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Білім алуға болады

Қазақстанның ең ірі университтерінің бірі – академик Е.Бөкетов
атындағы Қарағанды мемлекеттік
университеті төрт жылдық курс оқып,
342 мың теңгеге жоғары білім алуды ұсынады. «Заң, экономика және
гуманитарлық мамандықтар бойынша күндізгі оқу ақысы өткен жылы
да, биыл да өзгерген жоқ. Соманың
ұлғаюы да мүмкін. Бірақ, әзірге оған еш
негіз жоқ», - деп хабарлады Е.Бөкетов
атындағы Қарағанды мемлекеттік
университетінің қабылдау комиссиясы.
Сырттай оқу ақысы арзанырақ – 198
мың теңге. Даярлау жұмыстары баклавариатта 75 мамандық бойынша, магистратурада – 51, PhD докторантурасында – 12 мамандық бойынша жүргізіледі.
Бүгінде оқу орнының 12 факультетінде
10 мыңнан астам студент, магистранттар және докторанттар оқиды.
Қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы Саят Құрымбаевтың айтуынша,
студенттерді тарту үшін ЖОО ректораты мектеп және колледж түлектерін,
ата-аналар мен мұғалімдерді Ашық
есік күніне шақырады. Қарағандының
тағы бір беделді оқу орны – Мемлекет-

тік Техникалық университетте күндізгі
оқу ақысы 346 мың теңгені құрайды.
Сырттай техникалық мамандықты 246
мың теңгеге алуға болады.
Қызылорда қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде оқушылардың
кәсіпкерлік қабілеттерін нығайтып,
қолдау көрсетуге бағытталған «NIS
Kyzylorda Startup» жобасы іске
қосылды. «NIS Kyzylorda Startup» жо-

жасау және қаржыны ұтымды пайдалану бойынша кәсіби көмек көрсетілуде.
Өңірлік кәсіпкерлер палатасымен бірлесе ұйымдастырылған алғашқы семинар-тренингте оқушылар Өңірлік
іскер әйелдер кеңесінің төрайымы,
Қызылорда облыстық Кәсіпкерлер палатасында «Бизнес-консультант» және
«Бизнес-өсу»
бағдарламаларының
бизнес-тренері Жанна Амановамен
жүздесіп, кәсіпкерлік туралы жалпы
ақпарат алып, жаңа бизнесті бастаудың
негізгі сатыларымен танысты. Түрлі
ойындарды ұйымдастыру арқылы Жанна Нұрланқызы оқушыларды креативті
ойлауға, кедергілерге төтеп бере алуға,
көшбасшылық қабілеттеліктерді пайда-

Іске қосылды

басы – 9-11 сынып оқушыларының
кәсіпкерлік
дағдыларын
дамыту
арқылы жас кәсіпкерлердің кәсіби
және тұлғалық дамуына жәрдемдесуге,
оқушылардың жаңа бизнес-бастамаларын қолдауға арналған байқау.
Алғашқы
кезеңде
оқушылардан
барлығы 170-ке жуық өтінім келіп
түсті. Бүгін осы өтінім берген оқушы
топтарға бизнесті жоспарлау, бизнесстратегияның маңыздылығы, маркетинг

лана білуге шақырды. Мамыр айында
ұсынылған бизнес жобаларды іріктеу
кезеңі өткізіледі. Бұл кезеңде менторлардан, жеке кәсіпкерлерден құралған
конкурстық комиссия ең үздік бірнеше
бизнес жобаларды іріктейді және ақтық
кезеңге жолдама береді. Байқаудың
қорытынды кезеңінде, яғни қазан
айында оқушылар өз жұмыстарын
қорғап, конкурстық критерилерге
сәйкес үздіктер аңықталатын болады.

Бизнес-идеялардың жаңалығы және бірегейлігі, әлеуметтік және экологиялық
әсерлері ерекше назарға алынады.
Елубай Әуезов

жарды
Алматы
қаласында
«Дарын»
республикалық ғылыми-тәжірибелік
орталығы мен Әл-Фараби қазақ ұлттық
университеті бірлесіп ұйымдастырған
білім сайысына Ақмола облысынан 11-сыныптың екі оқушысы
қатысты. Көкшетау қалалық №12
орта мектептің оқушысы Ләззат
Құсайынова 1-ші дәрежелі дипломмен
марапатталса,
«Қазақтүрік лицейі» дарынды балаларға
арналған
№1
мамандандырлған
мектеп
интернатының
оқушысы
арнайы сертификатқа ие болды.
Ұйымдастырушылардың
айтуынша, жыл сайын өткізілетін шараның
мақсаты – дарынды балаларды анықтап, қолдау көрсету және білім мен
шығармашылық қабілеттерін артыру.
Аслан Оспанов

Үштілділік – заман талабы
Осыған байланысты мынадай іс-шаралар жоспарланған болатын. 8-10
сыныптар арасында «Көптілділік
олимпиадасы», 5-8 сыныптарда
«Үш тілде оқыту» эксперементінің
талаптарына бейімделу жағдайы
бойынша педагогикалық консилиум
өтті. «Өз тілің – бірлік үшін, өзге тіл
– тірлік үшін» атты шығармалар мен
өлеңдер сайысы ұйымдастырылды.
5-6 сыныптар арасында «Әлем тізгіні – білімділер қолында» атты
интеллектуалдық ойын, 5-11 сыныптарда «Кім алғыр» атты ойынында оқушылар сөзжұмбақ, ребус,
жұмбақтарды шешті. Бастауыш сынып оқушылары «Бақытты балалық
шақ» атты ертеңгілігінде үш тілде
ән айтып, ертегіні сахналап, өлеңдер
оқып таң қалдырды. Бұдан кейін
«Үш тілде білім беру: ізденіс, проблемалар және даму болашағы»
тақырыбында облыстық
семинар
өтті. Семинарға облысымыздан 20
мұғалім қатысты. Физика, информатика, биология, химия пәндерінен
ағылшын тілінде ашық сабақтар
өтті. Мәжіліс залында «Ғасыр ақыны
– Мұқағали» атты үш тілде әдеби кеш
ұйымдастырылды. Кеш барысында

Мұзтаудың мұзбалағына айналған
ақынның жүрекжарды жырлары үш
тілде оқылып, ақын сөзіне жазылған
әндер әуелете шырқалды. Ақынның
«Алтай – Атырау» поэмасынан
үзінді, ақынның жан күйзелісінен
қойылым, махаббатқа құрылған
өлеңдері шеберлікпен орындалды.
«Күпі киген қазақтың қара өлеңін
шекпен жауып өзіне қайтарған»
Мұқағали поэзиясы мәңгілік екенін
тағы бір мәрте танытқан бұл кештің
ұйымдастырушылары Г. Тулеубаева
және Ә. Шапауова. Ал ағылшын тілі
мұғалімі С. Нургалиева кештің үш
тілде өтуіне көмек етті.
«Заман талабына сай білім
беру
бағыттарының
тиімділігі»
тақырыбында коучингті Г. Бакирбекова, А. Кабылбекова, А. Есенгожина ұйымдастырды. Семинар
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• Біздің мектепте

Елбасының «Үш тұғырлы тіл»
жобасы ел болашағын баянды етуден туған, алысты көздеген мақсат.
Осы жобаны түсіндіруде және іске
асыруда түрлі жансақтықтарға жол
беріп алып жатамыз. «Үш тұғырлы
тіл» – қазақ, орыс, ағылшын тілдерін қатар қойып, жарыстыру емес.
Керісінше, бұл әр тілді өзіне лайықты
орнымен қажетіне қарай лайықты
пайдалану деген сөз. Дәл бүгін
мемлекеттік тілдің әлем тілдерінің
ешқайсысынан да кем түспейтін,
бірнеше ғасырлық даму тарихы бар,
ұлттық әдеби тіл деңгейіне дейін
дамып жетілген ұлы тіл екендігіне еш күмән жоқ. Егер біз Ахмет
Байтұрсынов айтқандай, қазақ тілін
дұрыс жұмсай білсек, ол қоғамдағы
тілге жүктелетін қажеттілігіміз болса, өтеуге жарайтын бай тіл. Мәселе
тілдің міндетін дұрыс түсініп, өз
міндетімізді атқаруда болып отыр.
Бұл міндеттің атқарылуына біздің
Ақсу қаласының дарынды балаларға
арналған мамандандырылған гимназиясы да ат салысып келеді.
Білім ордамызда осыдан біраз
бұрын «Үштілділік – жарқын
болашақ кепілі» атты апталық өтті.

Еркін баға

барысы дөңгелек столмен аяқталды.
Апталықтың жабылуы жеңімпаз
оқушыларды
марапаттаумен
аяқталды. Семинар өте мазмұнды,
жоғары деңгейде өтті, келген ұстаздар
үлкен әсер алды.
Үш тілді үйрету арқылы біз
болашақта көкірегі ояу, көзі ашық,
әлемдік
мәдениетке
көзқарасы
қалыптасқан азамат тәрбиелейміз
деген ойдамын. Ақын Қадыр Мырза-Әли ағамыз айтқандай «Ана тілің
арың бұл, ұятың боп тұр бетте. Өзге
тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте»
дей келе, ана тілімізді құрметтейік,
ал өзге тілдерді меңгеруге барынша
құлшыныс жасайық.
Әсем Шапауова,
Ақсу қаласы дарынды балаларға
арналған мамандандырылған
гимназиясының мұғалімі.

“Қазақстан мұғалімі”
газетіне әр айдың 10-ына дейін
жазылсаңыз, келесі айдан бастап
қолыңызға тиеді.

Қаламқас
апай
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Қолға алуымыз
керек
Мұғалімдердің әлеуметтік мәселесі, баспанамен қамтылуы, ел қатарлы
шетелде демалуы жіті назарда болмақ. Бұл туралы білім мәселелеріне
арналған онлайн-селекторлық кеңес барысында облыс әкімі Жансейіт
Түймебаев атап өтті. Оңтүстік Қазақстан облысында 1800-дей білім саласы қызметкерлері мен қала-аудан әкімдіктері басшыларының қатысуымен
өткен алқалы жиында білім саласындағы реформалар мен орта білім беру
сапасы, мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту мәселелері сөз болды.
Облыста бүгінгі таңда мектептер мен колледж, техникумдарда дәріс
беретін 76 мың ұстаз бар. «Облыста бүгінгі таңда мектептер мен колледждерде дәріс беретін 76 мың ұстаз бар екен. Сондықтан, біз ұстаз мәртебесін
көтеріп, оның әлеуметтік жағдайына дейін көңіл бөліп, қолдау көрсетуіміз
қажет. Яғни, оларды шетелде демалдыру үрдісін жалғастырып, баспанамен қамту жайын қолға алуымыз керек. Өйткені мұғалімдердің жағдайын
жақсартпайынша, жақсы нәтижеге қол жеткізу мүмкін емес», - деді
Ж.Түймебаев. Өңір басшысының айтуынша, мұғалімге көрсетілген көмек
– болашаққа жасалған қамқорлық. Жиынды қорытындылаған аймақ басшысы, аудан, қалалардағы білім бөлімдерінің басшыларына жұмысты жандандырып, қолға алуды тапсырды. Бұдан былай аталған саладағы тәртіптің
қатаң болатынын ескерткен аймақ басшысы облыс бойынша мектептердің
рейтингін жариялауды тапсырды.
Сондай-ақ мәжілісте мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту және орта
білім беру сапасына қатысты сөз сөйлеген облыс әкімінің орынбасары
Ұласбек Сәдібеков білім беру сапасын арттыру мақсатында шешімін табуды қажет ететін бірқатар мәселелерді атады. Оның сөзінше, өңірде білім
саласы бұдан былай қатаң бақылауда болады. Жоғары сапалы білім беретін 10 мектеп анықталып, сол оқу орындарында кеңейтілген семинарлар
өткізіледі. Алғаш болып тізгінді «Алтын белгі» саны бойынша облыста бірінші орынды иеленіп жүрген Мақтаарал ауданындағы Бауыржан
Момышұлы атындағы мектеп-гимназия қолға алмақ.
Айнұр Ақбаева

Балалар
университеті
Тараз мемлекеттік педагогикалық институтында Балалар университеті ашылды. «Kids University» жобасы мектеп оқушыларының
шығармашылық қабілетін дамытуды, заманауи технологияларды
меңгертуді және оны өмірде қолдана білуге дағдыландыруды көздейді.
Бұл жайында ТарМПИ-дың Ақпараттық-имидждік қызметінің жетекшісі Жандар Асан мәлім етті. Оқу орнының 50 жылдығы қарсаңында
ұйымдастырылған шара 8 бағыт бойынша жүргізіледі. Алғашқы кезең
бойынша институт ғалымдары Жамбыл облысы мен Тараз қаласындағы
мектеп оқушыларын химия, биология, физика және робототехника салалары бойынша жүргізілген зерттеу жұмыстарының қыр-сырымен таныстырып, инновациялық ойларын ортаға салды. Кешенді тәжірибе жүргізуге
педагогикалық институттың базасында толық жағдай жасалған. Оқу орнында студенттер мен мектеп оқушыларының робототехника бойынша
ғылыми-техникалық шығармашылық қабілетін дамыту мақсатында «Электротехника», «Радиотехника», «Электроника негіздері» және «Мектептегі робототехника» оқу-зертханалары жұмыс істейді. Дәрісханалар Lego,
Tetrix, Аrduino роботтарымен, заманауи құрылғылармен, оқу-әдістемелік
және бағдарламалық нұсқаулықтармен жабдықталған. Сонымен қатар,
физика-математика факультетінің Жамбыл облысындағы орта және арнайы мектептеріндегі информатика пәні мұғалімдерінің робототехника,
электроника негіздері мен радиотехника пәндері бойынша біліктілігін
көтеруге арналған материалдық және ресурстық базалары бар. Институтта тәжірибеден өткен озық ойлы оқушылардың ғылыми жобалары
орталықта топтастырылады. Еңбектерді өндіріске енгізу ісі де жан-жақты
қарастырылмақ. Ал, жобаның өнер, мәдениет және спорт бағыты бойынша ТарМПИ ұстаздары жеткіншектерге «Дизайн», «Бейнелеу өнері»,
«Спорттық жаттығулар», «Сурет және сызу», «Хореография», «Алғашқы
әскери дайындық» және «Музыкалық аспаптарды үйрену» секциялары бойынша шеберлік сыныптарын өткізіп, аталған мамандықтардың
қыр-сырымен таныстырды. «Бүгінгі тәжірибелік сабақтарды есімі елге
белгілі өнер майталмандары, қылқалам шеберлері мен әлемдік спорт
бәсекелерінде «жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар» шыққан спорт шеберлері өткізді. Бұл шараның мектеп оқушыларының мамандық таңдауда
тигізетін ықпалы зор. Жастардың өз бейіміне қарай дәл сол салада терең
білім алуы еліміздегі маман тапшылығы мен жұмыссыздық мәселесінің
оң шешім табуына сеп болмақ», дейді жоба авторлары.
Марлан Жиембай.

Білім саласында қызмет еткеніме 25 жылға жуық уақыт
өтіпті. Қызмет атқара жүріп, түрлі орта, түрлі адамдармен
араласып, еңбек еттім. Жүрегімде мәңгі із қалдырған,
айтқан ақылдары мен үлгі-өнегелі сөздері санамда мәңгі
жаңғырып тұратын ұстаздар қатары аз емес.
Айберген Ізбасаров, Сәуірғали Тақабаев, Орынбасар
Мәденов, Мұқамедқали Насухаев, өмірден озған Жалғас
Сағындықов, Жұмағали Тастеміров сынды ағайларымның

Өмір – сұлу ғой...
сөйлеу мәнері, іскерліктері, Жібек Нұрпейісова, Ұштап
Тілеубергенова, Тұрсын Шұңғұлова, Ғайша Құлсымақова
апайларымның жүріс-тұрысы, киім киісі біздерге мәңгі
үлгі болып қалды. Осындай аяулы апайлар мен ардақты
ағайлар сапындағы, алдымдағы темірқазық ұстазым деп
санайтын – Қаламқас Қалиқызы десем артық айтқандық
емес.
2010 жылы Бейнеу ауданындағы Бейнеу лицейінде
жұмыс жасап келіп, Түпқараған ауданындағы жаңадан
бой көтерген, С.Шапағатов елді мекенінде қоныс тепкен
№1 жалпы орта білім беретін мектеп-лицейіне химия-биология пәні мұғалімі ретінде қабылданып, жұмысқа кірісіп
кеттім. Мектеп – жаңа, ұжым – жаңа болғанмен, өзіндік
арнаға түсіп үлгерген, ашылғанына бір-ақ жыл болса да
дәрежесі республикаға танылған мектеп қатарында екен.
Әрине, барлық іс басшыға, оның ұйымдастырушылық шеберлігінде екендігі анық. Жер-жерден жиналған кадрларды ортақ ережеге бағындырып, мүдделес қылу оңай шаруа

Қаламқас апай
емес. Қаламқас Қалиқызы - ұйымдастырушылық шеберлігі
мықты, біліктілігі жоғары, адами қасиеттері шоғырланған,
жалпы айтқанда бір бойынан кісіліктің келбеті есіп тұрған
жан. Әр шәкіртті өз перзентінен кем көрмей, олардың
болашағына алаңдап, қатардан қалып қоймауларына ат салысып, бар энергиясымен жұмыс жасай білу нағыз кеңдік,
жанның жомарттығы дер едім. Білім қорытындысына
сәйке мектебіміз бірнеше рет ауданнан, облыстан үздік
деп танылып, алдыңғы қатардан табылдық. Кез келген
сайыс пен түрлі байқауда топ жарып, шәкірттеріміз бәйге
алып келеді. Осының бәрі, апай айтпақшы «ұжымымның
арқасы, сендер болмасаңдар мен жалғыз не істей аламын...» деп үнемі қолдау білдіріп, қолтығынан су бүркіп,
демеп отыратын білікті педагогтардың арқасында жасалып жатқанмен, ортақ мүддеге бағыттап, бағыт беріп
отырған бірінші басшының басқару шеберлігінде деуге
толық негіз бар.
Қаламқас апайдың қасында оқу-ісі орынбасары

қызметінде жүріп, оның жұмыс жасау стиліне, кез келген ұлықпен сөйлесу мәнеріне тәнті болатынмын. Апай
өткізген жиналыстар, отырыстар, кеңестер тағылымға
толы, нәтижелі, пәтуалы болатын.
Құрметті, Қаламқас Қалиқызы! Сізді ұстазым,
ақылшым санаймын. Сіздің басқарған ұжымдарыңыздың
барлығы үнемі алдыңғы қатардан табылуда. Оған себепкер – сіз салған сүрлеу, сүрлеуден жаңылмаған ұстаздар
дер едім. Түбектің білім саласында өлшеусіз үлесіңіз
бар, ортаңызға сыйлы, абыройлы жансыз. 60 жас
мерейтойыңызда Сізге зор денсаулық, өлшеусіз бақыт,
ұзақ ғұмыр тілеймін. Ағамызбен бірге перзенттеріңіздің
қызығын көріп жүре бергейсіз!
Қалия Мухамедьярова,
№1 жалпы орта білім беретін мектеп-лицейінің
директоры.
Маңғыстау облысы.

Алдыңғы толқын ағалар

Біздің еншімізде
Жеңістің отыз жетінші көктемі
болу керек. Байқадамнан бір топ соғыс
ардагерлері келді деген жаңалық кішкентай ғана ауылымызға тез тарап
кетті. Мен ол кезде Сарысу ауданы,
Жайлаукөл ауылындағы Жданов
атындағы мектептің жетінші сыныбында оқитынмын. Сынып жетекшім
Әбдіқұл Баубеков мені шақыртып
алып, ауылға Байқадам ауданынан
үлкен қонақтар келгенін айтып, мектепішілік іс-шараға қатысасың, бұған
үлкен адамдар келіп қатысады деп ескертті. Мектептегі санаулы белсенді
оқушылар болатын болса, соның бірі
мен едім. Сол үшін маған айтқаны
шығар деп қоя салдым. Ұзамай мектебімізге бір топ кісілер келді.
Мектеп директоры Әзімхан Жамбылбеков және орынбасарлары бар
бір топ мектеп әкімшілігі алдынан
шығып күтіп алып жүрді. Ол кезде
ауылға келген кез-келген атқамінер
кісілер мектепке бас сұқпай кетпейтін. Оқушылармен кездесіп, ғибратты
әңгімелерін айтып, оқушылардың ортасында болатын. Көліктен түскен
бір топ адамның ішінен сынып жетекшім орта бойлы, шашы бұйра,
түсі суықтау бір кісіні көрсетіп:
- «Мына кісі Қасым Қайсенов қой»,
- деді. Бәріміз аң-таңбыз. Қимылы

ширақ, шымыр денелі Қасым ағаға
жол көрсетіп мектеп директоры
мектептің мәжіліс залына алып
келді. Тағатсыздана күтіп отырған
оқушылар ішке кіріп келген қонақты
әдепкіде жатырқай қарсы алды. Мектеп директоры келген қонақты «партизан-жауынгер Қасым Қайсенов»
деген кезде көрермендердің көңілі
орнына түсті-ау әйтеуір.
Төрдегі үлкен үстелге жайғасқан
Қасым Қайсенов соғыстың алғашқы
жылдарынан бастап, жеңіске дейінгі
қиын өмір жолдарынан естелік айтып
берді. Жиналған оқушыларды Отанды
сүюге, құрметтеуге, патриот болуға
шақырды. Кездесуге келген қонақтар
бірінен соң бірі әңгімеге араласып, әрі
қарай сөздерін жалғап кете берді. Бір
кезде кездесудің аяқталар сәті жеткен кезде орындықта отырған мені
сынып жетекшім шақыртып алып,
келген қонаққа пионердің қызыл
галстугін тағасың деді. Бағанадан
бері әңгімесін тыңдап отырған
Қасым ағаның қасына барудың өзі
батылдықты талап еткендей болды
менен. Ақырын басып Қасым ағаның
қасына барғаным сол еді денем дірілдеп қоя берді. Қолымдағы қызыл галстукті майдангер ағаның мойнына
таққаннан кейін барып жеңілдегендей

сезіндім өзімді.
Ол кісі маған ризашылығын айтып маңдайымнан иіскеді. Украина,
Румыния, Чехия жерлерінде тылда
болған партизан жауынгер ағамның
менің маңдайымнан иіскегеніне
қатты қуандым. Ол кезде ауылға
келген кез-келген үлкен адамдардың
батасын алу, ризашылығына бөлену
үлкен мәртебе-тін. Сонымен не керек
арада отыз бес жыл өтіпті. Бұл көрініс
күні кеше болғандай көз алдымда. Ел
қамын, халқының болашағын ойлайтын азаматтар өмірі кейінгі ұрпаққа
өнеге болары анық.
Қазіргі уақытта жеңісті жақындатқан майдангер ағаларымыздың
ерен еңбектері туралы түрлі әңгімелер
мен кітаптар жарық көруде. Алайда
олардың ерлігін ертеңгі ұрпақтың
бойына сіңіру жұмыстары әлсіздеу.
Сондықтан Қасым, Бауыржан және
тағы да басқа белгілі және белгісіз
болып кеткен майдангерлеріміздің
өмірі мен ерлік істері туралы зерттеу,
анықтау жұмыстары бүгінгі күннің,
біздің еншіміздегі міндет деп есептеймін.
Айзағира ИБРАИМОВА,
М.Мақатаев атындағы №14
орта мектебінің кітапханашысы.
Жамбыл облысы.
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• Ұстаздардың ұстазы

абытымның күндіз
соқпай
түнде
келіп, ай сәулесі
сияқты
тереземнің
шынысынан
сығалайтынын қайтерсің?! Шалқар
шабыттың болғаны қандай жақсы.
Қаламың сені өздігінен тартып
әкетіп, санаға салмақ салмай көңіл
құрсауындағы көрікті ой қаз-қатар
параққа төгіледі кеп. Ақ қағазға
қалам ұшы тие берген сәтте «бисмілла» деген сөзбен бірге «ар таразысы
алдында тек қана шындықты жазамын» деген жарыспалы ойдың кеп
қалғаны бар. Иә, шындықты! Сонымен эссемді бастап кеттім.
Атам қазақ «жүрек жұтқанды»
батыр дейді, «жүрегінің түгі барды» батыл дейді. Тегін айтылмаған
сөз. Иә, батырлықтың сан түрі бар.
Тек қана батырлыққа басымдық
беріп қана қоймай, ел болашағын
қалыптастыратын
шәкірттер
тәрбиелеп, оларға шұғылалы жарық
шуағын шашатын, жұдырықтай
жүрегіне батырлықпен қоса, мейірім
мен сүйіспеншілікті сыйдырған жанды кім дейміз?! Әрине, ол – ұстаз!
Осыдан он бір ғасыр бұрын
өткен ғұлама әл-Фараби ұстазының
немересінің алдында да бас иіпті.
Бұл ұстазға деген құрметтің биік
шыңы болса керек. Ал ұлы Мұхтар
Әуезов: «Ұстаздық – ұлылық!»
деген
екен.
Жауапкершіліктің
ауыр жүгін қашанда мойымай
көтеріп, тапсырылған қызметті өз
деңгейінде жүргізген қарапайым
еңбек адамдарының ісі – бүгінгі
буынға үлкен өнеге. Лауазымды қызметте болса да тасымаған,
қиын сәтте жасымаған, жасаған
ісіне ақы сұрап, марапат күтпеген
олардың өмір жолы – өзгеше өмір
мектебі. Осы орайда ұстаздықтың
сол ұлылығын ту етіп ұстап,
ұйымшылдықты қалыптастырып
жүрген №148 мектеп-гимназия
директоры
Алиакбарова Фатима
Маметқалиқызының еңбегі өлшеусіз
деп айта аламын.
Фатима Маметқалиқызы 1990
жылы ҚазМУ-дың тарих факультетін ойдағыдай аяқтап, еңбек жолын
Алматы облысы Сұңқар ауылының
орта мектебінде мұғалім болып
бастады. Жоғары оқу орнын үздік
бітірген жас маман бірден-ақ ізденгіштігімен,
еңбекқорлығымен,
ұйымдастырушылық
қабілетімен
көзге түсіп, әріптестерінің арасында
үлкен беделге ие болды.Әр жылдар
мен жолдарға созылған педагогтік қызметі оның ұстаздық талантын шыңдай түсті. Алматы мекенін
аттағанда алғашында жүрегі дүрсдүрс соғып, бәйге сәйгүліктерінің
ентіге демалғанындай
арманына
асық болған балаң қыздың негізгі
ойы өзін ақ халатты абзал жандардың
қасынан көру еді. Алайда, ол әке
сөзінен аттамады. Әкенің өсиеті мен
батасын алған ол өзін болашақтың
кең дәлізінде кетіп бара жатқандай
сезінді. Жүрек пен көңіл құрғырды
ақылға жеңдіруге болады екен. Сол
кездегі алғашқы ақ арман мен аттай
тулатқан балғын сезімнің анда-санда
алыстан қол бұлғап, балалық шақты
аңсатып сағындыратыны болмаса, Фатима апай қазір өкінбейді.
Керісінше ұлттың тірегі, болашақтың
діңгегі болатын шәкірт тәрбиелеп
жатқанына қуанады.
Педагогика саласындағы ұстаздардың сан
жағынан мыңы емес, сапа жағынан
бірі болғанына марқаяды. Оның
ұққаны бір арманның орындалмай
қалуы биология тұжырымындағыдай
екінші гүлдің бүршік жарып өсіп
шығатыны еді. Енді оның даңғыл
жолдан дара жолы басталды.
Фатима апай 1995-2005 жылдары Алматы қаласындағы №147
мектеп-гимназияда мұғалім, кейін
директордың оқу ісі жөніндегі
орынбасары болып қызмет атқарды.
№147 мектеп-гимназияда жүрген
кезінде
қалалық, республикалық,
халықаралық білім байқауларында
көптеген шәкірттері
топ жарды.
Ұстаздық жолға жаңа қосылған
жас мамандармен өзінің
тәлімтәжірибесімен
бөлісіп,
тарих
саласының
тізгінін
ұстайтын
болашақ ізбасарларды даярлау жолында тер төкті. Басшы ол – бас
тәрбиеші демей ме?! Фатима апай
2005 жылы №137 орта мектептің
директорлық қызметіне келді. Басшы
болу – қашанда қиын әрі жауапты
іс. Қаршадайынан өзіне жүктелген
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тапсырмалар мен міндеттерге зор жауапкершілікпен қарайтын тәжірибелі маман
бағыты мен бағдарын бағамдай білді.
2003 жылы
елбасы тапсырмасымен
республикалық инвестиция
есебінен
«100 мектеп, 100 аурухана»
бағдарламасы іске қосылып, жоспар
бойынша Жетісу ауданындағы Құлагер
ықшамауданында мектеп құрылысы басталды. Құрылыс кешені
2008 жылы
толық аяқталып, №148 мектеп-гимназия
болып ашылды. Қарағаныңда көз бен
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байқауларының жүлдегерлері
қызмет
атқарады.
Жүлдегерлер
демекші,
мүғалімдеріміз төрт жыл қатарынан
аудандық «Жыл мұғалімі» байқауының
бас жүлдесін жұлып алса, аталған
байқаудың қалалық додасынан 2-3-орын
иегерлері атанды. Сонымен қатар, қалалық
«Үздік сынып жетекші» байқауында үш
жыл ішінде үш сыныбымыз 1-2-орындарды жеңіп алып, жоғарғы сатыдан көрінді.
Ашылғаннан бері бұл білім ошағы
төрт жүзден астам білімді түлектерді

Біздің
басшы –
ең үздік
директор
көңіл сүйсінер жаңа талапқа сай заманауи бағытта жабдықталған XXІ ғасырдың
жаңа білім ошағының алғашқы басшысы болып Фатима Маметқалиқызы
тағайындалды.Ұстаздық қызметтің қырсырына қанық тәжірибелі маман өзіне
сеніп тапсырылған мол сенімді ақтай
білді. Іскерлік, дағды, шеберлік – міне,
осы үшеуі үйлесіп, еңсеңді езіп тастайтын екі есе жауапкершіліктің жүгін
жеңілдетті. Қашанда әр мамандықтың
қызығы мен шыжығы болатыны белгілі.
Алдан кездескен бірнеше тосқауылдар
Маметқалиқызын тоқтата алмады, керісінше тапқырлықпен, татулықпен ұжымды
өзіне ұйыстыра білді. Алғашында 714 бала,
оларды оқытатын 72 мұғаліммен жұмысын
бастаған аталған білім ошағының бүгінгі
деңгейі қала мектептерінің көрсеткішінен
оқ бойы озық десек, артық айтқандық
емес. Міне, бүгінге дейін басшылық
қызметтің тізгінін ұстап отырған басшымыз мұғалімдер мен шәкірттерді болашақ
биігіне бірге сүйреп келеді. Біршама белестерді бағындырып, жетелі жетістіктер
мен жеңістерге жеткен мектеп мерейінің
үстем болуы директорымызға тікелей
байланысты.
Мектеп-гимназиямызда
аудандық,
қалалық,
республикалық
деңгейдегі
әртүрлі семинарлар, апталықтар, дөңгелек
үстелдер одан бөлек кең ауқымды концертік іс-шаралар өткізілсе, ол – Фатима
Маметқалиқызының беделі деп білген
жөн. Одан бөлек мәдениет пен әдебиет,
білім-ғылым
тұлғалары және спорт
саңлақтарымен толастамаған қызықты
кездесулер қаншама. Осының бәрі қолынан
іс келетін, қашанда білім ордасының
ұйытқысы болып жүретін үздік басшының
арқасы деп білемін.
Жас ұрпаққа білім беру, тәрбиелеу
сапасын жоғары сатыға көтеру жолында
жемісті еңбек етіп келе жатырған мектеп-гимназия ұстаздарының бәрі де – өз
мамандықтарын жете меңгерген, білігіне білімі сай тәжірибелі, оқушылар алдында беделдері жоғары жандар. Қазіргі
таңда мектеп-гимназиямызда 126 мұғалім
қызмет атқарады. Кейде қарап тұрсаң
құдды, бір белді университеттің кадрларындай ұйымшылдықпен ұжымдасқан,
өз саласының жетістігін жеңіп алған,
зор білімі мен білігімен қаруланған,
тәжірибелері толысқан мұғалімдер «бала
бағбанымын» деп барын салады. Иә, біздің
білім ордамыз жоғары оқу орнынан еш кем
емес. Онысын білікті басшыға байланысты деп білген жөн. Мектебімізде ұстаздық
ерен еңбегі еленген екі ұстазымыз ҚР
беру ісінің үздігі болса (соның бірі – апаймыз), тоғыз мұғаліміміз – ҚР Білім беру
ісінің құрметті қызметкері.Иә, бұнымен
тоқтамақ емес.Тағы да қосарымыз бар.
Бүгінде 2000-ға жуық оқушы оқитын
білім ордамызда «Жыл мұғалімі»,
«Үздік сынып жетекші», «Үздік кабинет», «Мен Тәуелсіздіктің құрдасымын»
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тәрбиелеп, оқытып шығарды. «Оқу
орнының атақ-даңқы шәкірттерінің санымен емес, жақсы атағымен шығады» деп
(бұл басшымыздың өз сөзі жиналыста
ылғи айтып отырады) бекер айтылмаса
керек. Ал оның жақсы атағының шығуы,
одан түлеген ұстаздардың өте сапалы
білімінен, кәсіби шеберлігінен анық
көрінеді. Апайдың айтқанындай бар. Екі
жыл қатарынан мектеп-гимназиямыз қала
көлемінде ұйымдастырылған «Орта білім
беретін үздік ұйым» конкурсында лауреат
атанып, ІІ дәрежелі дипломды жеңіп алды.
Алматы қаласы бойынша 202 мемлекеттік
мектеп ішінен 2-орын алу деген, енді сіз
ойланып көріңіз, жеңістердің жеңісі емес
пе?! Міне, нағыз маңдай тердің жемісі деген осы болар,сірә!
Алға қойылған
мақсатты межеге
қол жеткізу, мектепке қойылған міндеттерді мүлтіксіз орындау, жаңадан шығып
жатқан оқу түрлері, оқыту технологиясымен мұғалімдерін қаруландыру – бәрібәрі тікелей басшының жұмысы. Басшымыз осы жағдайда көп жұмыс істеді.
30 әріптесіміз педагогикалық шеберлік
орталығынан Кембридж бағдарламасы
аясында 1-2-3 деңгейлі курстарды оқып
келді. Деңгейлік оқу демекші,шәкірттерін
арман көгіне ұмтылдырып қана қоймай,
ізгілік жолындағы өзі де ізденіске түсетін
ұстаздың дәрежесінің анықталуы қазіргі
заманның сұранысына керек-ақ. Дәреже
мен деңгейден
мүғалімнің кәсіби
қиындықтармен күресі, сіңірген еңбектің
қорытындысы мен үлесі көрінетіні бар.
Сонымен білім ордамызда жоғары санатты
мұғалім саны – 52 болса, бірінші санатты
мен екінші мұғалімдер саны 54-ті құрайды
(бірінші санатты мен екінші мұғалімдердің
анық саны сізге қызық болса, аталған санды
екіге бөліңіз), ал санаты жоқтардың ішінде
мектепке жаңадан келген жас мамандарымыз бар. Айтпақшы, апайымыздың жас
ұстаздарға көңілі алабөтен.Тәжірибесіз
мамандардан басын алып қашатын басқа
басшылардай емес,
жас маманның
көңіліне демеу, өзіне медеу болатын жылы
сөзі мен ақылын аямай, қасына тәжірибелі
мұғалімдерді тәлімгер етіп тағайындап, өзі
бас бапкер болып байқауларға баптайды.
Қарап отырсаң, ұстаз бен шәкіртті паралельдік метафораға теңеуге болады. Кей
сәттерде аңшының қолындағы бүркітін
қияға өрлетіп жіберіп, өзі де қарап отырмай қапылыста кезігіп қалған аңға мылтық
кезенетіні бар емес пе?! Сөйтіп бүркіттің
де, аңшының да қанжығасы майланады. Иә, біздің ұстаздар мен шәкірттерді
қиядан көздегенін ілетін, жеңіс үшін,
жүлде үшін басын бәйгеге тігетін бүркіт
пен аңшының образы деуге болады. Істәжірибесі аудан, қала көлеміне таралып,
тіпті online сабақ арқылы республикаға та-

нымал болған бірнеше мұғалімдер де бар.
Олардың жыл сайын әртүрлі тақырыпта
жазған ғылыми-әдістемелік, танымдықтәрбиелік
мақалалары
газет-журнал
беттеріне үздіксіз жарияланып жүр. Білім
құндылығы – шығармашылықта» дегендей, мектеп-гимназия мұғалімдері үнемі
байқауларға, педагогикалық оқуларға,
ғылыми конференцияларға, семинарларға
қатысып, жүлделі орындарға ие болып
келеді.
«Ұстаз жемісі – шәкірт жеңісі» емес
пе?! Мектеп-гимназияның шәкірттері –
түрлі интеллектуалдық олимпиадалардың,
ғылыми жобалардың, әртүрлі өнер, білім,
спорт байқауларының жеңімпаздары.
Жыл сайын болатын пәндік олимпиада, ғылыми жоба, тіпті, республикалық,
халықаралық байқаулардан 75 оқушымыз
топты жарып жүлдегер атанды. Мектепте
жылда «Алтын белгі» иегерлері өз білімдерін қорғап, ҰБТ-да жоғары нәтиже
көрсетуде. Бес жыл ішінде 12 оқушы
«Алтын белгі», 3 оқушы «Үздік атестат» иеленді. ҰБТ көрсеткіштері жоғары
дәрежеде көш бастап келеді. Оқушылар
2010-2011 оқу жылында – 97,5 балл, 20112012 оқу жылында – 94,4 балл, 2012-2013
оқу жылында – 105,8 балл, 2013-2014 оқу
жылында – 101,1 балл жинады. Басшының
қашанда мұғалімдерге оқушыны дамыту тұрғысында қатаң талап қоюы, білім
деңгейін, сапа көрсеткішін үнемі бақылап
отыруы осындай нәтежені көрсетіп келеді. Бұл – біз үшін қарқынды әрі күшті
көрсеткіш.
Білім
ордасында
оқушылардың
сабақтан тыс уақыттарын тиімді пайдалану үшін түрлі үйірмелер, онға жуық спорт
секциялары жұмыс істейді. Гимназияда
жас ұрпақ тәрбиесіне жаңаша көзқарас
таныту өз нәтежесін беруде. 2010 жылдан бастап ұлттық бірыңғай тестілеудің
қорытындысы бойынша гимназия ең үздік
10 мектептің қатарынан көрініп келеді. Ал
өткен оқу жылының қорытындысы бойынша, аталған білім ордасы 7 «Алтын белгімен» рекордтық жетістікке қол жеткізді.
Директордың шебер ұйымдастырушылық
қабілетінің нәтижесінде мектеп-гимназия қоғамдық ұйымдармен, әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті,
қыздар педагогикалық институты, Абай
атындағы педагогикалық университеті
сынды жоғарғы оқу орындарымен әлі
күнге дейін тығыз байланыста келеді.
Осы ұжым арасында ұйымшылдықты,
татулықты ту етіп ұстап, барлығын бірдей
көздеген мақсатқа жұмылдыратын Фатима Маметқалиқызының еңбегі өлшеусіз.
Гимназиядағы басшылық қызметінде
оның басты мұраты – іздену, оқу үрдісін
жаңарту арқылы білім сапасын арттыру, білімді, интеллектуалды, жан-жақты
бәсекелестікке қабілетті тұлғаны тәрбилеу
екені баршаға белгілі. Оқушылармыз
жыл сайын қалалық, республикалық,

халықаралық олимпиадаларға, ғылыми
жобаларға қатысып, өздерінің үздік
білімдерін қорғап, жүлделі орындарды
алып келеді. Қалалық олимпиададан
18 оқушы жүлделі орынға ие болса,
қалалық ғылыми жоба сайысына 51
оқушы қатысып, оның жартысы жүлделі
орынды жеңіп алды. Соңғы үш жыл ішінде халықаралық ғылыми жоба сайысына
24 оқушы қатысып, жүлделі орындарды
еселей түсті.
Жас ұрпаққа білім берумен қатар
қазіргі заманға сай тәрбиелі, саналы, өнегелі шәкірт тәрбиелеу ісіне
аса жауапкершілік танытатын Фатима
Маметқалиқызының ұзақ жылғы тынымсыз еңбегі лайықты бағаланып жүр. Ол
2010 жылы «ҚР Білім беру ісінің үздігі»
және «Ы.Алтынсарин» төс белгісінің
иегері атанса, 2013 жылы ҚР Білім және
ғылым министрлігінің білім беру жүйесін
дамытуда қосқан үлесі үшін Құрмет грамотасымен, АҚ БАҰО «Өрлеу» ФББЖКБАРИ-дың грамотасымен марапатталды. 2014 жылы ҚР Білім және ғылым
министрлігінің тәуелсіз Қазақстанның
рухани және әлеуметтік дамуы жолында қол жеткізген табыстары үшін
Құрмет грамотасымен, ҚР Президенті, «Нұр Отан» партиясының Төрағасы
Н.Ә.Назарбаевтың
стратегиялық
бағытын және партияның бағдарламалық
мақсаттары мен міндеттерін іске асыруға
белсене ат салысқаны үшін Құрмет грамотасымен марапатталды. Сонымен қатар
әр жылдар үлесіндегі еңбектегі жетістіктері үшін «Қазақстан Республикасының
тәуелсіздігіне – 25 жыл» мерекелік медалін апаймыз еліміздің елеулі мерекесінде кеудесіне тақты.
«Мұғалімдік мамандық – бұл адамтану, адамның күрделі және қызықты, шымшытырығы мол рухани жан дүниесіне
үңіле білу» (В.А.Сухомлинский) болса, Фатима Маметқалиқызының осы
қызметті адал абыроймен атқарып,
cапалы білім мен саналы тәрбие беру
ісінде оның тәлімін көрген, тағылымын
тоқыған шәкірттерінің алдыңғы буыны
бүгінде еліміздің әртүрлі қызмет орындарында жемісті еңбек етіп, жетістікке
жетуде.
Қашанда жарқын жүзді, кең жүректі
білім ордамыздың анасындай, тіпті
кемеңгер данасындай болған апайымыз
мектепте ер-азаматтар көп болғанын
қалайды. Сірә, «анаға қарап қыз өсетінін,
әкеге қарап ұл өсетінін» ойлағаны болар.
Бүгінде мектептегі 126 мұғалімнің 22-сі
ер мұғалім болса, соның бірі –менмін.
Әйтсе де апайымыз ер деп, әйел деп
ешкімді бөле жармайды. Барлығын бірдей, теңдей көреді. Тек ер балалардың
ұсақталмауын ойлағаны болар...
дам
негізінен
өзгеге
ұқсамайтын өзгеше мінезімен, бойына жинаған
терең рухани дүниесімен және бай
болмысымен ерекшеленсе керек. Фатима
Маметқалиқызының
бойынан
осындай қасиеттерді көруге болады.
Өзі басқарған білім ошағының әлеуетін
көтеріп қана қоймай, ел болашағының
тамырын тереңге бойлатқан жаңа
заманның жаңашыл ұстазы, шебер
ұйымдастырушысы, білікті басшыcы
бола білген Фатима Маметқалиқызын
үздік басшымыз деп айта аламын. Біздің
басшы – ең үздік директор!
Жеткеншек Меңдіғалиұлы,
№148 мектеп-гимназияның
мұғалімі.
Алматы.
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Біздің елімізде білім кеңістігінде
адам
мүмкіншілігінің
шексіздігін
өзін-өзі жетілдіру қабілеттеріне сенім
күшімен ерікіндігін мойындау, абыройын, ар намысын қорғау және
адамның бақытқа жету жолындағы
құқығы мен сұраныстарын қамтамасыз
ету негізгі үлкен мақсаттардың бірі болып тұр.
Бүгінгі уақытта білім ордаларының
басты мақсаты және негізгі міндетіазаматтық құндылықтары мәдениетті,
білімді, шығармашылықпен айналысуға
бейімделген, алдына мақсат қоя білетін
және сол мақсатқа жету жолында
табандылық көрсете алатын белсенді тұлға қалыптастыру. Адамгершілік
адамның рухани байлығы. Біз қәзір
болашақ
ұрпағымызды
ізгіліктің
бесігіне бөлейтін руханият дәуіріне
жаңа қадам бастық. Осы қасиеттерді
балалардың бойына сіңіру – ата-ана
және біздердің қолымызда. Барлық жер
дүниежүзінде жүргізіліп жатқан ізгілендіру үрдісі қоғамдағы білім беру мекемелеріне қойылатын жаңа талап. Адамды тәрбиелеу барысында ар-ождан ілімі
ауадай қажет екені белгілі. «Мұғалімнің
рухани дүниесін реформалау қажет,
- деп грузин ғалымы Ш. Амонашвили айтқандай, әр бала-тамаша рухани
күштің иесі, руханиятсыз білім жоқ.

Қазақстан
Республикасында
орта білім беру мазмұнын жаңарту
шеңберінде білім беру үдерісінің
құрылымы мен мазмұнына елеулі өзгерістер енгізілуіне байланысты «Тәжірибедегі рефлексия» жалпы
білім беретін мектептердегі педагогика
кадрларының кәсіби даму бағдарламасы
бойынша мектеп тренері курсын аяқтап
биылғы оқу жылында мектепте 17
ұстазды оқытудамын.
Бұл курстың маңыздылығы:
Тыңдаушылармен
жүргізілетін
жұмыс жүйесі жаңа мазмұндағы оқу
бағдарламасы, оқу жоспары, критериалды бағалау басшылығы үлестірме
материалдарға негізделеді. Әр мұғалім
тиімді оқу мен оқыту тәсілдерімен таныса отырып, өзінің педагогикалық
қызметіне белсенді оқу қағидаттарын
енгізеді. Оқу мен оқытудағы әр ісәрекет мақсатқа жетуге бағытталатынын
түсінеді. Ұстаз тәжірибесінде үйреніп
жатқан белсенді әдіс-тәсілдерді тиімді
қолдана білсе, оқушылардың сын
тұрғысынан ойлау қабілеттері дамып,
білімнің қажеттілігін түсінеді. Яғни,
«Не үшін?», «Қалай?», «Неліктен?» деген сұрақтарға жауап іздей бастайды.
Қазақстанда
білім
беруді
дамытудың
2011-2020
жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы
жобасында Қазақстандық білім беру
жүйесін жақсарту үшін, ең алдымен педагог кадрлардың мәртебесін арттыру,
біліктілігін дамыту бағытына үлкен мән
берілген. Осыған байланысты қазіргі
таңда еліміздің білім беру жүйесіндегі
реформалар, өзгерістер мен жаңалықтар
мұғалімнің өткені мен бүгіні, келешегі жайлы ойланып, жаңа идеялармен
жұмыс жасауға негіз болады.
Заман талабына сай мұғалім – тез
өзгермелі, білімді де білікті, тың серпіліске, өзгеруге дайын және жаңа талап
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О з а т т ә ж і р и б е - к ө п ке о р т а қ
Қазіргі кезеңде ең алдымен, оқушыға
оның қызығушылығы мен қажеттілігіне
көңіл аударып, әр оқушының жеке
қасиеттерінің барлық байлығын дамытып, оны толық ашуға мүмкін жағдайды
қарастыру қажет. Әлем өзгергендіктен,
бізде өзгереміз, және қазіргі кезде

келеңсіз жағдайлар орын ала бастайды. Кішкентай нәрестені періште
деп атайды., себебі оның жаны таза,
мөлдір, жоғарыда аталған ақиқат
жалпыадамзаттық
құндылықтар
ретінде таза күйінде. Адам өсе келе
осы құндылықтары басқа жалған

бөлшегі ретінде қабылдау. Дұрыс пен
бұрыстың арасындағы шынайылықты
ажырату. Құндылықтардың алғашқы
екеуі – ақиқат пен дұрыс әрекет, барлық
адамгершіліктің
мәнін
қамтиды.
Шыншылдық, туралық пен адалдық іштей осы екеуіне тән, барлық жағдайларда

ойыма ой қосылып, осы кереметттер
мені шабыттандырады. Осы кереметтер
маған рухани күш-жігер беріп, мен шабыттанып жүрмін деп ойлаймын.
Бойымызда осындай шабыт барда,
әр баланы керемет рухани күш иесі деп
қарап, оның шетсіз шексіздікті үйренсем

Басты міндетіміз –

тұлға қалыптастыру
өзгеріссіз қалу өте қауіпті екенін білеміз.
Менің ұстаздық ұстанымым – алдымдағы
баланың рухани жан дүниесін түсіне
отырып, оның өзіне деген сенімін
жоғарылатып, әрқашанда жақсы нәрсеге
шабыттандыру.
Мемлекет үшін ең
қымбат қазына – ондағы өмір сүретін
адамдар. Мемлекеттің өміршеңдігі де,
сол мемлекеттегі адамдардың рухани
адамгершілігіне байланысты. Кезінде
Платон, «Дүниенің көзі, түп негізі –
заттық нәрсе емес, рухани дүние», - деп
тұжырымдаған болатын.
Кез келген адамның өмірін
басқарушы, талпындырушы – оның
құндылық бағдары. Құндылық бағдар
адам өмірінің әр кезеңінде өзгеріп отырады. Осы құндылық туралы зерттеп
жүрген Ресей ғалымы И.Петракова,
еш өзгеріске ұшырамайтын уақытқа
тәуелсіз Ақиқат жалпыадамзаттық
құндылықтар иерархиясын жасады. Бұл
құндылықтар:
- Ақиқат
- Сүйіспеншілік
- Дұрыс әрекет
- Ішкі тыныштық
- Қиянат жасамау.
Бұл құндылықтар бір-бірінсіз жеке
жұмыс істей алмайды, ол біртұтас. Адам
осы құндылықтардан алшақтағанда,
оның денсаулығы сыр беріп, өмірінде

құндылықтардың астында көміле бастайды. Мұны қазақтың тілінде көңілдің
кірлеуі деп те атайды.
Адам рухындағы жазылған құндылықтардың негізгісі – ақиқат құндылығы.
Ол бастапқы шынайылықтың мәңгілік
мәні, ол жаратылыс негізінде жатқан
қасиеттер, адам табиғатының бастауы. Ол уақытпен шектелмейді.
Материалдық және рухани өлшемдерде
өзгерістерге ұшырамайды. Ақиқат –
көпқырлылықтың біртұтастығын түсіну,
өзін бәріне қатысы бар және бәріне жауапкер бөлінбейтін бірліктің бөлшегі
ретінде сезіну.
Жалпыадамзаттық
құндылықтар
барлық адами қасиеттердің өзегі болып табылады және «Өзін-өзін тану»
– білім беру үдерісінде тұтастық пен
адамдықты, рухтылықты қамтамасыз
ететін мета пән болып табылады.
«Ел боламын десең бесігіңді
түзе» деп көнелеріміз айтқандай, біз
тәрбиені баладан бастауымыз қажет
екені белгілі. Ал енді қалайша баланы басқаларға жаман айтпауды, жаман ойламауды, жамандық жасамай
тыныш өмірді сүруді үйретеміз? Оған
жауап «Сабақтағы жалпыадамзаттық
құндылықтар» бағдарламасы.
Ақиқат – өзін бәріне қатысы бар және
бәріне де жауапкер бөлінбейтін бірліктің

шындықты айт және іштегі ар-ождан
дауысына сәйкес әрекет ет. Ол уақытқа:
өткенге, бүгінге, болашаққа тәуелді
емес.
Мен өзін-өзі тану пәнінен сабақ
бергелі, балалардың ішкі жан дүниесіне
кірер есік кілтін тапқандаймын. Қай
кезде болмасын бойыма жинаған білім
мен өмірлік тәжірибемді, ата-анамнан
алған тәрбиемді жүрек үндеуі арқылы
балаларға
жеткізіп,
оқушыларды
шабыттандыруға асығамын. Шабыттану – ол адам бойындағы тылсым дүние.
Мен өз шабытымды әлемнің
жеті кереметіне теңеймін. Біріншісі
– денсаулық, денсаулықтың арқасында
өмірдің қызығын көріп жатырмыз.
Екіншісі – мөлдір сезім. Мөлдір
сезімнің арқасында мен отбасымда,
оқушыларымның ортасында, ұжымда
өзімді бақытты сезінемін. Үшіншіден
– сенім. Адамдардың бір-біріне деген риясыз сезімі. Төртіншісі – білім.
Білімсіз адамның күні жоқ. Бесіншісі
– өнер. Мен өзімді белгілі бір өнер иесі
деп айта аламын. Алтыншысы – менің
өмірім. Мен өз өмірімнің мәнді де, сәнді
өткенін қалаймын. Жетіншісі – рухани
күш. Қазі ғылым мен технологияның
дамыған кезінде мен үш шабытқа
шақыратын жеті керемет те артық етпес.
Әр кереметтің түбіне терең үңіліп, әрбір

деген ұмтылысына уақытында көңіл
бөліп, демеу жасасақ, қуаттандырсақ
жүрегі нұрға толы, жан жағына шуағын
шашып тұрған мейірімді, адамгершілігі
мол, үнемі талпынып тұратын, өз елін,
жерін, тілін, отбасын сүйетін, еңбекқор,
адал адам тәрбиелеп шығаратынымыз
сөзсіз. Міне, осындай үйлесімділік
болған кезде бүгінгіні ғана емес,
болашағын шұғылылы күйде елестетіп,
алға ұмтылатын, арманы биік, қиялы
асқақ, рухы биік азамат тәрбиелеуге
болады. Өзін-өзі тану рухани адамгершілік сабағы осы көздеген нысанаға жетелейтін шамшырақ іспетті пән.
Жалпы айтқанда, адамды адам
қылып тәрбиелеп, бойына тек жақсы
құндылықтарды қалыптастырып адами
қасиеттерді сіңіруге көмектесетін рухани асыл қазынамыз «Өзін-өзі тану»
пәні десем, артық айтпаған болар
едім. Мен алдымдағы әр оқушының
бойынан өзін-өзі тану пәні арқылы
мейірім мен рақымшылдықты, адамгершілікті, әділдікті, шынайылықты,
инабаттылықты, ізеттілік пен адамды
сыйлау секілді ұлы қасиеттерді табуға
болатынына сенемін.
Ақжамал Башеева,
«№3 орта мектебі» КММ мұғалімі.
Қостанай облысы,
Лисаков қаласы.

Функционалдық
сауаттылық
межесінен көріне алатын шығармашыл
да кәсіби шебер мұғалім. Оқушылардың
мектепте табысты оқуы ғана емес,
өмірде де табысты болуы мұғалімнің
қабілетіне, оның құзыреттілігіне байланысты екенін терең түсіндік. Мұғалім
оқушылар үшін қандай да бір пән
бойынша білім беретін адам ғана емес,
сондай-ақ олардың оқудағы еңбегін
қызықты, тиімді ұйымдастыра алатын, оларға үлгі болатын ерекше тұлға
болуы керек. Жаңа заман мұғалімнен
күнделікті оқушылармен
қарымқатынас барысында әрбір жағдаят
үстінде ерекше білім деңгейін көрсетуді
және шығармашыл шешім қабылдай
алуын талап етіп отыр.
Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты – білім мазмұнының
жаңаруымен қатар,
критериалды
бағалау жүйесін енгізу және оқытудың
әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын
қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді.
Жаңартылған білім жүйесі
құзыреттілікке және сапаға бағытталған
бағдарлама. Жаңартылған білім берудің
маңыздылығы – оқушы тұлғасының
үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құра отырып сын тұрғысынан
ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу,
тәжірибе жасау, АҚТ-ны қолдану, коммуникативті қарым-қатынасқа түсу,

жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу.
Жаңа білім беру бағдарламасы сыни
тұрғыдан ойлауға, шығармашылықты
қолдана білуді және оны тиімді жүзеге
асыру үшін қажетті тиімді оқыту әдістәсілдерді (бірлескен оқу, модельдеу,
бағалау жүйесі, бағалаудың тиімді стратегиялары) үйретеді.
Қазіргі білім беру жүйесінде жаңа
технологияларды енгізу күннен-күнге
басты талапқа айналып, осы әдістерді
жетілдіре түсу қажеттігі күшейіп келеді.
Мұғалімнің шеберлігі қандай жоғары
болса да, мұғалім оқушының өз белсенділігін туғыза алмаса, берген білім
күткен нәтиже бермейді. Оқушының
тұлға ретінде қалыптасуы белсенділік
арқылы жүзеге асады.
Жаңартылған бағдарлама осы оқу
жылының 1-ші қыркүйегінен бастап енгізілді. Мұғалімдер оқушылармен бірлесе жұмыс істеп, бағдарламадағы оқу
мақсаттарын игертуге қарқынды жұмыс
жасап жатыр.
Бағдарлама
оқушының
төрт
тілдік дағдысын: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым жетілдіруге бағытталған. Бұл төрт дағды оқу
жоспарында «Шиыршық әдісімен»
орналастырылған және бір-бірімен
тығыз байланысты. Яғни, жыл бойына
бірнеше рет қайталанып отырады және
сынып өскен сайын тілдік мақсат та

күрделене түседі.
Бүгінгі күні барлық елдер жоғары
сапалы білім жүйесімен жұмыс
істеуде. Өйткені қазіргі заманда
елдің бәсекеге қабілеттілігі оның
азаматтарының
парасаттылығымен
анықталады, сондықтан білім беру
жүйесі болашақтың талабына сәйкес
дамуы тиіс. Оқушыларды заманауи
әдіс-тәсілдермен оқытып, ой-өрісі кең,
саналы, еркін азамат етіп тәрбиелеу
қажеттілігі де осы себептен туындап
отыр. Оның үстіне білім берудің жүйесін
қарқынды дамытқан бұл үрдістің жалпы білім беретін мектептерге де енгізіле
бастауы көңіл қуантады.
Биылғы оқу жылында 1-сынып оқушылары жаңартылған білім
мазмұнына енгізілуіне байланысты
тамыз айынан бастап барлық 1-сынып
мұғалімдері нормативтік құжаттармен
танысып,
мектептерге
тарату
жұмыстары жүргізілді. Жаңартылған
білім мазмұны бойынша әдістемелік
көмек көрсету мақсатында семинарлар,
түсіндіру жұмыстары жүргізілуде.
Мұғалімдер іс-тәжірибе алмасу
мақсатында аймақ, аудан мектептерінде өткізіліп жатқан әр түрлі деңгейдегі
семинарларға қатысып, мұғалімдерге
жиынтық бағалауды өткізу жолдары
түсіндіріліп, жиынтық бағалау тапсырмаларын өздеріне орындату, дескрип-

торлар құрастыру жұмыстарын білуде.
Қорыта
айтқанда,
жаңа
бағдарламаның мәні – баланың
функционалдық
сауаттылығын
қалыптастыру. Оқушы өзінің мектеп
қабырғасында алған білімін өмірінде
пайдалана білуі керек. Сол үшін де бұл
бағдарламаның негізі «Өмірмен байланыс» ұғымына құрылған.
Ұстаздарға үлкен жауапкершілік
міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ
ғасырда өмірдің барлық салаларында
табысты болу үшін, қажетті дағдыларды
дарыту үшін мұғалімдер тынымсыз
еңбектену керек. Жаңартылған оқу
бағдарламасы аясында тек өз пәнін,
өз мамандығын шексіз сүйетін білімді
мұғалімдер ғана жұмыс істей алады.
Ата-бабамыз «Оқу – инемен құдық
қазғандай» демекші, шығармашыл, ізденімпаз ұстаз ғана табысты болады,
нәтижеге жетеді.
Меруерт Бигазинова,
«Еңбекші ауылындағы орта
мектеп» КММ мұғалімі.
Алматы облысы,
Қарасай ауданы.
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Болашаққа үміт артқан мемлекет, ең алдымен білім сапасының
іргетасын қалайды. Ертеңгі келер күннің бүгінгіден гөрі нұрлы
болуына ықпал етіп, адамзат
қоғамын алға апаратын қүдіретті
күш тек білімге ғана тән. Ұлы
Конфуций: «Оқымай ойлану бос
әрекет» деген, яғни білім ғана
биікке жеткізеді. Ақпараттық
қоғамдағы өмір сүру жағдайының
аса үлкен жылдамдықпен өзгеруі
– білім беру жүйесінің уақыт талабына сай келуі үшін жаңа жолдарды іздеуді қажет етеді.
Өткенімізге зер сала қарасақ
білім беру жүйесінде осыған дейін
оқушыға білім, білік, дағдыны
қалыптастыруды талап
етсек,
бүгінгі күннің мақсаты – іскерлік
қарым-қатынас, оларды өз бетімен
білім алуға бағыттау. Білім беру
жүйесінде жеке тұлғаға бағытталған
негізгі қарым-қатынастың кешегісі
мен бүгінгісін салыстыра жасаған
төмендегі үлгіден байқауға болады:
Білім философиясы
Білім
Оқушы
Білім парадигмасы
Пәндік білім
Жеке тұлғалық
Басты тұлға
Мұғалім Оқушы
Қатынас
Субъект – объект
субъект – субъект
Мақсат
Білім беру
Өз бетімен білім алуға баулу
Міндет
Оқыту дидактикалық үрдіс
Жағдай жасау
Үйренеді
Оқыту әдістемесі
Оқыту технологиясы
Мұғалімнің шығармашылық
біліктілігін жоғарылатып, бүгінгі
таңда білім сапасын арттырудың
көзі болып отырған – оқыту технологиялары. Өйткені бұрынғы
мәдени
тәжірибені
жеткізуге
бағытталған, тұлғаны белгілі бір
әлеуметтік қызметтерге даярлайтын
әлеуметтік сипаттағы, үлгі бойынша оқытатын білімнен адамның
өзін танымның биік шыңдарына
қарай жетектеп отыратын «өмір
бойы алатын білімге» бағыттау
қажеттігі туындауда. Мұғалім
жұмысының шығармашылық сипаты күтілетін нәтиженің негізгі
көзі болғандықтан осы қажеттілік
білім саласындағы инновацияға
жеткізді.
Білім беру жүйесіндегі инновациялар дегеніміз – бұл оқу-тәрбие
үрдісін жүйелі түрде жобалауға
мүмкіндік беретін, білім алушы
мен ұстазға тиімді жағдайды
қамтамасыз ететін прогрессивті,
жаңа педагогикалық енгізулер.
Ал осы бағытта өсу стратегиясын таңдау дамуға жол ашатын
мақсат деңгейімен анықталады.
Стратегиясыз әрекет ету жоспары
да, өркениетке шығу кеңістігі де,
табысқа жету бағдарламасы да
болмайды.
Стратегиялық тұрғы кезеңдері
- Мақсат қою ----- Біз неге
ұмтыламыз?
- Жағдайды бағалау ----- Бүгін
біз қандай деңгейдеміз?
- Стратегияны таңдау ----Қалай біз көздеген мақсатқа жетеміз?
- Жоспар жасау ----- Стратегияны қалай шындыққа жанастырамыз?
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- Жоспарды түзету ----- Тиімді
жоспар.
Күтілетін нәтиже: өзіндік
білімін жетілдіруге төселген,
нарықтық экономиканың талабына сай білімін сапалы түрде
жалғастыратын, алған білімін
өмірде қолдана алатын жеке тұлға
дайындау.
Баланың
жасына,
жеке
басының ерекшеліктеріне қарай
қарым – қатынас жасай білу дегеніміз – оның жүрек сезіміне
жол табу, тәрбиесіне ықпал жасайтын жұмыстың формалары
мен әдістерін табу. Яғни, баланың
қызығушылығы мен ынтасына сай
білім сұранысын қанағаттандыру

Ұстаз ретінде оқушылардың
өзіндік ерекшеліктерін зерттеп,
біліп алған соң ғана солардың
қабылдау деңгейіне орай әдістәсілдерді іріктеп, талдап қолдану
нәтиже берері сөзсіз.
Сабақ
барысында
оқушылардың өздігінен ізденуін қадағалап, білім дағдысын
толықтыруға бағытталған сабақ
әдістеріне тоқталсам:
•
Модульдік
бағдарлама
– тақырыпты оқып үйренудегі
оқушы іс-әрекетінің бағдарламасы.
Тиімділігі – оқушы оқу элементтері негізінде жұмыс жасайды.
Модульдік бағдарлама әдісі 67 сынып оқушыларының жеке

өз жазғандарын тексере алады.
Мұғалім нұсқауын басшылыққа
алатын болғандықтан бұл әдіс
10-11-сыныптарға қолайлы деп
білемін.
• Деңгейлік оқыту – өз бетімен білім ала білуге бейімдеу.
Тиімділігі – оқушы қабілеті мен
бейімділігін дамытуда әртүрлі
деңгейлі шығармашылық тапсырмаларды оқушы күшіне сай
қолдануға негізделеді. Бұл әдіс оқу
материалын меңгертуде оқушының
бейімділігіне бағытталатындықтан
барлық сыныпта да қолданған жөн
деп есептеймін. Өйткені міндетті, алгоритмдік, эвристикалық,
шығармашылық
кезеңдерден

болып табылады. Сабақ кезінде
әр оқушы пән мұғалімімен бірге
сабақта берілетін материалдарды
бірлесіп талқылап, тұжырымдап,
қорытындылап, негізгі ойды әрі
қарай жалғастырып отыратын
күйге жеткенде ғана тақырыптың
негізгі
мазмұны
ашылады.
Мұғалім мен оқушылардың байланысы 45 минут ішінде үзілмеуі
баланың пәнге деген белсенділігі
мен қызығушылығын арттырады.
Оқыту
әдісінде
мынадай
өзіндік проблемалар бар:
1.
Оқушыларға
пәнді
меңгертуде мақсат пен міндеттерді анықтау.
Бұл жерде неге оқыту керек деген сұрақ туындайды.
2. Қойылған мақсат пен
дидактикалық талаптарға сай оқу
пәнінің мазмұнын анықтау.
Бұл жерде нені оқыту керек деген сұрақ туындайды.
3. Оқытудың формаларын,
әдіс-тәсілдерін жіктеу.
Бұл жерде қалай оқыту керек
деген сұрақ туындайды.
4. Оқушылардың пәнді меңгеру
үрдісін зерттеу.
Бұл жерде оқушылар қалай
оқиды деген сұрақ туындайды.
Сұрақ – әрекетке, әрекет – ізденіске, ізденіс – еңбекке, еңбек
– нәтижеге бастайды.
Дәстүрлі
сабақта
негізгі
сөйлеуші, үйретуші мұғалім болса,
жаңа технологиялық оқу үрдісінде
мұғалімнің міндеті оқушының
пәнге қызығушылығын арттыру
арқылы өз бетінше игеруге сенім
білдіру, өз білімін әрі қарай дамытуына жағдай тудыру, оқи алуға
үйрету, шығармашылық деңгейге
дейін көтерілуіне мүмкіндік жасау. Бұл жердегі басты тұлға
– оқушы, ал мұғалім – жетелеуші,
бағыттаушы болып табылады.
Ұстаз ретіндегі ұстаным:
- Ой таласын туғызу, зерттеу
жұмысына машықтандыру;
- Оқуға бірдей өлшеммен
қараудан арылту;

тұлғалық дамуына өте қолайлы
әдіс. Өйткені белгіліден белгісізге қарай оқушыны дамытуға
бағытталған жұмыстар оқу элементтері
бойынша
жүйелеп
беріледі.
• Модульдік бөліктік оқыту
– бірнеше тақырыпты біріктіріп
оқытуға негізделеді. Тиімділігі
– артық сағаттар есебінен
оқулықта жоқ тапсырмаларды
жүзеге асыруға болады. Модульдік–бөліктік әдіс 8-сынып
оқушылары үшін қолайлы. Себебі
төменгі сыныптарда биологиялық
тірек білімін жинақтаған оқушы
өз бетінше қосымша материалдармен жұмыс жүргізуді қиындықсыз
атқарады.
• Электрондық оқулыққа негізделіп жасалған жүйе. Тиімділігі
– оқушы оқулықтан тыс қосымша
материалдарды осы жүйеден
талқылап оқиды. Бұл жүйені 8сыныптан бастап жиі қолданған
дұрыс. Өйткені осы кезеңнен бастап оқушылар күрделі материалдарды қамтитын олимпиадалық
тапсырмалар, ғылыми жобаларға
қажетті материалдарды іздеп табуда қиындық көреді.
• Технологиялық карта – тапсырмаларды жоспарлау және орындау барысында жетекшілік қызмет
атқарады. Тиімділігі – жаңа материалды меңгеруде эвристикалық
ізденіс жүреді. Технологиялық
карта әдісі жетекшілік қызметке
негізделгесін 10-11 сыныптар
үшін қолданғанда тиімді нәтиже
береді. Бұл кезеңде оқушылар
қиын сұрақтардың шешуін табуда
қосымша хабар көздерін пайдалана алады.
• Бағдарламаланған картамен
оқытудың тиімділігі – оқулық
мәтінімен жұмыс жүргізу арқылы
танымдық қызметке оқушының
белсенділігі артады. Бұл әдістің
ерекшелігі – оқушы бүтін бір параграфты өздігінен игереді. Алдынала дайындалған картамен жұмыс
істеп болған соң кілт арқылы

өткен оқушы білімін тереңдетіп,
дамытуға әрекеттенеді.
• Сатылай талдау – білім негіздерін саралауға, еске түсіруге,
білімді тұрақты етуге негізделеді. Тиімділігі – педагогикалықжүйелілік-бірізділік
ұстанымы
бойынша тірек-сызба арқылы
жұмыс жасауға мүмкіндік береді.
Бұл әдіс әрбір тапсырмадан соң
оқушы логикалық қорытынды
шығара алатындығымен тиімді.
Әрі өткен білімдерін ұмыттырмай
жаңғыртып отыратындықтан бұл
әдісті көбіне 6-9 сынып оқушылары
үшін қолданған тиімді.
• Дебат – мәселе төңірегінде
екі жақ бір-біріне қарама-қарсы
екі түрлі көзқарас пікірталасын
тудырады. Тиімділігі – оқушыны
жазбаша және ауызша іскерлікпен
ғылыми түрде сөйлеуге, бұқаралық
ақпарат құралдарын пайдалануға
үйретеді.
• Тірек мәтінмен жұмыс ойдағы
ақпараттың мағынасын нақтылы
бөлікке бөліп жүйелі ой айту.
Тиімділігі – оқушы алған білімін
кері айтып бере алады және есту,
көру, есте сақтау қабілеті дамиды.
Әр жүректі білім шуағымен
нұрландырудың жолын тапқан
ұстаз – нағыз сабақтың жасампазы. Терең білімі, толассыз
ізденімпаздығы, әр жүрекке жол
таба білетін сезімталдығымен
шәкірттер сүйіспеншілігіне бөлену
– ізденіс нәтижесі.
Роза Куракова,
«Өрлеу» БАҰО» АҚ
филиалы Атырау облысы
бойынша педагогикалық
қызметкерлердің біліктілігін
арттыру институты,
«Инновациялық технологиялар және жаратылыстану (гуманитарлық)
ғылымдары пәндерін оқыту
әдістемесі» кафедрасының аға
оқытушысы,
PISA және Жобалау пәні тренері, ҚР Білім беру ісінің үздігі.
Атырау облысы.

Шығармашылық
ізденіс көзі

Жаңаша

оқыту

Қазіргі таңда барлық мәселе
білім алушы мен білім беруші,
яғни педагогтардың кәсіптік және
білім беру бағдарламаларының
сапасын арттыруға келіп тірелуде. Білім мен ғылымның іргетасын
қалайтын білім беру буындарының
негізгісі – орта мектеп. Осы орайда мектеп мұғалімдеріне үлкен
жауапкершілік жүктелген.
Себебі еліміздің болашағы
мен тағдыры жас жеткіншектердің
қолында, ал жас жеткіншектердің
тағдыры мұғалімнің қолында десек, әрбір мұғалімнің көздеген бір
ғана мақсаты – алдындағы балаға
сапалы білім, саналы тәрбие беру.
Сондықтан сол мақсатқа жету үшін
әрбір ұстаз өзінің ізденімпаздық
шығармашылығымен қатар білімін толықтырып отыруы тиіс.
Білім
беру жүйесінде болып
жатқан түбегейлі өзгерістер, оқу
процесін озық технологиялармен
қамтып жетілдіруді талап етіп
отырғандығы білім беру саласында
қызмет атқарып жүрегн мұғалімдер
қауымына белгілі жағдай.
Білім беру жүйесіндегі озық
үлгілері мен ерекше тұстарын
ұлттық білім беру жүйесіне ендіру қазіргі таңдағы жоспарлардың
біріне айналуда.
Мектептің негізгі құндылығы
оқушы десек, оған жеке тұлға
ретінде қарау – ұстаздардың басты міндеті. Әлемдік жалпы білім
берудің басымдылық мақсаты
– өзгермелі өмір жағдайына тез
бейімделетін, өз жолын дұрыс
таңдай білетін, бәсекеге қабілетті
рухани жағынан бай жеке тұлға
дайындау.
Педагог
қызметкерлердің
білімін жетілдіру, әлемдік білім
беру жүйесіндегі жаңа технологиялар арқылы тәжірибиелер алмасу мақсатында республикамыздың
әр аймағында
үш
деңгейлік
бағдарлама
бойынша жұмыс
жүргізілуде.
Осы тұрғыда біздің киелі
білім ордасында да үш деңгейлік
бағдарламаны оқып, сол бойынша мектептің даму жоспарына
өзгерістер енгізіп, шәкірттерге
оқытудың тиімді әдіс-тәсілдері
арқылы білім беріп жатқан
ұстаздарымыз
да
баршылық.
Сондай-ақ
бұл мұғалімдер
қоғамдастық
құру, тәлімгерлік
жұмыс жүргізу, коучинг сабақтар
өткізу, шеберлік сыныбын өткізу,
желілік қоғамдастық құруды басты назарға алды. Сонымен қатар
бұл мұғалімдер тек окушылармен
ғана жұмыс жүргізумен шектелмей, мектептегі жалпы ұстаздар
қауымына оқытудағы 7 модель
технологиясын
білім
беруде
қолдану жолдарын жетілдіруде.
Қысқасы, білім әлеміндегі тың
өзгерістерді толыққанды меңгеріп,
тәжірибемен ұштастырғанда ғана
тәуелсіз еліміздегі білім беру
жүйесін әлемдік деңгейге жеткізетіндігімізге көз жеткіздік.
Роза Ешенова,
№19 жалпы орта мектебінің
мұғалімі.
Оңтүстік Қазақстан облысы,
Түркістан қаласы.
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Б Ә Р І М ІЗ Д Е
Ұлттық идея мәселесі бүгінде
барлық мемлекеттер үшін маңызды
болып отыр. Бұл туралы Қазақстан
Республикасының
Президенті
Н.Ә.Назарбаев өзінің «Қазақстан
жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде,
бір болашақ» атты Қазақстан
халқына
Жолдауында:
«Мен
қоғамда: «Қазақ елінің ұлттық
идеясы қандай болу керек?» деген
сауал жиі талқыға түсетінін көріп
жүрмін. Біз үшін болашағымызға
бағдар ететін, ұлтты ұйыстырып,
ұлттық мақсаттарға жетелейтін
идея бар. Ол – «Мәңгілік Ел» идеясы», - деген еді.
Жалпы,
«Мәңгілік
Ел»
идеясының үш негізден немесе үш
тұғырдан тұратыны анық. Біріншісі
– Түркі қағанаты билеушілерінің
(Күлтегін, Білге қаған, Тоныкөк)
саяси акт – «манифест» ретінде әзірлеп, тарих сахнасына
шығаруы; екіншісі – әл-Фарабидің
философиялық
шығармасында
идеяның теориялық-философиялық
тұрғыдан негізделуі және үшіншісі
– Жүсіп Баласағұнның «Құтты
білік» дидактикалық дастанында құқықтық мемлекеттің негізгі қағидаларының, яғни Ата Заң
іргетасының қалануы.
Ежелгі түркілердің «Мәңгілік
Ел»
идеясын
теориялықфилософиялық тұрғыдан негізін
салып берген әйгілі ойшыл, философ Әбу Насыр әл-Фараби болды.
Ол ежелгі грек философиясы мен
Шығыстың мұсылман ілімдерін байланыстыра отырып, түркі дүниесіне
сәйкес «Мәңгілік Ел» идеясының

саяси-философиясының теориялық
негіздемесін жасап берді.
«Құтты
білік»
дастаны
орта ғасырларда өркениетті ел
болған Қарахан әулеті мемлекеті
түріктерінің тілінде жазылғаны белгілі. Жүсіп Баласағұн «Құтты білікті» 1069-1070 жылдары Баласағұн
қаласында бастап, он сегіз айдың
ішінде Қашғар қаласында аяқтаған.
Дастан елде Ата Заң (Конституция)
қызметін атқарған. Шығармада
ел
басқарудың,
экономиканы,
әлеуметтік-тұрмыстық
ахуалды, әскери істі ұйымдастырудың,
шаруашылықты,
тағы
басқа

15 сәуір, 2017 жыл

БІ Р Д Е Й М ІЗ
жария еткен 2015 жылға арналған
Жолдауында айқын көрсетіп берді: «Біздің жалпы ұлттық идеямыз
– Мәңгілік Елді басты бағдар етіп,
тәуелсіздігіміздің даму даңғылын
Нұрлы
Жолға
айналдырдық.
Мәңгілік Ел – елдің біріктіруші

Бір

шаңырақ
астында

да
мемлекеттің
әл-ауқатын
жақсартудың ерекшеліктері суреткерлік-философиялық тілмен баяндалады.
Сонымен, көне тарихтан бастау
алған ұлттық идеямыз қазірде тарихи сабақтастықты бастан кешіріп,
тәуелсіз мемлекетіміздің рухани
тұрғыдан тұрақты даму ресурсына
айналып отыр. Оны Елбасының

күші, ешқашан таусылмас қуат
көзі. Ол «Қазақстан – 2050»
Стратегиясының ғана емес, ХХІ
ғасырдағы Қазақстан мемлекетінің
мызғымас идеялық тұғыры».
«Мәңгілік
Ел»
жалпы
Қазақстандық
ортақ
шаңырағымыздың ұлттық идеясы.
Ата-бабаларымыздың сан мың
жылдан бергі арманы болатын.

Әлеуметтік
маңызы
зор
құндылықтың
мән-мағынасын
ұғындыру, баланың санасына,
сезіміне, түйсігіне, мінез-құлқына
әсер ететіндей дәрежеге жеткізу
ұстаздық шеберлікті қажет етеді.
Тәрбие
сабақтарында
оқушылардың
дүниеге
дұрыс
көзқарасы
қалыптастырылады,
адамгершілікке,
имандылыққа,
ізгілікке
тәрбиеленеді,
отаншылдыққа,
халықтарды
құрметтеуге,
сыйлауға,
яғни
халықтар достығына, бейбітшілікті
сақтауға, туған жерін сүйе білуге
тәрбиеленеді.
Біздің Мақтарал ауданында әсіресе халықтар достығына
тәрбиелеу мен үшін өте маңызды.
Себебі, тарихи даму жолында бұл
өңірде қазіргі күнде қазақтармен
бірге бір шаңырақтың астында
өзбектер, тәжіктер өмір сүруде.
Өзбек, тәжік тілді мектептерде,
сонымен қатар аралас мектептерде
оқушыларға, ауыл тұрғындарына
халықтар
достығының
маңыздылығы үнемі айтылады.
«Мәңгілік ел» идеясы – Елбасы
айтқанындай, жалпы Қазақстандық
ортақ шаңырағымыздың ұлттық
идеясы – бүкіл елде қолдау тауып
отырғаны дұрыс саяси бағытта дамып бара жатқанымыздың дәлелі
екеніне көз жеткізіп отырмыз.
Отабек Каршиев,
А. Рудаки атындағы жалпы
орта мектебі директорының
тәрбие ісі жөніндегі орынбасары.
Оңтүстік Қазақстан облысы,
Мақтарал ауданы.

Басты құндылығымыз –

білімді адам

Білімді ұрпақ – ел болашағы.
Тәуелсіздік алған тұстан бері білім
беру саласында түрлі реформалар жүзеге асты. Әлемдік білімғылымның, инновацияның көшіне
ілесу мақсатында биылдан бастап
тағы да бірқатар реформаларға
алғашқы қадам жасалды. Олар
– орта білімнің жаңартылған
мазмұнға көшуі, 12 жылдық білім
беру жүйесін ендіру арқылы оқу
жүктемесін азайту, орыс тілінде
білім беретін мектептерде қазақ
тілін жаңаша оқыту әдістемесі,
2019 жылдан бастап жоғары сыныптарда
пәндерді
ағылшын
тілінде оқытуды енгізу, оқу бейнематериалдары, шағын жинақты
мектептермен жұмыс, ҰБТ-дағы
өзгерістер, мұғалімдермен тікелей
байланыстарды жолға қою.
Осы реформаларды жүзеге асыру жолында елеулі, әрі ауқымды
өзгерістер өрістеуде. Осы мақсатта
мемлекетіміздің
білім
сапасын арттыратын түрлі құжаттар
қабылданып, бағдарламалар енгізілуде. Мемлекет тарапынан
көптеген
қаражаттар
бөлініп,
еліміздің
көп
жерлерінде
мұғалімдердің біліктілігін көтеру
курстары өткізілуде. Қазақстандық
ұстаздарға жоғарыда аталған реформаларды сапалы түрде жүзеге асыру жолында ғылыми-тәжірибелік
тұрғыдан көмек көрсетуде педагогика ғылымдарының докторы

Жансауле Мақатова басқарып
отырған білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық
қызметкерлерінің біліктілігін арттыратын республикалық «Өрлеу»
біліктілікті
арттыру
Ұлттық
орталығының рөлі ерекше. Атап
айтқанда, институт мамандары
қазақстандық ұстаздарды кезеңкезеңімен
түрлі курстардан
өткізуде. Сондай курстардың бірі
27.03-07.04
аралығында
мектеп
директорларының
тәрбие
ісі жөніндегі орынбасарларына
арналған «Мәңгілік ел» ұлттық
идеясы негізінде тәрбие мазмұнын
жаңарту» тақырыбында өткен 2
апталық 80 сағаттық біліктілікті
арттыру курсы. Аталған курс аясында тәжірибелі мамандардан
дәріс алудамыз. Курс жұмысына
институттың тәрбие және тұлғаны
әлеуметтендіру
кафедрасының
аға
оқытушысы
Нуржамал
Тайтанованың
басқаруымен
республиканың
барлық
аймақтарынан
29
тыңдаушы
қатысты. Сонымен қатар курс
барысында аға оқытушылар Акжаркын Тажиханқызы, Орынбек
Исаұлы, Агима Абилқызы, Гүлнар
Тоқайқызы секілді білікті мамандармен «Білім беру үрдісіндегі
тәрбиелеу әлеуетін жоғарылату,
оқыту және тәрбиелеу үдерістерінің
интеграциясы», «Тәрбие үдерісін
ұйымдастыруда «Назарбаев Зи-

яткерлік мектептері» әдістерін
қолдану», «Оқу-тәрбие үдерісін
психологиялық қамтамасыз ету, педагогтер, ата-аналар мен балалардың
психологиялық мәдениетін көтеру»
тақырыптарында
интербелсенді
дәрістер, практикалық жұмыстар,
тренингтер
мен
семинарлар
жүргізілсе, курс тыңдаушылары
бір-бірімен іс-тәжірибе алмасу
мақсатында коучинг, шебер-сынып,
тренингтер өткізіп, өзекті мәселелер
төңірегінде SWOT талдау жасады.
Курс кезінде барлық қатысушылар
www.orleu.kz интернет-ресурс порталына тіркеліп, алдағы уақытта да
бір-бірімен тәжірибе алмасып тұру
мүмкіндігіне ие болды.
Әрқашан да білімімізді жетілдіріп, шығармашылық ізденісте
бола отырып, жас ұрпаққа са-

палы білім мен саналы тәрбие
беруде кәсіби көмек пен қолдау
көрсеткен «Тәрбие және тұлғаны
әлеуметтендіру»
кафедрасының
аға оқытушыларына, әсіресе, бізге
жетекшілік еткен кафедраның аға
оқытушысы Нуржамал Тайтановаға
шексіз алғыс білдіре отырып,
шығармашылық табыс, қажымас
қайрат, зор денсаулық тілейміз.
19-топ тыңдаушылары
атынан Қарағанды облысы
білім басқармасының «№ 3
қазақ-түрік лицей-интернаты»
КММ директорының тәрбие ісі
жөніндегі орынбасары
Сәндігүл Елеуова,
Алматы қаласындағы №146
мектептің мұғалімі
Ақбота Тағыбаева.
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23-30 сәуір аралығында Астана
қаласында химия пәнінен оқушылар
арасындағы 51-і Халықаралық
Менделеев олимпиадасы (ХМО)
өткізіледі.
51-і Халықаралық Менделеев
олимпиадасының ашылу салтанаты
«Назарбаев Университет» АББҰ-ың
«Қызғылт сары түс залында» өтеді.
Олимпиаданың ашылу салтанатына арналған баспасөз мәслихатына
ҚР Білім және ғылым вице-Министрі Эльмира Суханбердиева, ҚР Білім
және ғылым министрлігі Мектепке
дейінгі және орта білім департаменті директоры Жаңыл Жонтаева және «Дарын» Республикалық
ғылыми-практикалық орталығының
директоры Қирабаева Шолпан

Менделеев

олимпиадаcы

қатысады
деп
жоспарлануда.
Баспасөз мәслихатына сондайақ 51-і Халықаралық Менделеев
олимпиадаcының
ұйымдастыру
комитетінің Төрағасы академик
Ресей Ғылым Академиясының
академигі
Валерий
Лунин,
олимпиаданың қазылар алқасының
төрағасы,
Мәскеу
Мемлекеттік
университетінің
химия
факультетінің профессоры, химия
ғылымының докторы Валентин
Ненайденко, ААҚ «ЕвроХим» Минералды-химиялық компанияның
қоғамдық байланыстар және коммуникациялар басқарма бастығы
Владимир Торин қатысады деп
күтілуде.
Химия әлемінің қызығымен
танысуға
ұлттық
химия
олимпиадаларының 120 жеңімпазы
мен
жүлдегерлеріне
қатысуға
мүмкіндік
берілді.
Астана
қаласына жалпы саны 22 құрама
команда келеді. Олардың ішінде
Ресей, Әзербайжан, Армения, Беларусь, Болгария, Венгрия, Грузия,
Қазақстан, Қырғызстан, Латвия,
Литва, Молдова, Румыния, Сауд
Арабия, Тәжікстан, Түркменстан,
Өзбекстан, Украина, Түркия, Нигерия, Монғолия, Израиль мемлекеттері бар.
2017 жылы “ЕвроХим” Минералды-химиялық компаниясы– минералды тыңайтқыштарды өндіруде
жетекші өндіруші компаниясы 51ші Олимпиаданың басты серіктесі
болып отыр.
Біз “ЕвроХим” компаниясына өскелең ұрпақтың ең дарынды
химиктердіне
мүмкіндік беріп,
болашақ жетістіктерін қолдадағаны
үшін алғысымызды білдіреміз,
- деді М.В. Ломоносов атындағы
ММУ химия факультетінің деканы Валерий Лунин. Сондай-ақ ол:
Бұл ғылымға және саланың дамуына қосқан баға жетпес үлес және
болашаққа жол ашады, бұл жерде
компанияның қандай жас мамандарды өздеріне таңдап алуы маңызды
емес. Ең бастысы оқушылардың
үздіктермен жарысып,
өздерін
көрсетіп, өз деңгейлеріне лайықты
жоғары оқу орындарына жолдама
алуы!»,-деп атап өтті.
Олимпиада үш кезең бойыншар
өтеді: екі кезең теориялық және
біреуі практикалық кезең.
Жеңімпаздарға басты жүлделерден бөлек Ресейдің алдыңғы
қатарлы жоғары оқу орындарының
бірінші
курсына
емтихансыз
қабылдануына мүмкіндік беріледі.
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«Бейметалдар. IV А топша элементтеріне сипаттама. Көміртек және кремний» тақырыбына төмендегідей жоспар
құрдым.
Сабақтың мақсаты: Студенттерге
«Бейметалдар» тақырыбы бойынша нақты
мағлұмат бере отырып, өмірде қолдану
қажеттілігін түсінуге жағдай жасау.
Міндеттері:
Білімділік: Оқушылардың бейметалдарды периодтық жүйедегі орнына және
атом құрылысына тән ерекшеліктеріне
көңілін бөле отырып, жаңа тақырыпты
игерту, бейметалдардың қасиеттері, адамға
қажеттілігі туралы, қолдану аясының
кеңдігі туралы білімдерін толықтыру.
Дамытушылық: Өзіндік жұмыс істеуге баулу, оқушылардың ойлау және
шығармашылық қабілеттерін дамыту,
алған теориялық білімдерін іс-жүзінде
қолдана білуге және пәндермен байланыстыра білуге үйрету; жалпы бейметалдарға
сипаттама бере отырып, жаңа технология
әдістері арқылы оқушылардың сабаққа
белсенділігін арттыру.
Тәрбиелілік: Оқушыларды периодтық
кестедегі бейметалдардың орнын, атом
құрылысының
ерекшеліктерін
білуге
және оқушылардың сабаққа деген белсенділігін арттыру мақсатында қосымша
материалды пайдалануға дағдыландыру,
коммуникативтік сапасын қалыптастыруға,
қарым-қатынас орнатуға мүмкіндік беру,
топтың жетістіктері үшін жауапкершілікті
сезіну және бір-біріне деген сыйластыққа
тәрбиелеу.
Күтілетін нәтижелер. Сабақта орындалатын құзыреттіліктер:
Пәндік құзыреттілік: теориялық алған
білімдерін практикалық тапсырмалар
орындауда қолдана білу және алынған
нәтижелерді негіздей отырып, ұсынылған
ақпараттардан бейметалдар тақырыбын
түрлі бағытта (теориялық, практикалық,
шығармашылық) қолданылуы жөнінде
мәліметтер табу.
Құнды-мағыналық құзыреттілік: өз
қабілеттері мен мүмкіндіктерін баламалы
түрде бағалай алу, алған білімдерін одан
әрі білім алу жолына қолдану мақсатында
ішкі мотивациясын қалыптастыра алу,
болашақта өз орнын табуға және одан әрі
білімдерінің шыңдалу қажеттілігін түсіну.
Ақпараттық құзыреттілік: қосымша
ақпарат көздерімен жұмыс жасай білу, өз
бетімен ізденуге, қажетті ақпараттарды сараптау және таңдай алу.
Коммуникативтік құзыреттілік: топта жұмыс жасай білу, басқа оқушылармен
қарым-қатынас пен өзара ынтымақтастықта
бірлесе отырып, көздеген мақсатқа жету,
қойылған міндеттерге ортақ шешім табу,
орынды әрі дұрыс сұрақ қоя білу.
Өзіндік менеджмент құзыреттілігі:
проблемалық сұрақтарды шеше білу,
тапсырмалардың күрделілігіне қарай саналы таңдау жасай білу.
Сабақтың түрі: жаңа білімді игеру
Сабақтың әдісі: иллюстрация, демонстрациялау, іс-тәжірбие әдісі (жаттығу
ойын), эвристикалық (ішнара ізденіс)
Қолданылған көрнекіліктер: интерактивті тақта, экспериментке қажетті құралжабдықтар, қосымша әдебиеттер, халат,
бағалау парақтары, химиялық реактивтер
/мырыш, фосфор қышқылы, темір шеге,
мыс сульфаты /, құмсағат, бағалау парағы
Пәнаралық байланыс: биология, қазақ
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тілі, география, дене тәрбиесі
Үй жұмысын сұрау:
Балалықпен байқамаппын, ол кездері
аңғалмын.
Менделеев кестесіне қарап тұрып таң
қалдым
Таң қалдым да ойға шомдым, жасырайын несіне,
Химия емес осы кесте салды өмірді есіме. (Қ.Мырзалиев)
Бірінші қадам: «Кім жылдам». Берілген сұраққа тез әрі дұрыс жауап айтылуы
керек. Бұнда барлық топ оқушылары жауап
береді.
1) Адам алақанында балқитын металл?
2) Қанның құрамына кіретін металл?
3) Ең созылғыш металл?
4) Консерві қалбыры қандай металдан
жасалады?

СА БА Қ

ЖО С П А Р Ы М

Оттек
Алюминий
Барий
Бесінші қадам: Жұмбақты шеш
1. Менделеев ауылының 6-шы көшесінде
тұрамын.
Әр түнде адамдармен жүздесіп тұрамын.
Мені балқыта алмай, қиналды көбісі,
Қазақстан әлемде, кенім жөнінен біріншісі.
2 . Қыздырып соқсаң иленеді
Балға мен төстен именеді.
3.Ақ түйір айналады тыным таппай
Жүргендей су бетінен орын жақпай.
Аздан соң суға сіңіп жоқ болады
Оқушым ал ойланғын қойма таппай?
Алтыншы қадам: Картамен жұмыс.
Қазақстандағы металл кендері және металл өндірісі аймақтарын картадан табу. Әр
топтан оқушы шығып, өздеріне берілген
металдың кен орындарын картадан тауып,

Мысты осы екі ертіндіге салғанда қандай
өзерісті байқайсындар, түсіндір, реакция
теңдеуін аяқта.
Cu+HNO3 конц = Сu(NO 3)2 + NO 2 + 2H2O
Cu+??HNO3 сұйыт = Сu(NO 3)2 + NO + H2O
2. Мырыш пен фосфор қышқылы берілген, екеуін әрекеттестіргенде қандай газ
бөлінеді түсіндір Zn+H3PO4=
3Алдында берілген алюминий түйіршігі,
натрий гидроксиді, фосфор қышқылының
әректтесуін тәжірбие түрінде жасап, не
түзілгенін түсіндіріп, реакция теңдеуін
жаз.
Al+NaOH=
Al+H3PO4=
Жаңа сабақ барысы:
Белгілі
109
элементтің
22-сі
бейметалдарға
жатады.
Бейметалдар
топырақ массасының 84 пайызын, өсімдік
массасының 98,5 пайызын және адам денесі массасының 97,5 пайызын құрайды.

Химия пәнін

оқытудағы

тәжірибемнен

5) Ең жеңіл металл?
6) Тығыздығы ең көп металл?
7) Гипс құрамында қандай металл болады?
8) Темірдің маңызды құймаларын ата?
9) Сұйық металл?
10) Аса бағалы металдар?
11) Екідайлы қасиет көрсететін металл?
12) Ең қатты металл?
Екінші қадам: Металдар туралы мақал
- мәтелдер айту. Көп нүктенің орнына
қажетті сөзді қойып, мақалды айту керек.
1. ... еріте білмеген ірітер,
Теріні илей білмеген шірітер
2. От көмірді жейді,
... темірді жейді
3. Ескі мата бөз болмас,
Ескі... біз болмас
Үшінші қадам: “Химиялық эстафета”
Әр топтан бір оқушыдан шығып, бірінші тапсырманы орындап, борды келесі
оқушыға береді. Сөйтіп барлық айналулар
іске асқанша бір - біріне эстафетаны беріп
отырады.
1-топ. Ca→CaO→Ca(OH)2→CaCO3
2-топ. FeSO4 →Fe(OH)2→FeO →Fe
3-топ. Zn → ZnO → ZnCL2 → Zn(OH)2
Металдарға сипаттама бер және
электрондық деңгейін, электронның орналасуын жазыңдар.
1-топ. Кальций
2-топ. Магний
3-топ. Алюминий
Төртінші қадам: ІІІ. “Артығын тап”.
1. Литий 2. Мыс
3. Магний
Натрий
Алтын
Мырыш
Калий
Хлор
Цезий
Кальций Күміс
Күкірт

өндіріс атауын айту керек.
1-топ тапсырмасы. Мыс, қорғасын,
мырыш
металдарының маңыздыларын
атап шығыңдар. Олардың еліміздегі кен
орындары.
Жауап: Ауыр түсті металдарға: мыс,
қорғасын, мырыш жатады. Мыс кен
орнының маңыздылары – Жезқазған,
Қоңырат, Саяқ, Қаратас жерлерінде.
Қорғасын, мырыш кен орындары –
Жәйрем, Ащысай, Текелі, Зырян, Ертіс.
2-топ тапсырмасы. Алтын, күміс,
платина металдарының маңызы және кен
орындарын ата.
Жауап: Табиғатта бос күйінде кездеседі,
асыл түсті металдар.Алтын, күміс, платина олардың кен орындары-Жолымбет,
Майқайың, Бақыршық жерлерінде кездеседі. Ал платиноидтардың қоры Солтүстік
Балқаш пен Алтайда бар.
3-топ тапсырмасы. Еліміздегі темір,
марганец, хром кен орындары.Темір кенін
өндірісі туралы тоқтал.
Жауап: Еліміздегі ірі темір кен орындары қатарына Қостанай облысындағы
Соколов-Сарыбай (15 компания), Лисаков
Қашар, Аят, Орталық Қазақстандағы Атасу, Қаражал жатады. Теміртау-магнитка
металлургия зауыты. Д/ж үлесі 6 пайыз.
Жетінші қадам: Тәжірибе.
Ең алдымен оқушыларды қауіпсіздік
ережесімен таныстырамын.
1. Мыс, сым, темір шеге және мыс сульфаты (тотяин ертіндісі ) берілген, осы заттарды қолдана отырып қайсысында реакция
жүретінін түсіндір, реакция теңдеуін жаз.
Алдыларыңызда конц азот қышқылы,
сұйытылған азот қышқылы және мыс.

Көміртек, сутек, азот, фосфор және күкірт
органогенді элементтер болып табылады.
Біз демалатын ауа бейметалдардан түзілетін
жай заттардың қоспасы болып табалады.
Сутекпен және электртерістігі төмен бейметалдармен әрәкеттескенде барлық бейметалдар тотықтырғыш қасиеттер көрсетеді.
Сонымен қатар барлық бейметалдар
(фтордан басқа) тотықсыздандырғыш
қасиеттер көрсете алады. Бір бейметалдың
өзі тотықтырғыш та, тотықсыздандырғыш
та қасиет көрсете алатын реакциялар да
бар. Мұндай реакциялар өздігінен тотығу
тотықсыздану реакциялары (диспропорцялану) деп аталады:
СІ2 + Н2О → HCІ + НСІО
3CІ2 + 6КОН = 5КСІ + КСІО3 + 3Н2О
Бейметалдар
оксидтері
2
топка
бөлінеді: тұз түзетін ж\е тұз түзбейтін. Тұз
түзбейтін оксидтерге N2O, NO, CO жатады. Бейметалдардың тұз түзуші оксидтері
қышқылдық оксидтер типіне жатады. SіО2
- ден басқа барлық қышкылдық оксидтер суда ериді, нәтижесінде қышқылдар
түзіледі. Егер бейметалл екі немесе одан
да көп оттекті кышкылдар түзсе, бұл
қышқылдардың күші бейметалдың тотығу
дәрежесінің артуымен өседі (Усанович теориясын еске түсіріңдер): +1 +3 +5 +7
НСІО →НСІО2 →НСІО3 →НСІО4
Бейметалдардың сутектік қосылыстарының суда ерігіштігі әр түрлі. Метан және
силан суда ерімейді.
ІV А топша р – элементтер:
көміртек,
кремний,
германий,
калайы,
және
қорғасын
жатады.
Реттік нөмірінің өсуімен ІV А топша элемент атомдарының радиусы заңды түрде

артады, иондану энергиясы және салыстырмалы электртерістігі кемиді. Көміртек
және кремний топшаның қалған элементтерінен қасиеттері жағынан ерекшеленеді.
Бұлар нағыз бейметалдар. Германийде
металдық белгілер бар, ал қалайы мен
қорғасында металдық қасиеттері басым
болып келеді.
Бұл топ элементтері үшін +2 тотығу
дәрежесін көрсететін қосылыстары да
тән. Кремнийдің мұндай қосылыстарының
беріктігі әлсіз, бірақ қорғасынға қарай
артады.
Кремний: Кремнийді
алғаш
рет 1811 жылы Гей-Люссак пен Л.Ж. Тенар
ашқан. 1824-1825 жылдары швед химигі
Я.Берцелиус фторлы кремнийді калиймен
тотықсыздандырып, ал 1865жылы орыс
ғалымы Н.Н. Бекетов төрт хлорлы кремний мен мырышты әрекеттестіріп жеке
бөліп алған. Жер қыртысындағы мөлшері
29,5 пайыз. Табиғатта оттектен кейінгі көп
тараған элемент.
Табиғатта таралуы:
Кремний табиғатта тек қосылыс
түрінде кездеседі. Ең көп тараған SiO2 –
кремнезем. Каолинит (ақбалшық) және
алюмосиликаттардың Al2O3*2 SiO2*2H2O,
дала шпатының немесе ортоклаздың K2O
* Al2O3 * 6SiO2 құрамына кіреді.
Алынуы:
1. Зертханада бос күйінде кремний алу
үшін магнийді ұнтақ ақ құммен SiO2 қосып
қыздырады: 2Mg + SiO2 = 2MgO + Si
2. Өнеркәсіпте құм мен көмір қоспасын
қызыдырып кремний алады:
SiO2 + 2С = Si + 2CO
Физикалық қасиеттері: Кремнийдің
аллотропиялық екі түр өзгерісі бар. Ол
– кристалдық және аморфты кремний.
Кристалдық кремний – қара сұр түсті,
металдық жылтыры бар, өте қатты, қиын
балқитын, аздап электр тогын өткізетін
зат. Ал аморфты кремний – сұрғылт түсті
ұнтақ зат.
Химиялық қасиеттері:
1. Аморфты кремний қыздырғанда
тотықсыздандырғыш ретінде жай заттармен әрекеттеседі:
Si + 2CL2= SiCL4
Si + O2 = SiO2
Si + C = SiC
2. Кремний металмен әрекеттескеде
тотықтырғыш болады: Si + 2Mg = Mg2Si
3. Кремний ұнтағы концентрлі сілтімен
реакцияға түседі:
Si + 2NaOH + H2O = Na2SiO3 + 2H2
Қорытынды: Жаңа сабақты пысықтау.
Сұрақ-жауап:
1. Таза кремнийді зертханада және
өнеркәсіпте қалай алуға болады?
2. Кремнийдің табиғатта таралуын айтып бер.
3. Көміртек қандай қасиеттер көрсетеді?
4. Кремний және көміртек қышқылының
тұздары қалай аталады?
5. Металдардың кремниймен және
көміртекпен қосылысы қалай аталады?
6. Кремний және көміртек қандай тотығу
дәрежелерін көрсетеді?
Бағалау.
Үйге тапсырма: №3 – 222-бет, Венн
диаграммасын құрып келу. (көміртек пен
кремний)
Д. Музапарова,
М. Әуезов атындағы педагогикалық
колледжі оқытушысы.
Шығыс Қазақстан облысы,
Семей қаласы.

• Жаныңда жүр жақсы адам

өлшеусіз еңбегінің, төккен терінің арқасында демекші, Нұрсулудың шәкірттері де өте білімді,
зерек, аудандық сайыстарда топ жарып жүрген
оқушылар.
Өзін-өзі тану пәніне арналған «Махаббатпен
шығармашылық педагогикасы» тақырыбында 10
күндігі аясында оқушылар арасында шығарма
жазу сайысы болып өтті. Шәкірті Күнсұлу Давлетова осы сайыста жүлделі I орынды иеленді.
«Қамқорлық ізгілік» тақырыбында өткізілген
мәнерлеп оқу сайысында Жансая Сарсенбаева бас
жүлдеге ие болса, Нұрсәуле Абуова I орынға, Анар
Хожағалиева II орынға табан тіреді. Аудан арасында «Мейрімділік жан шуағы» тақырыбында қолөнер
сайысында Мөлдір Абдыева бас жүлдені, Эльмира
Хибадулина II орынды иеленді. Нұрсулудың осындай еңбектері еленбей қалған жоқ, облыстық және
аудандық марапаттардың иегері болып жүр. 2013
жылы аудандық «Алғыс хатпен» марапатталса,
2015 жылы мектепшілік «Алғыс хатпен» марапатталды. Жас та болса болашақ ұрпақ тәрбиелеу
жолында аянбай тер төгіп жүрген әріптесімізге
алдағы шығармашылық табыстар тілейміз.

Қатарының
алды
«Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға»
- деп, ұлы Абай атамыз айтқандай шәкірт жүрегіне
жол тауып, бар білімін бала бойына дарыта білген
әріптесім Нұрсулу Жаңабайқызы жайында сыр
шерткім келіп отыр. 1980 жылы Қарақалпақстан
Республикасының Хожелі қаласында дүниеге келген Нұрсулу бала кезінен зерек қыз болып өсті.
1987 Энгельс атындағы мектептің 1 сыныбына
барған Нұрсұлу, өз қатарларының алды болуға тырысты, яғни өзінің ұстазы Замира апайы сияқты
болашақта мұғалім болуды алдына арман етіп
қойды. Мектепте жүргенде Нұрсұлу мектепшілік
іс-шаралардың бірінен қалмай қатысып, жүлдесіз
оралмайтын еді. Өзінің білімі мен біліктілігінің
арқасында 11-сыныпты «Алтын медальмен»

тәмамдады. Бала арманы оны Хожелі қаласындағы
педагогикалық училищеге жетеледі. Аталмыш оқу
орнын тәмамдағаннан кейін өз ауылындағы бастауыш сынып мектебінде алғашқы еңбек жолын
бастады. Тарихи Отаны Қазақстанға 2006 көшіп
келіп, Бейнеу ауданындағы Үстірт орта мектебінде
еңбегін жалғастырды. Нұрсулу әріптестерімен тез
тіл табысып, жас та болса қатарының алды бола
білді. Ол өзінің білімі мен біліктілігінің арқасында
көптеген жетістіктерге жетіп үлгерді, 2013 жылы
аудан арасында өткізілген сайыста өзін-өзі тану
пәнінен «Әдептен озбайық» тақырыбында ашық
сабақ өткізіп, I орынды иеленді. Сол жыл аудан
мектептерінің өзін-өзі тану кабинеттер байқауында
II орынға ие болды. 2015 жылы өзін-өзі тану

мұғалімдерінің аудандық сайысында «Адамгершілік асыл қасиет» тақырыбында тәрбие сағатын
өткізіп, бас жүлдеге ие болып облысқа жолдама
алды. Шәкіртінің жеткен жетістігі ұстазының

Әлия Еңсегенова,
Үстірт орта мектебінің мұғалімі.
Маңғыстау облысы,
Бейнеу ауданы.
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Жоғары оқу орындарында
Алматыда өткен қысқы
Универсиада
еліміздің
беделін арттырды, спорт
жарыстарына 54 мемлекеттен 1613 спортшылар
келгені ақпарат көздерінен
мәлім болды. Әрине келген
қонақтарды жақсы қарсы
алуға барша Қазақстан азаматтары өз үлестерін
қосты. Универсиада
спорт жарысы болса
да, ғылыми бағытта
жүрген
ғалымдарға
және білім алып жатқан
жастарға өз септігін
тигізгенін мақтан етіп
хабарлағымыз келеді.
Қазіргі таңда әлФараби
атындағы
Қазақ ұлттық университетінде
қазақ,
орыс, ағылшын тілдерінде оқып жатқан
студенттердің ғылыми
білімдерін, ағылшын
тілдерін
жетілдіру
мақсатында, оны практика жүзінде шыңдай түсуге

университет студенттеріне
арналған ғылыми семинар
жоспарланды.
Университеттің
биология және биотехнология факультетінің биофизика және биомедицина
кафедрасының меңгерушісі С. Төлеухановтың

оқитын студенттері, «Биофизика» курсын тыңдап
жүрген
университеттің
басқа
факультеттерінің
«Электроэнергетика»
мамандығының
3-курс
қазақ тобының студенттері және «Математикалық
және компьютерлік мо-

басшылығымен
кафедра
ұжымы
университет деңгейінде Хансонмен
«Биофизикадағы

дельдеу» мамандығының
1-курс ағылшын тобының
студенттері қатысты.
Профессор
Брюс
Хансонның
«Био-

Құттықтаймыз!
салт-дәстүрі мен жетістіктерін қамтыған слайдпрезентация,
видеоролик көрсетілді. Биология
және
биотехнология
факультетінің 3-курс студенті
Гаухар Кисимова қобызда күй шертті,
осы факультеттің 1-курс
с т уд е н т т е р і
Акмарал Нуржан
«Туған
жер», Ақбаян
Мәлік «Атамекен» әнін орындады. Физика
ф а кул ьт е т і н і ң
э л е к т р о энергетика
мамандығының
3-курс
студенті
Ертуған
Нұрланбекұлы
домбырада «Балбырауын»,
«Бұлбұл»,
«Көрұғлы»
күйлерін шертсе, Ерсултан
Алтынбек «Бір бала» әнін
орындады. Шетел профессоры бағдарламаны ұялы
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шетел
ғалымдарымен
тәжірибе алмасу іс-шараларына көп көңіл бөлінуде.
Мұндай
іс-шараларды өткізу «айта қалды
– істей салды» дегендей
оңай тірлік емес. Шетел
ғалымдарымен
алдын
ала келісім-шарт жасауды, қаржылай көмекті
талап етеді. Ал Алматыда өткен қысқы универсиада осы мәселелердің
шешімін шешуге жақсы
себеп
болды.
Себебі
Универсиаданың
шаңғы
жарысына қатысатын АҚШ
шаңғышысы Хансон Лейфке жанкүйер болып келген оның әкесі Брюс Хансон – PhD, Америкадағы
математикалық қоғамның
профессоры.
Міне,
Алматыға универсиадаға
қатысатын
баласына
жанкүйер болып келетін
профессормен алдын ала
келісім-шарт
жасалып,

және
биомедицинадағы
биологиялық ырғақтарға
спектральды
анализ»
тақырыбында
дөңгелек
үстел ұйымдастырды. Жоспар бойынша Брюс Хансон
ағылшын тілінде ғылыми
баяндама, сосын Қазақтың
салт-дәстүрімен таныстыру мақсатында қойылымконцерті мен қазақ дастарханы, ҚазҰУ қалашығымен
таныстыру,
биомузейге
саяхат. Дөңгелек үстелге
университеттің
тәрбие
бөлімінен А.Алиева, биология және биотехнология
факультетінің деканы Б. Заядан, биофизика және биомедицина кафедрасының
меңгерушісі С. Төлеуханов,
биофизика және биомедицина
кафедрасының
оқытушылары мен куратор-эдвайзерлері, биология және биотехнология факультетінің қазақ,
орыс, ағылшын тілінде

физикадағы және биомедицинадағы биологиялық
ырғақтарға спектральды
анализ»
тақырыбында
ағылшын тілінде жасаған
баяндамасында студенттерге қажетті ақпараттарды
берді.
Баяндама
жасалып
болғаннан
соң
студенттердің
өздері
ағылшын тілінде сұрақтар
қойып,
профессордың
берген
жауаптарына
қанағаттанды.
Дөңгелек
үстелдің
жоспары бойынша АҚШ
азаматына қазақтың салтдәстүрімен
таныстыру
мақсатында
«Қазақстан
– ұлы елім, мақтанышым»
тақырыбында концерттік
іс-шарасы қойылды.
Қазақтың ұлттық киімдерін киген ұл-қыздарымыз
қазақ аспаптарында өз
өнерлерін көрсетті. Атап
айтқанда, Қазақстанның

телефонына жазып алды,
ал домбыра күйлеріне
және «Бір бала» әніне өте
ғашық болғанын мойындады. Қазақ дастарханынан
дәм татып, ұлттық тағамға
жақсы бағасын берді.
Қазақ елінің және әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университетінің
эмблемалары бар сыйлықтар
тапсырылып,
естелік
ретінде суреттерге түсті.
Сондай-ақ,
университет
қалашығына экскурсия жасады, биология және биотехнология факультетіндегі биомүзейін тамашалады.
Университет студенттері,
оқытушылар ұжымы және
келген профессордың өзі
қуанышқа толы көңілде
болды.
М. Кулбаева,
Е. Швецова,
Әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ оқытушылары.
Алматы.
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Аяулы жар, асыл
ана, ардақты ұстаз,
Қазақстан Республикасы білім беру ісінің
озық
қызметкері,
«Ерен еңбегі үшін»
медалының
иегері,
Түпқараған
ауданы, Ақшұқыр мектеп-лицейінің
директоры
Тлеубаева
Қаламқас Қалиқызын
60 жас мерейтойымен шын жүректен
құттықтаймыз.
Қ ұ р м е т т і
Қаламқас Қалиқызы!
Сізді өмірден тоқығаны мол, кемел ойлы тұлға ретінде жақсы білеміз. Терең білім, берік ұстаным, іскерлік
қабілет және үлкен азаматтық қасиеттер Сіздің кісілік
келбетіңізді айшықтай түспек. Сіз басқарған ұжымдар
үнемі алдыңғы қатарда, көш бастап келеді. Қай білім
ордасында болмасын әр шәкірттің жүрегіне ізгі ой
қалдыра отырып, бала жанының бағбаны бола білдіңіз.
Біліктілігіңіз бен іскерлігіңізді орайлы ұштастыра отырып, білім беру ісіне сүбелі үлесіңізді қосып келесіз.
Асқаралы 60 жас мерейтойыңызда Сізге зор
денсаулық, ұзақ өмір, баянды бақыт тілейміз. Басыңыздан
бақ таймай, қызметте абыройлы болып, жемісті еңбек ете
беруіңізге тілектеспіз.
№1 Жалпы орта білім беретін
мектеп-лицейі ұжымы.
Маңғыстау облысы,
С.Шапағатов ауылы.

Еңбек
адамды
есейтеді, көзіңді ашады. Қуанышқа кенелтеді. Сол қуаныш
– ол сенің Бақытың
жүріп өткен өмір
жолың. Осы сүрлеу
жол Алымжан Абдухановты оңы мен
солын тани білетін
азаматтық келбетін
қалыптастырды.
О бір жылдардағы
арман қуған бала
жігіт бүгін пайғамбар
жасына келіп отыр.
Өткен жол. Алымжан Нөкіс педагогика институтының математика факультетін тәмамдады.
Міне, содан бері осы пәнді шәкірт санасына жеткізіп келе
жатқан ұстаз-тәрбиеші.
Бүгін Алымжанның туған күні. Қуанышты күн.
Өмірінің қырық жылдан астам уақытын, білімі мен
тәжірибесін жеткіншек ұрпаққа арнаған азаматтың марапаты да мол.
Алматы облысы, Қарасай ауданы, Шамалған бекетіндегі жаңа қазақ орта мектебінің математика пәні
мұғалімі Алымжан Абдуханов «Математика және логика» журналының редакторы, «Қазақстан мұғалімі»
газетінің жанашыры.
Сізді біз бүгін туған күніңізбен құттықтай отырып:
Бақыттан бағың таймасын, ғұмырың ұзақ болсын, - демекпіз.
«Қазақстан мұғалімі» газетінің және
«Математика және логика» журналының ұжымы.
Алматы.
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