрее, нежели у людей, не занимающихся спортом. Это говорит о том, что спорт в жизни 

подростков играет очень важную роль и оказывает положительное влияние на его здоровье. 

С помощью физических упражнений можно воздействовать на различные части тела, системы 

и органы. Мальчики и девочки, регулярно занимающиеся физкультурой, лучше растут, кости и 

связки у них крепче, мышцы лучше развиты, сердце более тренированно, а жизненная емкость легких 

больше, чем у детей, не занимающихся физическими упражнениями. Под влиянием занятий 

физической культурой происходят определенные сдвиги в организме школьников, повышающие их 

устойчивость к различным неблагоприятным факторам окружающей среды. Они лучше 

приспосабливаются к современным условиям жизни: меньше болеют, легче переносят длительные и 

частые поездки в общественном транспорте, шум.  

Для оценки переносимости школьниками физических нагрузок используются, как известно, 

многие показатели: самочувствие, настроение, аппетит, сон, внешние признаки, частота сердечных 

сокращений. 
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Нами была проведена исследовательская работа, направленная на улучшение самочувствия 

учащихся – девушек, 8Б класса посредством физических упражнений и включения их в состав 

экспериментальной группы занятий по футболу.  

На начало 2019-2020 учебного года было создано 2 группы. 

В одной учащиеся посещали дополнительно занятия по футболу (экспериментальная группа). 

Вторая (контрольная группа) занималась физической культурой в стандартной системе.  

Во время тренировочного периода в экспериментальной группе дети выполняли: 

 циклические упражнения: ходьба, бег, 

 субмаксимальные упражнения: скоростно-силовые и статические, 

 максимальные упражнения: бег на 60 метров, эстафеты, прыжки со скакалкой. 

 

 

 

 
 

  
 

Из таблицы видно, что 

- критерий самочувствия детей после физических упражнений увеличился на 24 % от 

первичного показателя; 

- увеличился аппетит на 29%; 

- улучшилось настроение на 35%; 

- нормализовался сон на 41%; 

- ЧСС стало более стабильным практически у всех детей экспериментальной группы. 

Необходимо отметить, что в контрольной группе произошло снижение показателя настроения 

на 9%. 

По результатам проведенной работы можно с уверенностью сказать, что проведение 

физических мероприятий ведет к значительному повышению положительных показателей, 

выбранных мною критериев. Результаты работы выявили, что у детей, занимавшихся в 

экспериментальной группе, значительно улучшилось самочувствие, работоспособность, 

выносливость, уменьшилась заболеваемость, сократилась частота сердечных сокращений после 

физических нагрузок, что говорит о стабильной работе сердца и сердечно-сосудистой системы в 

целом. На следующий учебный год планируется продолжить практическую и исследовательскую 

работу, направленную на привитие навыков здорового образа жизни у детей и тем самым улучшения 

их самочувствия. 

Таким образов, можно с уверенностью сказать, что влияние физических упражнений на 

организм подростков очень велико. Систематические занятия физической культурой укрепляют не 

только сердечно-сосудистую систему, но и также нервную, дыхательную и опорно-двигательную. Их 
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работа становится более экономичной. Предотвращается заболевание многими болезнями, 

укрепляется здоровье, повышается общая работоспособность, воспитывается ряд очень важных 

волевых качеств: инициативность, решительность, смелость, настойчивость и другие. 
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САЛАУАТТЫ ӚМІР САЛТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ҦЛТТЫҚ ОЙЫНДАРДЫҢ 

МАҢЫЗЫ 
 

Султанова М.К.  
№3 жалпы орта білім беретін мектебі 

Жезқазған қ, 

 

«Дені сау адам – табиғаттың ең қымбат жемісі» - дегендей, табиғаттың ғана емес, қоғамның, 

елдің, отбасыңның ең бастысы ӛзіңнің нәрлі жеміс болуың ҥшін денсаулықтың маңызы зор. 

Салауатты ӛмір салтын қалыптастыруды балаларға кішкентайынан ҥйрету қажет. Дҧрыс тамақтану, 

уақытылы ҧйықтау, кҥнтәртібіңді жоспарлап физикалық тҧрғыдан шыныққан, дені сау адам болу 

белгілі бәр тәртіппен жҥреді. Салауатты ӛмір салты екі жақты байланыста жҥреді. Әрине, салауатты 

ӛмір салты дегенде алдымен есімізге – спорт тҥсетіні рас. Алайда, тәннің саулығымен қатар жанның 

саулығын да сақтау қажет. Олай дейтін себебіміз, жан мен тән ӛмір бойы бір-бірімен байланысты. 

Ақыл мен жҥректің басшылығымен қызмет атқаратын тән мен жан ҥнемі шыныққан, қажыр мен 

қайраттан тҧрса, реніш, ӛкініш, қуаныш, мҧңаю, уайым, кҥлу, жылау, шаттану секілді эмоциялық 

кӛңіл-кҥйлер денсаулыққа оң және теріс әсерін тигізбей қоймайды. Сондықтан да, адам басшысы – 

ақыл, шолушысын – ой, жетекшісі – талап, қорғаушысы – мінез, қорғаны – сабырды әсте есте 

шығармайық! 

Салауатты ӛмір салтын адам мақсатты тҥрде қалыптастырады. Қазақ тілінің тҥсіндірме 

сӛздігінде «Салауатты» сӛзі парасатты, байыпты деген мағынаны білдіреді. [1.701 б.]. Бҧдан шығатын 

тҥйін адам паратсатты тҥрде салауатты ӛмір салтымен айналыса отырып, байыпты, ҧстамды, 

сабырлы бола алады деген. 

Жастардың спортқа кӛңіл бӛліп, тҥрлі жарыстарға қатысып ӛздерін дене шынықтыруға баулуы 

қуантарлық жайт. Қазақстанның туы әлемдік аренада бір емес, бірнеше рет кӛкке кӛтерілгеніне 

бәріміз куәміз. Осы қарқынның бәсеңдеп қалмауы ҥшін жастардың бҧл істерін басшылыққа алып, 

дамытуда кӛптеген мемлекет тарапынан қолдаулар бар. Келешек ҧрпақтың он екі мҥшесі сау, 

шыныққан, белсенді, қабілетті, тӛзімді болғанын қаласақ, онда мектеп кезінен бастап тіпті мектепке 

дейінгі даярлық топтарынан бастап балалардың салауатты ӛмір салтын сақтауына 

машықтандыруымыз керек. Машықтандыра отыра, оқушыға адам организіміне әсер ететін қоршаған 

ортадағы факторлар жайында сауаттандырып, зиянды және пайдалы факторлар туралы білім беру 

басты талапта тҧрса... Әрине, ӛзін-ӛзі тану сабағында, дене шынықтыру, еңбекке баулу сабақтарында 

тҥрлі мағҧлматтар беріп, ақпараттандырамыз. Алайда, менің субьективті кӛзқарасым бойынша 

мектепте «қазақтың ҧлттық ойындарын» оқытатын сабақ қосылса деймін. Тек қана ҧлттық ойындар 

ғана емес, халық ойындары, салт-дәстҥрлер, ҧлттық аспаптар, ҧлттық киімдер басқа да ҧлттық 

мәдениетімізді ҧлықтайтын, қайта жаңғыртып, жандандыруда бірден бір бастама болар еді. Дене 

шынықтыру немесе кӛркем еңбек пәндері сияқты қыздар мен ер балаларды екіге бӛліп оқытса, «қызға 

қызық ҥйден тыйым» демекші, қыз балаларға тән салт-дәстҥрлерді, ырым-тыйымдар мен ҧлттық 

киімдерді, ҧлттық аспаптарды ҥйретсе, ер балаларға ҧлттық ойындар мен халық ойындарын, атқа 

мінуді, кӛген тартуды, дәстҥрлер мен ер жігітке тән серілік ӛнерді ҥйретсе, ҧлттық болмысымыздың, 

рухани қҧндылықтарымыздың қайта жаңғырғаны емес пе...? Мектеп аулаларында «алты бақан» 

орнатылып, «арқан тартыс» болса, тіпті ҧлттық аспаптарда (жетіген, домбыра, қобыз, сазсырнай, 
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сыбызғы) ойнауды ҥйренсе нҧр ҥстіне нҧр болар еді. Ҧлттық ойындарды сабақ кестесіне қосу керек 

дейтін тағы бір себебім: халы ойындарында қолданылатын заттардыі кӛбі табиғи материалдардан 

жасалынады. Оның балаларға еш ӛияны жоқ. Ал, телефон балаларға қаншалықты психологиялық, 

физиологиялық тҧрғыдан зиян екені бәрімізге белгілі. 

Сонда, ҧрпақ тәрбиесінде салауатты ӛмір салты да, ҧлттық қҧндылықтар да насихатталатын еді. 

Қазақ халқы, ата-бабаларымыздың бала тәрбиесіне ерекше кӛңіл бӛлгені белгілі. Себебі, қазақтың 

ҧлттық ойындарында дене еңбегіне де, ой еңбегіне де машықтандыратын ойын тҥрлері ӛте кӛп.   

Бәрімізге белгілі «Айгӛлек», «Соқыр теке», «Асық», «Бес тас», «Жасырынбақ», «Қап киіп 

жарысу», «Сақина жасыру», «Қазақша кҥрес», «Жаяу жарыс», «Ләңгі» тағы да басқа ойындар белгілі. 

Алайда бірі білсе, бірі біле бермейтін ҧлттық ойындарымыз да бар. Сӛзімізді дәлел ретінде солардың 

бірнешеуіне тоқтала ӛтсек: «Орамал тастау» ойыны. Ойыншылардың саны кӛп болса, ойын 

қызығырақ ӛтеді.  Қатысушылар екі топқа бӛлінеді де, арасы бір-бірінен он адымдай жерде 

белгіленген екі сызықтың бойына қарама-қарсы тҧрады. Жҥргізуші қолындағы орамалын бірінші 

топтың шеткі ойыншысына ҧстатады. Ол орамалды қарсы беттегі ойыншының біріне қарай лақтырып 

жібереді де: Қа... – деп дауыстайды. Қарсылас ойыншы орамалды қағып алып: «...ғаз» - дейді, немесе 

«...ла» - дейді. Сонда қағаз, қала деген сӛз шықты. Ойын шарты бойынша айтылған сӛз екі буыннан 

аспауы керек. Сӛз тауып, айта алмаған ойыншы жеңіліп ортаға ӛнерін кӛрсетеді. Бҧл ойын 

балалардың тіл жҥйріктігін, тапқырлығын қалыптастырады. [2.12 б.].  

«Әуе таяқ» ойыны. Кӛгалда немесе жай алаңда он екі адамның қатысуымен ойнатылады. 

Ойынға ҧзындығы 80 сантиметрден аспайтын, жуандығы 4-5 сантиметр жҧмыр таяқ пайдаланылады. 

Ойнаушылар бірнеше жҧпқа бӛлінеді. Ойын жҥргізушісі екі адамның әрқайсысына бір-бір таяқтан 

береді. Олардың біреуі таяғын әуелете лақтырған кезде, екіншісі ҧшқан таяққа ӛз таяғымен қрып 

тигізуі керек. Таяқты кімнің лақтыратынын, кімнің оны кӛздеп ҧратынын жеребе бойынша анықтауға 

болады. [2.31 б.]. Бҧл балаларды дҧрыс кӛздеуге, дәлдікке және қырағылыққа баулиды.  

«Бӛрік жасырмақ» ойыны. Ойынға қатысушылар араларынан бір ойыншыны шығарып, 

алыстау жерге барып басындағы бӛркін жасыруға мҥмкіндік береді. Әрі ол ойыншының ӛзі де сол 

маңға жасырынады. Сосын басқа ойыншылар тығылған бӛрікті іздеуге кіріседі. Кімде-кім тығылған 

бӛрікті кӛріп қойып алмақ болса, иесі оны бермеуге тырысады. Бірақ ойын ережесі бойынша 

таласуға, кҥш кӛрсетуге болмайды. [2.33 б.]. Бҧл жерде алушы қалайда ебін табу керек, сонда бҧл 

ойын балаларды епті, ҧқыпты болуға ҥйретеді.  

«Жаяу тартыс» ойыны. Ойынға қатысушы екі жігіт ортаға шығады да, екі басы біріктіріліп 

тҥйілген арқанды екеуі бірдей мойындарына іліп, екі қолтығының астына жібереді. Ереже бойынша 

екеуі екі жаққа қарай еңбектей тартып, алдын ала белгіленген межеге жеткізулері керек. Қайсысы 

басымдық танытып, қарсыласын сҥйреп жеткізсе, сол ойыншы ҧтқан болып есептеледі. [2. 76 б.]. Бҧл 

ойын балалардың бойында жанашырлық, жауапкершілік және табандылық, қасиеттерді 

ықпалдастырады.  

Жұмбақ шешу. Қазақ баласы ӛткір сӛздерге де қҧштар, оны ӛздерінің ойындарында қолданады. 

Ойынды бастаушы жҥргізіп отырады. Содан кейін бастаушы ойынға қатысушылардың ӛздері жҧмбақ 

айтып, шешулеріне жол ашады. Кім кӛп жҧмбақ білсе, сол жеңімпаз. Жаңылпаш айтысу. Сӛзді 

жылдам әрі бҧзбай, дҧрыс айтуға жаттығудың тәсілі. Сӛз бҧзылса, адам ҧқпайтын былдыр сӛз болып 

шығады да, ойынға қатысушыларды да, тыңдаушыларды да кҥлкіге қарық қылады. Сондықтан бҧл 

қызықты ойын болған. Жаңылпаш талантты шыңдайтын ойын болғандықтан әр ойыншы ӛз міндетін 

әрі тез, әрі нақты орындауға тырысады. [3.268-269 б.б]. Жоғарыда айтып ӛткендей ой еңбегін 

шынықтаратын ҧлттық ойын тҥрлеріне: тоғызқұмалақ, санамақ, кім керек?, шалма, шік-бүк, 

тӛртбұрыш, хан талапай (қыз балаларға арналған ойын), ұшты-ұшты тҥрлері жатады.  

Ҧлттық ойындарды ойнау барысында бала бойында жылдамдық, тез әрекет ету, логикалық 

және шығармашылық ойлау, жағдаяттарды шешу, бастаған ісін соңына дейін аяқтау, еңбекке, 

шапшаңдық пен дҧрыс шешім қабылдау сияқты басқа да қҧнды қасиеттері кӛрініс табады.  

Ҧлттық ойындар тіпті «Ҧлы Абай жолында», батырлық жырларда, қазақ ертегілері мен 

поэзияларында, кез-келген кӛркем әдеби шығармада сӛз болады. Ҧрпақтан-ҧрпаққа қаймағы 

бҧзылмай жеткен ҧлттық ойындарды әрі қарай дамуына, ҧмытылмай жаңғыруына біз тҧздық бола 

аламыз. Ӛйткені мектепке дейінгі мекемелерден бастап, бастауыш сынып, жоғарғы сынып тіпті, 

жоғарғы оқу орындары мен білім беруге даярлау мекемелерінде осы іс қолға алынса қҧба-қҧп. Сонда 

ғана, ҧлттық кодымыз жаңарып, жастарымыз рухани жаңғырар еді.  

Салауатты ӛмір салты халық ойындарымен бірге қалыптастырайық!  

Арманның да ауылы алыс емес екеніне сенейік! 
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САЛАУАТТЫ ӚМІР САЛТЫ – ХАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫ 
                                                     

Татибекова.А.Б. 
№7 мектеп-гимназиясы 

Балқаш қаласы 

  

Ауырып ем іздегенше  

Ауырмаудың жолын ізде. 

Демекші біздің бірінші байлығымыз ол - денсаулық дейміз. Бірақ осы сӛздің салмағын кӛбіміз 

тҥсіне бермейміз. Айтылған сәтте кӛңілімізге қонады, қҧлағымызға жағады. Келісеміз. 

Сӛйтіп жҥріп кҥндердің кҥнінде бір арылмас дертке шалдығып бойымызды ӛкініш билейді. 

«Тәннен жан артық еді,- дейді Абай атамыз. Денсаулық – тән, рухани және әлеуметтік игіліктің 

жиынтығы. Денені ҥнемі шынықтыру, сананың сапа деңгейін кӛтеру , интеллект ӛрісін биіктеу, 

рухыңды шыңдау – бәрі де денсаулыққа қызмет етеді десек қателеспейміз. 

Салауатты ӛмір салтын қалыптастыру ҥшін қандай жағдайларға назар аудару керек? 

Салауатты ӛмір салты дегеніміз не ӛзі? 

Салауатты ӛмір салты ол:   

- Сапалы тамақтану 

- Денсаулықты сақтау және нығайту 

- Бос уақытты жеке бас гигиенасын сақтау  

- Спортпен шҧғылдану  

- Әлеуметтік тҧрмысты жақсарту 

- Бос уақытты тиімді пайдалану  

- Зиянды әрекеттерден аулақ болу. 

Ал зиянды әрекет дегеніміз – қазіргі таңда етек алған, адамдарды жуадай солдыратын дерттер: 

маскҥнемдік, темекі шегу және нашақорлық. Бҧлар адам баласының ӛзі тілеп алған айықпас дерттері. 

Салауаттылық - кең ҧғым. ―Бірінші байлық-денсаулық‖ деп тегін айтылмаған. Адам денсаулығы 

оның жаны мен тәнінің саулығынан қҧралады. 

Дені сау, жан – жақты дамыған, жаны сҧлу адам мәнді де салауатты ғҧмыр кешеді. Адам ӛз 

денсаулығын сақтап, ішкі жан дҥниесін дамыту ҥшін ӛмір бойы белсенділік танытуы қажет. 

Салауаттылық – әр адамның, сол сияқты бҥкіл қоғамның ӛте қҧнды жетістігі. Ол ӛздігінен 

қалыптаспайды. Әр адам ӛз ӛмір салтын ӛзі таңдап алуға қҧқылы. Салауатты сӛзі нақты қалай пайда 

болғаны жайында айтып ӛтсек. 

Психология ғылымында  – салауаттылыққа жан-дҥниенің қалыптасу ерекшеліктерін 

зерттейді,ал философия ғылымы - ӛмір сҥру дҥниетанымын, медицина ғылымы – денсаулықты 

сақтау, валеология ғылымы - салауатты ӛмір сҥру салтты қалыптастыруды зерттейді. Тҧңғыш рет 

«салауаттылық» деген ҧғымды психолог И.И.Брехман енгізді. Психолог И.И.Брехман «Салалауатты 

ӛмір салты - мінез-қҧлық пен дағдыны ретке келтіріп, ӛзін-ӛзі тҥсіне білу» - дейді. Қазақ тілінің 

тҥсіндірме сӛздігінде: «Салауатты» сӛзінің мәні - парасатты, байыпты, ақылды, ойлы, білімді және 

сабырлы - деген мағынаны білдірсе, қазақша-орысша аударма сӛздікте: «салауатты» (здравствуй) - 

сәлеметтік, амандық, салауаттылық мағынаны білдіреді екен. 

Қазіргі кезде ең бірінші орында тҧрған міндеттердің бірі – ол жас ҧрпақтың салауатты ӛмір 

сҥруге кӛзқарасын қалыптастыру, олардың денсаулығын сақтауға, қоршаған ортасын таза ҧстауға 

және жоғары, сапалы білім алып, сол білімді келешектегі ӛмірінде пайдалана білуге тәрбиелеу. Ӛмір 

салты мен денсаулық арасындағы ӛзара байланыс салауатты ӛмір салты ҧғымын қҧрастырады. 

Салауатты ӛмір салтын насихаттауда, салауатты ӛмір сҥру мәдениетін қалыптастыру мәселелерін 

жетілдіретін, осы саладағы басымдылықтарды анықтайтын ғылым да, ӛскелең ҧрпақты оқыту, 
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тәрбиелеу формалары мен жаңа әдістерді ҧстанатын білім де қажет деп білеміз. Мектеп 

оқушыларының салауатты ӛмір салтын қалыптастыру туралы алған білімдері болашақ азаматтардың 

денсаулығын сақтап қалуға берік тірек болады деген ҥміттеміз. Мектеп оқушыларының салауатты 

ӛмір сҥру мәдениетін қалыптастыру, біріншіден,  жеке тҧлғаның ӛзін қоршаған жансыз және жанды 

табиғи ортамен жан – жақты ҥйлесім тауып, ӛз ғҧмырын Отаны, елі, отбасы және ӛзі ҥшін барынша 

пайдалы ӛткізу дағдысын қалыптастыру. Сонымен қатар салауатты ӛмір салты – ол денсаулықтың 

ҥйлесімді дамып, сақталуы мен орнығуын қамтамасыз ету мақсатында денсаулықты нығайтуға 

бағытталған іс – шараларды жҥргізу.     

Жасӛспірімдер бойына салауатты ӛмір салтын қалыптастыруда дене шынықтыру сабақтарында 

берілетін білімнің алатын орны ерекше. Білім – қоғамды тҧрақтандыратын, рухани мҧраны 

сақтайтын, ҧрпақты ҧрпаққа сабақтастыратын қҧрал. Қолда бар мҥмкіндікті пайдаланып оқытудың 

жаңа әдіс-тәсілдерін тиімді қолдану, жаңа технологияны әркімнің ӛз сабағында пайдалану арқылы 

оқушы жастарды халықтың дәстҥр ҥрдісінде адамгершілікке, салауатты ӛмір сҥруге баулу дені сау 

ҧрпақ тәрбиелеу ол біздің басты міндетіміз. Олай болса, оқыту мен тәрбиелеудің ой елегінен ӛтетін 

әдіс-тәсілдерін, жаңашыл педагогтардың тапқан әдістемелерін біліп қана қою жеткіліксіз, оны әркім 

ӛз мҥмкіндігінше кҥнделікті сабақта пайдалану қажет мысалға соның ішінде қазақтың ҧлттық 

ойындары мен қозғалмалы ойындарын, әр тҥрлі жарыстарын, тоғызқҧмалақ, арқан тартыс, 

аударыспақ сынды ойын тҥрлерін ӛткізіп отыру керек. Осындай жҧмыстарды жҥргізу нәтижесінде 

оқушылардың белсенділігі артып, спортқа деген бейімділігі қалыптасады. Оқушылардың танымдық 

қабілеттерін артырып, салауатты ӛмір сҥру, адам денсаулығы осы спортқа байланысты екендігін 

тҥсінеді.  

Халқымыздың ӛмірге дені сау, шыныққан балалар әкелуі жӛніндегі ӛз ҧрпақтарына қалдырған 

ҥлкен де бай мҧрасы – ол  ҧлттық ойындар болып табылады. Ежелден «Адам ақылымен сымбатты, 

ҧрпағымен қымбатты» деп санаған халқымыз тҧрмыс – тіршілігіне байланысты туған ҧлттық 

ойындарды бала тәрбиесіне лайықтап, шебер пайдалана білген.  

Ҧлттық ойын – халықпен бірге жасайтын ӛмір бойы келе жатқан ӛміршең қҧбылыс. Ол – 

балалық шақтың қайталанбас ескерткіші, әрбір тҧлғаның, әрбір ҧрпақтың кешкен ӛмірі. Ойыннан 

бастау алып, ертеңімен сабақтасатын тәлім-тәрбиені бойға қондырып, ойға дарытудың алғашқы 

ҧғымы. 

Қазақ халқымен бірге жасап келе жатқан ҧлттық ойындарының ежелден қалыптасқан 

дәстҥрлерінде ресми жағынан жасалғанымен де, ойынның мазмҧндық сипаты мен тҥріне қарай 

ажыратуға боларлық із-соқпақтар, белгілі жҥйе сайрап жатады. Халықтың ҧлттық ойындарына тән 

ерекшелік бала ойыны деп жалпы аталғанымен, жеткіншектің жасына қарай ішінара топтстыруға 

боларлық сипаттар баршылық. Топтастыруға байланысты есте болар бір ерекшелік тәрбиедегі 

кеңестік жҥйе етек алып, мектепте тәрбиедегі халықтың ҧлттық ойындарында ҧжымдық тәрбие деген 

ҧғымның мәні басқаша болады. Бҥгінгі мектеп тәжірибесіне жҥгінсек, жас мӛлшеріне жіктеп 

топтастырғанмен ойын барысында балаларды біріктіріп жіберіп ойнатса, ойын тәлім-тәрбиелік мәнін 

жоймайды, қайта ойынның қызықтылығы да, тартымдылығы да арта тҥседі. 

Ҧлттық ойындар бала тәрбиесінде негізгі екі жауапты қызмет атқарады: 

- Біріншіден, жаттығулар жасап, ҧлттық ойындарын ойнаған кезде дене дамуы жақсарса 

- Екіншіден, ҧлт ойындарының мазмҧнын, ойлау тәртібін тҥсіндірген кезде ҧлттық әдет-

ғҧрпымыздан, ӛткен ӛмірімізден хабар береді. Тәрбие жҧмысын ҧлттық дәстҥрге сәйкес жҥргізу 

Ал тәрбиенің негізгі мақсаты – дені сау ҧлттық сана-сезімі оянған, рухани ойлау дәрежесі биік, 

мәдениетті, парасатты, ар-ожданы мол, еңбекқор, іскер, бойында басқа да игі қасиеттер қалыптасқан 

адамды тәрбиелеу. 

Мысалға оқушыларға мынадай ойындарды ойнатуға алуға болады. 

«Кім бҧрын?», «Қаздар мен қасқыр», «Доп орталығы», «Доп ҥшін кҥрес», «Тартыспақ», 

«Ортаны тап», «Қоян мен қасқыр», «Қуыспақ», «Жҧмбақ шеш», «Мерген мен ҥйрек», «Кӛмбеге кім 

бҧрын жетеді?», «Кім байқағыш?», «Қапы қалмас», «Кім жылдам?», «Допты кӛршіңе бер», т.б. 

Осындай жеңіл командалық ойындар оқушыларды тек дене жағынан ширатып, денсаулықтарын 

жақсартып қана қоймайды, олардың білімдерін де шыңдап, басқа сабақтан алған білімдерін ширата 

тҥседі. 

Ей замандас, алдыменен досыңды ҧқ . 

Досың спорт, таза ауа, ӛсімдік. 
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Дене шынықтырумен айналысып, таза ауада серуендеп, әрқашан жаман ойдан аулақ болып. 

Табиғатты адам ҥшін жаратқанын және парыз еткенін, қажетімізге дҧрыс пайдалануды, 

денсаулығымызға зиян келмейтіндей жағдайда болуын қадағалауды салауатты ӛмір салты деп ҧғамыз 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Тургамбаев К.С. 
школы-лицея№ 101  

города Караганды 

 

Здоровье - не все, но все без здоровья - ничто 

Сократ 

Уроки физической культуры - основное звено в цепочке оздоровления учащихся в школе. Они 

содействуют укреплению здоровья, правильному физическому развитию и закаливанию организма, 

повышению умственной и физической работоспособности школьников, формированию у детей 

правильной осанки. «Здоровый человек есть самое драгоценное произведение природы» (Т.Карлеиль) 

Крепкое здоровье отдельного человека - бесценное благо и счастье. Здоровье же населения в 

целом национальное богатство, достояние и будущее всего государства. 

Основной целью предмета «Физическая культура» является: укрепление здоровья, 

формирование знаний о здоровом образе жизни, жизненно важных двигательных умений и навыков, 

гармоничное развитие личности в соответствии с задачами нравственного, трудового и эстетического 

воспитания. 

Задачи предмета «Физическая культура»: 

 формирование знаний в области физической культуры; 

 укрепление здоровья на фоне постоянного повышения физической деятельности; 

 воспитание основных физических качеств - силы, быстроты и выносливости 

В своей работе я внедряю уроки «Круговая тренировка», по разделам спортивные игры, легкая 

атлетика. Комплексы составляю согласно задачам урока, упражнения выполняются в парах: 

передачи, челночный бег, прыжки, подтягивание на перекладине, броски в кольцо. Станции 

варьируется по числу от 8 до 10. Время работы и пауза для отдыха зависят от уровня интенсивной 

нагрузки. Во время круговой тренировки физически слабые дети не проходят круговой цикл 

полностью и выполняют задания по самочувствию, дольше выполняют более легкие упражнения. 

В начальных классах применяю игровой и соревновательный методы. Осенью, весной - это 

футбол, подвижные игры, соревнования. Зимой эстафеты и подвижные игры. 

Подвижные игры на уроках физической культуры используется для решения образовательных, 

воспитательных и оздоровительных задач в соответствии с требованиями программы. К 

образовательным задачам относятся: совершенствование и закрепление навыков в беге, в прыжках, 

метаниях. 

К воспитательным задачам относятся воспитание физических (быстроты, ловкости, силы, 

меткости, выносливости) и морально - волевых качеств (смелости, честности, коллективизма). 

К оздоровительным задачам относятся содействие нормальному развитию организма учащихся, 

укрепление их здоровья. 

Каждая игра требует от участников проявление умений и навыков, которые в процессе игры 

совершенствуются. 

В подготовительной части урока включаю малоподвижные и не сложные игры, 

способствующие организации внимания учащихся. В основной части использую игры с бегом на 

скорость, на выносливость, с разными прыжками, метанием в подвижную и не подвижную цель. В 
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заключительно провожу игры малой и средней подвижности, которые способствуют активному 

отдыху после интенсивной нагрузки в основной части урока. 

Одним из требований деятельности учителя и условием эффективной организации учебного 

процесса является обеспечение полного освоения знаний и умений всеми учащимися. А это 

невозможно без учета особенностей развития учащихся, их способностей, то есть 

дифференцированного подхода. 

Основная цель моей работы - оздоравливать детей, развивать у учащихся желание и 

необходимость заниматься физкультурой и спортом. Для этого я стремлюсь разнообразить уроки, 

применяя различные формы работы и новые методы, хочу остановиться на внедрение семи модулей 

по кембриджским курсам.            

Серию последовательных уроков я решил провести в 5 классе по разделу программы 

«Гимнастика». Составляя, среднесрочное планирование я опирался на календарно-тематический 

план, который соответствует государственной программе по физической культуре. Все уроки были 

взаимосвязаны между собой по тематике, старался интегрировать новые подходы в обучении, 

научить детей саморегуляции, оцениванию себя и одноклассников. 

На первом уроке по техники безопасности я постарался внедрить все семь модулей обучения: 

-Новые подходы в преподавании и обучении: ребята работали в группах (создание и защита 

рисунка по теме: «Выполнение упражнений с соблюдением правил техники безопасности») 

-Обучение талантливых и одаренных учеников (1 ученику было предложено опережающее 

задание: приготовить презентацию по теме: «Виды гимнастики и термины, применяемые в 

гимнастике») 

-Преподавание и обучение в соответствии с возрастными особенностями учеников 

(чередование нагрузки при выполнении физических упражнений) 

-Управление и лидерство в обучении (в каждой группе выступил лидер ) -Обучение 

критическому мышлению (ребята делились своими идеями, анализировали, опровергали суждения, 

предложенные другой командой, приводя аргументированные выводы) 

-Использование ИКТ (музыкальная разминка, показ презентаций: по техники безопасности, 

виды гимнастики) 

-Оценивание для обучения и оценивание обучения (наблюдение, анализ. рефлексия учащихся) 

Второй урок является продолжением первого, так как учащиеся совершенствуют свои знания, в 

подготовительной части урока провожу разминку- путешествие, создаю положительный настрой на 

урок. В ходе урока ребята ведут диалог, а одной из важных стратегий в обучении является 

диалоговое обучение. Оно способствует развитию коммуникативных навыков, созданию атмосферы 

доверия и доброжелательности. Проанализировав все проведенные уроки на практике, пришел к 

выводу, что диалог присутствует в каждом модуле программы. Разделившись на группы по желанию, 

ученики выполняли задания, но прежде обсуждали, как правильно выполнить.  

На этом уроке я использовал новые формы работы, такие как работа в группах, обучение 

критическому мышлению, оценивание для обучения. 

Третий урок построен по типу круговой тренировки. На этом уроке я продолжил 

совершенствовать акробатические навыки и умения. Урок начался с беседы, где ребята установили 

цель урока. Продолжая внедрять новые подходы в обучение, предлагаю ребятам выполнение 

упражнений с гимнастической палкой в парах. 

Наблюдая за действиями учащихся, хочу отметить, что в каждой группе проявлялся лидер, к 

мнению которого ребята прислушивались. Ученики проявляли все свои способности, так как они уже 

знали, что оценивать их буду не только я. Но интерес у них, считаю, возник, когда они снова 

поделились на команды и уже новым составом работали над заданием, каждая команда представляла 

акробатическую комбинацию. После прохождения станции, каждый участник самостоятельно 

анализирует результат данного упражнения и приклеивает соответствующий настроению и 

полученным умениям и навыкам, смайлик на вагончик. Поезд с 4 вагончиками был прикреплен к 

стенке для каждой команды. На этом уроке, благодаря внедрению новых подходов, удалось достичь 

поставленных задач. 

Заключительный урок посвящен проверке знаний по разделу гимнастика. На этом уроке я 

постарался, чтобы учащиеся поработали как самостоятельно, так и в парах и группах. В начале урока 

ученики выполнили разминку под видео, наблюдая за ними, могу сказать, что они еще скованы в 

своих действиях, им не привычно самостоятельно выполнять разминку. Предыдущие уроки показали, 

что дети могут находить решения, для успешного выполнения заданий. Деление на группы 
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происходит без конфликта, думаю, влияние оказывает взаимооценивание, которое ребята применяют 

после каждого задания. На всех этапах урока прослеживается индивидуальный подход, особенно мне 

понравилось, как дети с азартом приняли участие в «горячем стуле», а это уже проявление интереса к 

уроку. 

В конце урока ребята подвели итог урока, оценили свою работу на цветных ладошках, ответив 

на ряд вопросов: 

1. На уроке я работал: активно/ пассивно 

2. Своей работой на уроке я: доволен/ не доволен 

3. Урок для меня показался : коротким/ длинным 

4. 3а урок я: не устал,/устал 

5. Мое настроение стало: лучше/ хуже 

6. Материал   урока мне был: понятен/ не понятен 

В ходе уроков создавал условия для формирования познавательного интереса, навыков 

самостоятельного и коллективного мышления, способности рассуждать, выделять главное, 

отстаивать собственное мнение, уметь самостоятельно и с коллективом выполнять задания, 

требующие применения знаний. 

Применение элементов командообразования, способствовал созданию сплоченного коллектива, 

лидерских качеств отдельных учащихся. Цель, которую я ставил при составлении среднесрочного 

планирования, была достигнута. У учащихся формируется чувство уверенности в себе, работа в 

группах помогла им раскрыть свои возможности. В дальнейшем я планирую придерживаться новых 

методик. 

Вывод: Если мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое 

здоровье, если будем сами вести здоровый образ жизни, можно надеяться, что будущие поколения 

будут более здоровыми и развитыми как интеллектуально и духовно, так и физически. 

 

 

ҦЛТТЫҚ ОЙЫНДАРДЫ ДАМЫТУ 
 

Усип Б  
«Жамбыл Жабаев атындағы №15 Қарсақбай 

ЖОББ мектебі базасындағы  Тірек мектебі 

 (ресурстық орталық)» КММ 

Ұлытау ауданы, Қарсақбай кенті 

  

ХХІ – ғасыр білімділер ғасыры болғандықтан бҥгінгі таңда заманымызға сай зерделі, ой - ӛрісі 

жоғары, жан – жақты дамыған ҧрпақ қалыптастыру мемлекетіміздің алға қойған аса маңызды міндеті 

болып тҧр. Тәрбие мен білімнің алғашқы дәні – мектепке дейінгі тәрбие ошағында беріледі. Бала 

денсаулығының мықты болып, қозғалыс, дене қҧрылысының дҧрыс жетілуі мектепке дейінгі кезеңде 

қалыптасады. 

Ҧлттық ойындар – қазақ халқының ерте заманнан қалыптасқан дәстҥрлі ойын - сауықтардың 

бір тҥрі. Оның бастауы алғашқы қауымдық қоғамда шыққан. Ҧлттық ойындар негізінде әр халық 

тҥрлі – тҥрлі жаттығулар жасау жолымен дене шынықтыру ісінің негізін салды. Бертін келе шынайы 

спорт ойындарының шығуына тҥрткі болды. Оның адам денсаулығына жақсартуда пайдалы аса кҥшті 

екені қилы. 

Ҧлттық ойындар – ата – бабаларымыздан бізге байлығымыз, асыл қазынамыз. Сондықтан, 

ҥйренудің кҥнделікті тҧрмысқа пайдаланудың заманымызға сай ҧрпақ тәрбиелеуге пайдасы орасан 

зор. Ойын баланың алдынан ӛмірдің есігін ашып, ҧштаса береді. 

В.А. Сухомлинскийдің сӛзімен айтқанда: Ойынсыз ақын – ойдың қаншалықты дамуы да жоқ 

және болуы да мҥмкін емес. Ойын дҥниеге қарай ашылған ҥлкен жарық терезе іспетті, ол арқылы 

баланың рухани сезімі жастық шақ ӛмірімен ҧштастырып, ӛзін қоршаған, дҥние туралы тҥсінік 

алады. 

Ойын дегеніміз – ҧшқын, білімге қҧмарлық пен еліктеудің маздай жасаған оты. Міне, ойын 

дегеніміз - тынысын кең алысқа меңзейтін, ойдан-ойға жетелейтін, адамға қиялмен қанат беретін 

осындай ғажап нәрсе ақыл-ой жетекшісі, денсаулық кепілі, ӛмір тынысы. 

Халқымыздың ҧлттық ойындарының кӛпшілігі «ойлауды қажет ететін ойындарға» жатады.    

Мектеп оқушылары ҥшін ӛткізілетін қимылдық ойын тҥрлері баланы ептілікке, зейінділікке, 
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ҧқыптылыққа баулиды. Сондай ойын тҥрілерінің бірі - шахмат ойыны. Шахмат ойындары - 

балалардың ақыл-ойының жаттықтырушысы. Оның жаңа тҥрі ретінде «Ҥш адамдық шахмат», «Ҥш 

адамдық дойбы», «Тӛрт адамдық шахмат», «10х10, ҥш адамдық крестик-нолик» «Тӛрт адамдық 

бҧрыштар» ойынның тағы да басқа ӛзге тҥрлері жасалды.  

Аталған шахмат ойындарының ерекшелігі  ойыншы санының кӛптілігінде.  Бір ойында 3-4 

адам қарсылас ретінде ойын алаңында ойнай алады.  Ол стратегиялық тҧрғыдан адамның ойлау 

қабілетіне, жағдайды алдын ала біліп отыруына ҥйретеді. Осы кезекте шахмат ойынының ерекше 

тҥрлерінің қолданудың қысқаша тҥсіктемелерін ҧсынамын. 

ҤШ АДАМДЫҚ ШАХМАТ 

 
Шахмат - әлемдегі кең таралған ойындардың қатарында. Тҧлғаның ой-ӛрісін дамытуда орны 

ерекше. Ал ҥш адамдық шахмат болса, арнайы ҥш бӛлікке бӛлінген коалициялық ойын болып 

табылады.  Бҧл екі адамдық шахматқа қарағанда қиыңдау. Себебі екі қарсыластан да қорғану қажет. 

Ойынды бірінші болып мат қойған ойыншы жеңеді. Ол стратегиялық тҧрғыдан ойлау қабілетіне, 

жағдайды алдын ала біліп отыруға ҥйретеді.  

ТӚРТ АДАМДЫҚ ШАХМАТ 

 
Бҧл ойын мектеп оқушылары ҥшін ақыл-ойды дамытудың жақсы жаттықтырушысы. Шахмат 

ойыны адам баласына ӛте пайдалы біріншіден ол ойын ал, екіншіден ойлау қабілетін жақсартады ал 

ойынға қызығушылықпен қарасан алғыр боласын, сол ушін шахмат ойнаған дҧрыс. Бҧл ойын 

адамның ойлау қабілетін, тактикасын және зияткерлік қабілетін дамытады.  Адамды жылдам ойлауға, 

шешім қабылдауға және қадам жасауға итермелейді. Ойнау логикасы зейінділікті дамытуға, әр алуан 

варианттарды жылдам әрі дәл есептей білуге, жеңіске жетуге деген ерік-жігерді қалыптастыруға және 

басқа да моральдық қасиеттерді тәрбиелеуге кӛмектеседі. 

ҤШ АДАМДЫҚ ДОЙБЫ 

 
Бҧл ойын баланың мінез-қҧлқын тәрбиелейді. Алдына қойған мақсатқа жете білуге, сенімділік 

және жеңіске деген балалардың логикалық ойлау және шығармашылық ойлау қабілеттері артады 

талпынысын топтық қарым-қатынас қалыптасады.  Бҧл ҥш адамдық дойбы зияткерлік спорт ойын 

тҥрі, баланың логикалық және жоспарлау ойын дамытады. Балаға әр жҥрісті дойбы тақтайшасына 

ойлана отырып  жҥру керек. Ойын барысында жҥру моторикасы дамиды. 

ТӚРТ АДАМДЫҚ БҦРЫШТАР 

 
Бҧрыштар – логикалық ойындардың бір тҥріне жатады. Ал тӛрт адамдық бҧрыштар адамды 

одан арта қызықтырады. Ойынның мақсаты - диагоналды қарама-қарса тҧрған ойыншының ҥйіне  ӛз 

дойбыларын қҧру. Ойынды дойбыларын бірінші қҧрған ойыншы жеңеді. Әрбір ойыншы бір жҥргенде 
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бір қадам істей алады және де ӛзінің, басқа да дойбылардан секіре алады. Бҧл ойын адамның 

логикалық және жоспарлап ойлануын шынықтырады. Алдын-ала ойланып жҥруін қалыптастырады. 

ҤШ/ТӚРТ АДАМДЫҚ КРЕСТИК-НОЛИК ОЙЫНЫ 

 
Ойынның мақсаты – ӛз дойбыларын қатарынан бесеуін қҧру және қарсыластарына қҧруға 

кедергі ету. Бірінші болып қҧрған ойыншы жеңеді. Бҧл ойын оқушылардың танымдық қабілетін 

дамытуға жағдай жасайды. Есте сақтау қабілетін, логикалық және шығармашылық ойлауын 

арттырады. Оқушылардың қызығушылығын арттырып, алға ҧмтылуына ынталандырады. 

ҤШ АДАМДЫҚ ДОЙБЫ 

 
Ойын алдына қойған мақсатқа жете білуге, сенімділік және жеңіске деген балалардың 

логикалық ойлау және шығармашылық ойлау қабілеттері артады талпынысын топтық қарым-қатынас 

қалыптасады. Адамның ой ҧщқырын, терең ойлануын ынталандырады. Мидың логикалық дамуын 

қалыптастырады. 

 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАЗАХСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИГР 
 

Ченцова В.А. 
Основная школа № № 44» 

г. Караганда 

 

Мечтая о нашем великом будущем, не следует 

забывать и о нашем достойном прошлом 

Н.А. Назарбаев 

Когда Казахстан был провозглашен независимым, демократическим и правовым государством 

возрос интерес и появилась необходимость в изучении истории педагогики, а в частности истории 

физической культуры и спорта как общественно-педагогического явления. Это нашло отражение в 

Конституции Республики Казахстан, принятой 30 августа 1995 года, где говорится, что граждане РК 

обязаны заботиться о сохранении исторического культурного наследия, беречь памятники истории и 

культуры (ст. 37). Физическая культура как элемент культуры общества содействует духовному 

развитию человека, формирует ценности, имеющие общекультурное значение.  

Еще великий казахский поэт и мыслитель Абай Кунанбаев выступал за развитие народной 

физической культуры и народного спорта как важнейшего компонента национальной культуры. 

Абай Кунанбаев известный своей мудростью и талантом писал «…начало успеха-единство 

основа достатка-жизнь, основа жизни -достаток" Жизнь — это движение, труд, здоровый образ 

жизни, физическое воспитание и многие другие социально-экономические, культурные виды 

деятельности человека.  

Немаловажную роль в физическом воспитании имеют игры. Давайте заглянем в историю и 

рассмотрим возникновения игр казахского народа.  

Возникновение игр уходит корнями в далекое прошлое, когда жизнь человека заключалась в 

обеспечении условий существования. В это время человек уже мог изготавливать и использовать 

простейшие орудия из камня, кости, дерева, заниматься охотой, тогда-то и появляются игры, 

непосредственно связанные с трудом, с утилитарной деятельностью человека, обеспечивающей его 

превосходство над природой. Поддержание жизни, первоначально связанное с охотой, а позднее со 

скотоводством и обработкой земли, послужило основой для отражения реальных жизненных 
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процессов в играх детей.  

Социальная функция игры заключалась в подготовке к труду.  

Эпоха мезолита и неолита на территории Казахстана ознаменовалась двумя крупнейшими 

событиями: изобретением лука и стрел, появляются микролиты, которые шли на изготовление 

наконечников стрел и вкладышевых орудий. Это дало возможность более эффективно охотиться ведь 

люди должны были как-то выживать среди животных и зверей, бороться с природными катаклизмами 

Так и возникла игра для детей «Қарагие». Эта игра подготавливает детей кочевых племен с детского 

возраста к воинской подготовке, выносливости, точности и к достижению победы в единоборстве на 

копьях против врагов своего племени. Затем это игра превратилась в спортивные игры, потом в один 

из видов спорта, как «метание копья». 

А в середине II тыс. до н.э. в эпоху бронзы у степных племен Казахстана интенсивно 

развивается скотоводство.  о чем свидетельствуют археологические памятники Верхнего Иртыша, 

естественно, должно было оказать свое влияние и на форму использования физических упражнений. 

Ведь в физической культуре и средствах физического воспитания казахского народа было много 

подвижных игр, в которых воспроизводится уход за  разными домашними  животными, как бык. 

овиа, коза.. Не говорит ли это о древнейших истоках национальной системы физического 

воспитания? 

Популярными в этот период становятся игры и развлечения с применением специальных 

игральных костей — астрагалов. Изготовления костей служили останки животных. Астрагалы во 

время древних раскопок на Памире находили только в погребениях мужчин. Эти кости 

использовались в подвижных играх, с помощью которых воспитывались такие физические качества, 

как ловкость и меткость. Игра в кости асыки (альчики), сохранилась на протяжении всей истории. 

Играли в нее с четырех лет, как только ребенок мог хорошо держать асық в руке и до тринадцати лет. 

После в казахском обществе мальчик считался уже взрослым мужчиной. Асықу издревле 

приписывались священная сила, магические свойства. Старые и молодые, богатые и бедные – все с 

почтением относились к асықу. Считалось даже, что он может уберечь от злого глаза. Те, кто играл в 

асықи , знает, что игра с ними очень активная, если не сказать больше – спортивная. Она развивает 

скорость, ловкость, глазомер, смекалку, меткость, тактическое, логическое, математическое 

мышление, вырабатывает у ребенка лидерские качества, мотивирует к победе. В ней есть элементы 

танца, йоги. 

Асықи передавались по наследству целыми мешками. Самому младшему доставалось обычно 

много, но больше всего асықов было у того, кто хорошо играл. Существует более десяти видов игры 

в асыки. Самые распространенные это тӛрт асық.,алшы, асық ату, хан талапай, уштабан.   

Большим творческим достижением следует считать появление настольных игр. В свое время в 

древнейших городах долины Инда была найдена доска для настольной игры, в которой применялись 

круглые камешки и бобы, точно такие же, как в современной среднеазиатской игре тогуз-кумалак.  

Казахстанские  археологи(1970 год) при раскопках древнего поселения периода III—IV веков 

до нашей эры в Южно-Казахстанской области обнаружили различные шарики, специально 

выполненные для игры. В результате тщательного исследования они пришли к выводу, что шарики 

служили для игры в тогуз-кумалак. В том же году в 30 километрах от города Джамбула на одной из 

скал археологи обнаружили рисунок, изображающий доску для игры в тогуз-кумалак. Она на каждой 

стороне имеет по девять лунок, то есть столько же, сколько и современная доска. Игра "тогыз 

кумалак" популярна и в наше время.Эта игра на доске на логику и смекалку, призванная развивать 

логическое математическое мышление и выдержку. Игра принадлежит к семейству манкала, 

включающему такие игры как вари или калах. В основу игры положено число 9 (9х9=81 и 

2х9х9=162), считавшееся у древних монголов и тюрков священным. В учѐном мире еѐ называли 

«алгеброй чабанов», так как в ходе игры соперникам приходится использовать все четыре основных 

математических действия. Игра строится не только на скорости подсчета, но и на тактике. 

Конно-кочевая скотоводческая культура, сложившаяся в степях Евразии примерно в I 

тысячелетии до нашей эры, сыграла огромную роль в развитии культур средней Азии и Казахстана, и 

успела просуществовать несколько тысячелетий. Роль скотоводства особо сильно выражаются в 

культурном наследии казахов: в поверьях, традициях, обычаях, сказках, музыкальном наследии, 

погребальных обрядах и даже в играх. В культуре казахов выделяют четыре основных вида 

одомашненных животных, среди которых особое место занимала лошадь в силу кочевого уклада 

народа. Начали сформировываться конные игры, появляются состязания, помогавшие развить силу, 

ловкость и сноровку. 

http://engime.org/kl-sansizbaeva-g-b.html
http://engime.org/prezentaciya-k-uroku-sportivnie-igri.html
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С периодом «военной демократии», связано возникновение в казахских степях одного из вида 

состязаний, используемого для подготовки, воин-«аламан-байге». «Аламан байге» - скачка на 

длинные и сверхдлинные дистанции по пересеченной местности (25, 50, 100 км), непременно входила 

в программы крупных народных празднеств и особенно годовых поминок (ас). Обыкновенно скачки 

проводились в степи по прямой, изобилующей естественными преградами, без ограничения 

количества лошадей, а также их пород. 

Участники аламан-байге должны быть физически и морально сильными, хорошо владеть 

техникой верховой езды, уметь верно оценить обстановку, рассчитать силы коня. Аламан-

байге, является одним из наиболее тяжелых и изнурительных видов скачек. Это конноспортивное 

состязание до сих пор пользуется популярностью среди казахов и других тюркских народов. 

Особое значение в данный период приобретает конная стрельба из лука. Меткие стрелки из 

лука пользовались у казахского народа особым уважением. Это искусство было востребованным и в 

военное, и в мирное время. Стрельба из лука поощрялась с детских лет. Однако серьезно обучали 

этому искусству наиболее спокойных, сильных, дальнозорких и внимательных мальчиков, готовя из 

них будущих воинов. Между ними очень часто проводились состязания в меткости стрельбы. Так 

появилась казахская национальная игра – «Жамбы ату». Жамбы - это серебряный диск, который 

подвешивался на тонкой веревке из конских волос на перекладине. Задачей участников состязания 

было стрелой, выпущенной из лука сбить диск, чтобы он упал на землю. Существовало несколько 

вариантов таких состязаний - состязание могло проводиться верхом на лошадях, то есть джигит 

должен был попасть по диску, скача верхом на лошади, а могло проводиться состязание без лошадей, 

когда участники с определенной дистанции поочередно пытались сбить диск. У кого это получалось 

с меньшего количества попыток - тот и побеждал. 

Практически ни одно празднество, будь то свадьба или тризна, не обходилось без 

традиционного состязания Садақ тарту (стрельба из лука). Иногда его называли Жамбы ату или Теңге 

ату. Победители всегда получали ценные подарки и могли гордо носить звание «мерген» (не 

промахивающийся). 

История традиционного казахского соревнования Садақ тарту, наверное, начинается с тех 

самых древних времен, когда было придумано это оружие. 

Племена Средней Азии и Казахстана проводили свои общественные дела, различные игры и 

состязания на коне, благодаря наличию высоко породных лошадей . Советские историки В. О. Вит, С. 

И. Руденко, В. И. Цалкин показали, что  племена Центрального Казахстана еще в скифское время 

обладали прекрасными высоко породными верховыми лошадьми.  В эту же эпоху таких лошадей 

древняя Европа почти не знала, о чем свидетельствую источники. Многие племенные традиции и 

обычаи были связаны с выполнением различных упражнений на коне. С сакского периода 

существуют обычаи проводить конные состязания по случаю заключения брачного союза. Согласно| 

этому обычаю юноши саков прежде чем женится, должен был доказать свое мастерство наездника и 

умение держаться в седле. Обычай требовал, чтобы джигит, претендующий на руку и сердце 

девушки, догнал свою невесту на резвом скакуне. Для этого на народных собраниях или на 

праздниках затевалась игра «Кыз куу». Девушка и юноша верхом на лошадях выходили на поле. По 

сигналу хозяина торжества девушка, стегнув коня, вырывалась вперед, а парень верхом на своем 

скакуне пытался догнать ее и поцеловать. Если это не удавалось, то уже ему приходилось скорее 

скакать от девушки, так как в таком случае девушка, догнав его, начинала что есть силы стегать его 

камчой. Для победы в этих соревнованиях требовалась физическая подготовка в силе, ловкости и 

выносливости. 

Что же касается древней  конно - спортивной игры с мячом, то она дошла до "наших" дней 

почти без изменений. Постепенно она превратилась в любимую игру народов всего востока. 

Несмотря на кажущуюся легкость, эта игра требует высокого физического напряжения и может быть 

очень травматичной, ведь для того, чтобы одной рукой маневрировать галопирующим пони, и при 

этом другой рукой бить по мячу, необходимо заниматься конным спортом с самого детства. Но, как 

правило, решающим фактором становится умение балансировать и производить быстрый расчет 

траектории движения, поэтому в поло играют и женщины. 

Усиливаются взаимные культурные влияния племен Средней Азии и Казахстана, обогащается 

опыт проведения различных игр и состязаний, благодаря большими связями со всеми соседними 

странами. Существуют исторические сведения о крупнейших состязаниях, организованных по 

случаю торжественного выхода царя Кира в Вавилоне, где убедительную победу в конных бегах 
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одержал сак. Эти состязания проходили на территории древней Месопотамии и 539 году до нашей 

эры. 

Формы проведения состязаний у древнейших предков народов Средней Азии и Казахстана 

были весьма разнообразными. Проводились они как между конными, так и между пешими воинами. 

Одним из таких состязаний явились поединки на копьях и пиках. Изображения поединков на копьях 

сакских воинов найдены в горах Хантау Центрального Казахстана. Аналогичное изображение было 

обнаружено также на скалах Теректи-сай. находящихся в юго-западном Прибалхашье: чуть поодаль 

стоит женщина в позе свободного наблюдателя, которая является, по мнению археологов, главным 

призом состязаний-поединков. Выставление женщин в качестве приза победителям крупных 

спортивных состязаний и игр превратилось впоследствии в один из важных обрядов больших 

спортивных праздников. 

Во все времена у всех народов всегда ценились сильные, смелые и находчивые люди. Для 

кочевников волк был злейшим врагом, и если кому ни будь удавалось убить хищника, он должен был 

его голову преподнести родоначальнику, как символ героизма: тушу отдать собравшимся на 

растерзание. День убийства волка становился своеобразным праздником. Каждый старался унести 

тушу волка к себе в аул, из-за чего возникала борьба за овладение тушей. Но не всегда были убитые 

волки, и в этих случаях обезглавленный козѐл заменял тушу зверя. В дальнейшем это переросло в 

игру «Кокпар»., носящий состязательный характер.К состязанию готовились заранее, так как это 

было состязание  на ловкость, на силу,  на выносливость, на умение держаться в седле. 

 В день соревнований все участники и зрители собирались на поле. На расстоянии 50-60 шагов 

от соревнующихся бросалась, туша козла и начиналась борьба за кокпар, которая могла 

продолжаться с обеда до вечера. Борьба велась верхом на лошадях. Тот аул, у которого окажется 

кокпар - тот и победил. Затем джигиты с гордостью ездили по наиболее уважаемым дворам аула с 

"боевым трофеем" кокпаром и жители поздравляли их и дарили подарки. 

Существуют два варианта игры «Кокпар». В первом варианте борьба за тушу может вестись 

джигитами одного аула между собой. В таком случае победителем будет один жигит, и борьба в 

таком случае называется жалпы-тартыс. А во втором варианте в борьбе принимают участие джигиты 

с двух разных аулов, и борьба за тушу ведется между аулами. Такой вариант борьбы называется дада-

тартыс. «Кокпар» и в наши дни остаѐтся одной из любимых конно-спортивной игры народа, без 

которого не проходит ни одно торжество и массового развлечения. 

Народные игры во все времена  имели огромное общественное значение для народов 

Казахстана. Все они возникли в далекой древности и в развитии своем прошли ряд последовательно 

изменявшихся форм, которые соответствовали отношениям внутри сложившегося общества и 

хозяйственной деятельности рода. 

Военно-спортивные игры выполняли широкую, универсальную функцию, связанную, как с 

походным бытом - обучая набегам, войнам, столкновениям, так и с чисто хозяйственной 

деятельностью народа. Яркими представителями таких игр были сайыс, аударыспак, жамбы ату, 

алтын кабак, скачки, «Казакша курес»  и др. 

«Казахша курес», является разновидностью вольной борьбы - очень популярный вид 

национальных спортивных игр в Казахстане. Эта игра проводится на всех празднествах и 

торжественных мероприятиях. Отличительной чертой его являлась отсутствие весовых категорий и 

борьбы в партере. Поэтому они боролись лишь по принципу "Кто сильнее, тот и победитель". Борьба 

по весовым категориям и возрастным различиям стала применяться только с 30-х годов ХХ столетия. 

Поединки проводятся только на поясах и стоя. 

Казахша курес (дословно – казахская борьба) широко известна издревле, т.е. с тех далеких 

времен, когда наши народы стали называться тюрками. Вообще подобные виды борьбы можно по сей 

день встретить у тюркских народов. Мы знаем ныне такие древние разновидности казахша курес, как 

борьба в обнаженном по пояс виде, борьба босиком, борьба в сапогах с длинными голенищами, 

борьба с захватом ниже колена, кулачный бой. 

Национальные игры имеет свою историю развития, будь то «тоғызқҧмалақ, бәйге, тенге алу, 

кӛкпар, аудараспақ, қазақша кҥрес, алтыбақан, ақсҥйек, жанбы ату, бҥркіт салу и т.д.». Казахи всегда 

старались развивать свои национальные игры, подбирать для детей такие игры, которые развивают 

память, воображение и физические качества играющих. 

Неоценимый вклад в развитие казахских национальных игр внесли русские путешественники, 

этнографы, такие как, ученый – этнограф А. Диваев, русский врач Е.Покровский – XVIII в. 

Европейские путешественники Плано Карпини, Вильгельм Рубрук и Марко Поло – XIII – XVIII в. 

http://asia-travel.uz/kazakhstan/
http://engime.org/altibaan-iz-uu.html
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Они исследовали Среднюю Азию и Казахствн оставив неоценимые записи, на которые опираются и 

продолжают изучать и писать научные работы исследователи многих стран. 

Марко Поло, венецианский путешественник описал в своих произведениях о казахских 

национальных играх, которые он видел в Жетысу в путешествии по Казахстану и обсудив некоторые 

из национальных игр он предположил историю возникновения игр и дал прогноз долгом про 

существование этих игр. 

Немало еще путешественников побывали и побывают на гостеприимной казахской земле, 

которые воспевали невиданные доселе национальные игры, обычаи, традиции и культуру казахского 

народа. 

Как сказал великий русский педагог В.И. Сухомлинский: «без игры, без музыки, без сказки, без 

творчества, без фантазии не будет полноценного воспитания». 

Мы все гордимся тем, что до нас дошли самобытные национальные игры, обычаи и народа, 

которые  так необходимы для патриотического, духовного и физического воспитания подрастающего 

поколения. Нам необходимо сохранить это бесценное достояние, преумножить и по возможности 

распространить на весь мир наши национальные игры и национальные виды спорта. 
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САЛАУАТТЫ ӚМІР САЛТЫ ХАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫ 
 

Шәблен А.А. 
 «С.Сейфуллин атындағы №7  

мектеп-гимназиясы»КММ 

Балқаш қ. 

 

Денсаулық - бҧл бақытты адам ӛмірінің маңызды компоненттерінің бірі. Салауатты ӛмір салты 

дегеніміз не? Егер сіз тҥсіндірме сӛздіктегі сипаттаманы қарасаңыз, онда бҧл адамның немесе 

адамдардың тобының ӛз денсаулығына деген қатынасын кӛрсететін ӛмір салты. Салауатты ӛмір 

салтының негізгі компоненттері Енді сіз «салауатты ӛмір салты» ҧғымына не кіретіні туралы 

кӛптеген ақпаратты таба аласыз, бірақ егер сіз жалпыласаңыз, сіз келесідей негізгі компоненттерді 

ала аласыз: Салауатты тамақтану. Дҧрыс тамақтану - денсаулық кепілі, ӛйткені біздің денемізге 

пайдалы дәрумендер мен қоректік заттар қажет. Біз бҧл артықшылықты жемістерден, кӛкӛністерден, 

дҧрыс дайындалған еттен және т.б. Бірақ кейде денеге жаһандық ӛзгеріс қажет, ол болашақта сағат 

сияқты жҧмыс істей алады, ал мамандандырылған терапевтік диеталар, сондай-ақ медициналық ораза 

жаңа ӛмір салтына кӛшуге кӛмектеседі. Дене белсенділігі тҧрғысынан ҥнемі жақсы дене шынықтыру 

жаттығулары жақсы қалыпта болу ҥшін қажет. Мысалы, аэробика дене мен жҥрекке пайдалы. Жыл 

сайын танымалдылықтың артуы йога стресс деңгейін тӛмендетуге кӛмектеседі. Пилатес сіздің 

денеңізді жоғарғы пішінде ҧстауға кӛмектеседі. Сонымен қатар, дене шынықтыру жаттығуларының 

әдістері ӛте алуан тҥрлі, ал жаттығу қҧралдары мен жаттығу залдарын ҧнатпайтындар ҥшін - жҥзу, 

би, бокс тек жағымды ойын-сауық емес, сонымен қатар ағзаға пайдалы жаттығулар болады. Стрессті 

басқару салауатты ӛмір салтының маңызды элементі болып табылады. Оны тиімді басқару біздің 

ағзамызға кӛмектесіп қана қоймай, айналаңыздағы адамдармен қарым-қатынасыңызды жақсартады. 

Егер стресстен арылуға мҥмкіндік болмаса, онда біз депрессияға тҥсіп кетуіміз мҥмкін, ал бҧл ӛз 

кезегінде жаман әдеттерге тәуелді болуымыз мҥмкін, мысалы, алкоголь, темекі шегу және т.б. Сіз кҥн 

сайын бәрінен ләззат ала білуіңіз керек. Мысалы, егер сіз бір нәрсеге қҧмар болсаңыз немесе 

хоббиіңіз болса, одан барынша жағымды эмоциялар алуға тырысыңыз. Ӛзіңіздің қызықтыратын 
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нәрсеңізден рахат сезініңіз - бҧл ӛзін-ӛзі дамытуға тамаша тҥрткі болады. Ӛз денсаулығыңызды 

уқалау, медитация, шӛптермен емдеу, ароматерапия және т.б.  

Бҧл денсаулықты сақтау мен жақсартудың қосымша әдісі болады. Жақсы, толық ҧйқы да 

маңызды бӛлік. Егер сіз ҧйқы кезінде денеңізге жеткілікті демалмасаңыз, кҥндізгі қалған іс-

әрекеттеріңіз зардап шегуі мҥмкін. Дене шаршауды сезінетіндіктен, бҧл сіздің жҧмысыңызды 

тӛмендетеді. Салауатты ӛмір салтында тәртіптің де маңызы зор. Ӛзіңізді қалай тәртіпке келтіру 

керектігін біліңіз, бәрін алдын-ала жоспарлаңыз, ережелерді сақтаңыз, сонда стресс сізді айналып 

ӛтеді.  Егер сіз тамақтану, жҥріс-тҧрыс, ҧйқы кезінде кішігірім ережелерді ҧстанатын болсаңыз, онда 

сіз денеде және ойда сау болып қана қоймай, ӛзіңізге және ӛзгелерге деген кӛзқарасыңыз тек 

жағымды белгілерде болады және бҧл ӛз кезегінде ҧзақ, бақытты ӛмірге әкеледі. Салауатты ӛмір 

салты ӛмірдің барлық формалары мен тәсілдерінің бірлігі, оның сақталуы мен нығаюына ықпал 

ететін жағдайлар мен факторлар денсаулық. Денсаулық - бҧл биологиялық тҧрғыдан организмнің 

кҥйі оның барлық компоненттері мен жҥйелерінің толыққанды, еңбекке қабілетті, функциялары 

теңестірілген, ауыр кӛріністер жоқ. Негізгі ерекшелігі денсаулық - бҧл организмнің қоршаған орта 

жағдайына бейімделу деңгейі, физикалық және психо-эмоционалды стресс  Салауатты ӛмір салтын 

анықтайтын факторларға жатады: жҧмыс және демалыс режимі, теңестірілген тамақтану, сау ҧйқы, 

белсенді бҧлшықет белсенділігі, дененің қатаюы, жаман әдеттердің алдын алу, қоршаған орта 

экологиясын ескере отырып, санитарлық-гигиеналық талаптарды білу, тҧлғааралық қатынас 

мәдениеті, жыныстық мінез-қҧлық, психофизикалық реттеу.  

―Дені сау адам - табиғаттың ең қымбат жемісі‖ деп тегін айтылмаған. Қазіргі қоғамымызда 

халықтың табиғи ӛсімі тӛмендеп, сырқаттанушылық және ӛлім - жітім деңгейі арта тҥсті. Әсіресе, 

балалар мен жастардың денсаулығы қауіп тудыруда. Темекі тарту, ішімдік пайдалану, есірткі 

қҧмарлық және улы заттарға әуестік, адамгершілікке жат мінез-қҧлық, ерте жыныстық қатынас 

кеңінен етек алуда.  

Оның айырмашылықтары шегінде денсаулықтың ауырлығы кӛптеген критерийлермен 

анықталады. Оның белгілері: организмнің тіршілік ету деңгейі, оның бейімделу мҥмкіндіктерінің 

кеңдігі, органдар мен жҥйелердің биологиялық белсенділігі, олардың қалпына келу қабілеті және т.б. 

Ӛмірдің әртҥрлі салаларында денсаулықтың функционалды кӛрінісі. Денсаулық жағдайы адамдардың 

ӛмірінің барлық салаларына әсер етеді. Денсаулық еңбек ресурстарының сапасына, ӛнімділікке әсер 

етеді қоғамдық еңбек және сол арқылы қоғамның экономикалық даму динамикасы артады.  

Денсаулық пен физикалық даму деңгейі - сапаның маңызды шарттарының бірі жҧмыс кҥші. 

Олардың кӛрсеткіштеріне байланысты: қатысу мҥмкіндігі бағаланады белгілі бір жҧмыс 

бағыттарындағы адам. Денсаулыққа деген қажеттілік жалпыға бірдей, ол жеке адамға да тән жеке 

адамдар және жалпы қоғам. Қоршаған ортаның денсаулыққа әсері зор. Қазіргі уақытта кӛптеген 

ғылыми материалдар жинақталған бірқатар экологиялық факторлардың тікелей әсері (климат, ауа-

райы, экологиялық жағдай) адам денсаулығына байланысты. Бҧл мәселемен биометрология 

айналысады (зерттейтін ғылым) ауа райына байланысты). Эндокриндік бездер де «маусымдық» 

жҧмыс істейді: қыста олардың белсенділігінің әлсіреуіне байланысты метаболизмнің базальды 

жылдамдығы тӛмендейді; кӛктемде және кҥзде кӛтеріледі, бҧл кӛңіл-кҥйдің тҧрақсыздығына әсер 

етеді.  

Денсаулық жағдайына электромагниттік ӛрістің ӛзгеруі де әсер етеді. Тез шаршайды, ҧйқы 

нашарлайды. Кҥн белсенділігінің артуынан сыртқы қабаттардың қызатыны анықталды. Салауатты 

ӛмір салты және оның компоненттері. Қойылатын негізгі талаптар салауатты ӛмір салтын 

ҧйымдастыру. Салауатты ӛмір салтының негізгі компоненттеріне мыналар кіреді: жҧмыс кестесі және 

демалыс; ҧйқыны ҧйымдастыру; диета; физикалық жҥктемені ҧйымдастыру; санитарлық, 

гигиеналық, қатаю талаптарын сақтау; зиянды заттардың алдын алу; тҧлғааралық қатынас мәдениеті. 

Функционалды кӛріністе мынаны атап ӛтуге болады: жоғары сапа денсаулық, бейімделу процестерін 

жақсарту, тиімділікті арттыру және фитнес; аурудың тӛмендеуі және ауыр сезім; Кӛбірек физикалық 

және кейін қалпына келтіру процестерінің жылдам және толық курсы ақыл-ой әрекеті; организмнің 

иммундық қорғаныс механизмдерін кҥшейту; организмдегі метаболикалық процестердің 

белсенділігі; жыныстық потенциалдың жоғарылауы, дене салмағы мен бойының арақатынасын 

қалыпқа келтіру; жақсы қалып және жеңіл жҥру. Критерийлердің берілген мазмҧны кеңейтілген және 

егжей-тегжейлі болуы мҥмкін. Денсаулықтың дамуы бір-бірімен кҥрделі және қарама-қайшылықты 

жағдайда болатын кӛптеген факторлардың - әлеуметтік және биологиялық, сыртқы және ішкі, 

материалдық және рухани ӛзара әрекеттесуімен анықталады. Денсаулықты сақтаудың басты шарты, 

сӛзсіз, жеке гигиенаны, шынықтыру, теңгерімді тамақтану, зиянды әдеттерден бас тарту  болып 
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табылады. Салауатты ӛмір салты мен дене шынықтыру белгілі бір тҧлғаға бағытталған гуманистік 

бағытта органикалық тҥрде біріктірілген. Дене шынықтыру салауатты ӛмір салты ҥшін қажетті 

алғышарттар мен жағдайлар жасайды, дегенмен дене шынықтыру мен спорт денсаулықты автоматты 

тҥрде кепілдендіреді деп ойлаудың қажеті жоқ. Зерттеулер оқушылардың денсаулығын, дене 

шынықтыруды және спортты қалыптастыруға әсер ететін факторлардың жалпы санының 15-30%, 

ҧйқы - 24-30%, диета - 10-16% қҧрайтындығын анықтады. Жҥйелі дене шынықтыру ағзаның барлық 

қызмет жҥйелеріне: жҥрек-қан тамырларына, тыныс алу органдарына, тірек-қимыл аппаратының 

қызметіне және т.б. әсер етеді.  
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