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Қазақстан  Республикасының Президенті Н.Назарбаев жыл сайынғы жолдауында 

білім саласына ерекше басымдылық беріп, жастардың білім-біліктілігін жетілдіру үшін 

барлық жағдай жасауда «Қазақстан-2050» Стратегиясында: «Біздің жастарымыз оқуға, жаңа 

ғылым-білімді игеруге, жаңа машықтар алуға, білім мен технологияны күнделікті өмірде 

шебер де тиімді пайдалануға тиіс. Біз бұл үшін барлық мүмкіндіктерді жасап, ең қолайлы 

жағдайлармен қамтамасыз етуіміз керек….». «Біздің басты мақсатымыз – 2050 жылға қарай 

мықты мемлекеттің, дамыған экономиканың және жалпыға ортақ еңбектің негізінде берекелі 

қоғам құру. Мықты мемлекет экономикалық жедел өсу жағдайын қамтамасыз ету үшін аса 

маңызды болмақ» деп, Қазақстанның алдыңғы қатарлы жоғары дамыған 30 мемлекеттің 

дамуына кіру үшін нақты мақсаттар жүктеген болатын. Аталған бағыттардың табысты іске 

асырылуы ең алдымен, тек білімнің сапасымен анықталатыны белгілі. Осы негізде қазіргі 

таңда білім мен ғылымды инновациялау мен модернизациялау экономикалық дамудың басты 

бағытына айналды. Еліміздің дербес даму бағыты айқындалып, халықтың тарихқа деген 

көзқарасы жаңа қырынан жаңғыра бастаған бүгінгі таңдағы негізгі міндеттердің бірі – «білім 

беруді жаңа инновациялық жолмен дамыту болып отыр». Инновациялық процестерді ендіру 

енгізілген технологияның ерекшеліктерімен, жаңашылдардың инновациялық әлеуетімен, 

жаңалықты енгізу жолдарымен өзара байланыс негізінде анықталады. Жаңа инновациялық 

оқыту технологиясы кәсіптік қызметтің ерекше түрі болып табылады. Инновациялық оқыту 

технологиясын меңгеру үшін педагогикалық аса зор тәжірибені жұмылдыруды қажет етеді. 

Болашақ көркем еңбек пәні мұғалімдеріне қолөнерді оқытуға дайындау оқу үдерісін 

мақсатты түрде ұйымдастыру, өз бетінше жұмыс жасай алатын маман дайындау міндетіне 

бағындыру, оқыту ісін білімгердің өзін-өзі бақылай алу және өз жұмысын өзі ұйымдастыра 

алу деңгейін арттыратын белсенді білім беру мен тәрбиелеу формаларымен байытуды қажет 

етеді. Осыған орай ұйымдастырылып отырған симпозиумның мақсат міндеттері де 

технология, қазіргі көркем еңбекпен тікелей байланысып отыр. 

Қолөнер пәнін оқыту әдістемесі педагогика ғылымының қазіргі кездегі көкейкесті 

мәселелерінің бірі ретінде оның негізгі ұғымдары мен түсініктерінен құралады. 

Педагогикалық әдебиеттерде әдістеме белгілі бір мақсат қойып орындалуы жоспарланған 

білім көздерін меңгеру жолындағы болашақ мұғалімнің іс-әрекеттерінің мазмұны, кезеңдері, 

формалары және олардың жеке әдістері түрінде түсіндіріледі. Болашақ мүғалімдерді 

әдістемелік іс әрекетке дайындаудың негізгі ұғымдары-әдістемелік тұрғыда оқыту, тәрбиелеу 

және жеке шығармашылық тұлға ретінде дамыту болып табылады. Оқытуға дайындау 

әдістемесі-оқыту мазмұнын жоспарлау, оқыту үдерісін басқаруды жоспарлау, оқыту 

нәтижесін бақылау, оқыту әдістерін жобалау, білім беру жобасы, білім беру әдістерін 

классификациялау т.б. ұғымдарын біріктіреді. Осыған орай білім алған оқушы жастар өз 

нәтижелерін көрсете алады, оған мектеп, арнаулы және жоғарғы оқу орындарындағы 

көрмелер, шеберлік кластар бірден бір дәлел. 

«Болашақ технология, бейнелеу өнері, сызу пәндері мұғалімдеріне қолөнерді оқытуға  

дайындау әдістемесінде қажетті болашақ мұғалімнің алғашқы әдістемелік білімдер жүйесі-

өнер пәнін оқыту әдістемесі пәні арқылы оқытудың қазіргі жағдайына диагностика жасау, 

оны жоспарлау, ұйымдастыру әдістері және ұйымдастырылған іс-шараларды талдау әдістері 

туралы  білімдерімен айқындалады». 
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Жоғары оқу орындарындағы оқыту үдерісінде болашақ технология пәні 

мұғалімдеріне қолөнерді, бейнелеу өнерін және сызуды оқытуға дайындау арқылы мектеп 

оқушыларының көркемдік білім алуына эстетикалық тәрбиесіне болашақ мұғалімдерді 

дайындау әдістемесінің ұтымдылығын зерттеу жұмыстары әлі жүргізілуде. 

Қазіргі кездегі Қазақстан мен ТМД елдерінің экономикалық жағдайы, оның 

каншалықты нарық жағдайына бейімделуіне білікті жұмысшы мамандарға деген сұранысты 

қанағаттандыру мәселесіне тікелей байланысты болып отыр. Саяси-әлеуметтік және 

экономикалық реформаларды жүзеге асыруда бәсекелестік басты орынға шықты. 

Қалыптасқан жағдайда халықты әлеуметтік қорғау институттары нарықтық қатынастар 

саласында болып жатқан өзгерістердің даму қарқынына ілесе алмай, еңбекке жарамды 

белгілі бір әлеуметтік топ корғаусыз қалады. 

Бұл адамдар үшін басты қорғаныс қызметі, әрі кепілі - ол елдегі кәсіптік білім беру 

жүйесін дұрыс жолға қою болып табылады. Білім беру, оның ішінде кәсіби білім беру 

жүйесінің қызметін дұрыс ұйымдастырғанда ғана қоғамның әрбір мүшесіне тиісті жалпы 

немесе кәсіптік білім бере аламыз. Тек қана нарық талабына лайық сұранысқа ие жоғары 

білікті дәрежеде дайындалған кәсіптік мектеп, колледж не жоғарғы оқу орнын бітірген 

мамандар арқылы ғана ішкі еңбек ресурстарын толықтырып, жұмыссыздықты жоюға жол 

ашуға болады. Сөйтіп, қоғамда болып жатқан экономикалық өзгерістер талабын бұрынғы 

білім беру жүйесі қанағаттандыра алмайды.  

Бұл сәйкестік алдыңғы қатарда болса ғана нәтиже бермек. Педагогика ғылымдарының 

докторы, профессор А. Новиковтың «жеке тұлғаға жалпы және кәсіби білім беру ісінің даму 

қарқыны өндірістің даму деңгейінен асып түсуі керек» деген пікіріне сүйенсек, дамыта білім 

беру ісін басты принцип етіп ұстауымыз керек. Осы жерде жалпы бастауыш және орта 

кәсіптік білім беру жүйесінің білікті жұмысшылар мен мамандар даярлауда тиісті білім 

мазмұнымен қамтамасыз етуде рөлі қандай деген сұрақ туындайды. 

Жалпы Қазақстан мен ТМД елдерінде еңбек ресурстары сапасы туралы мәселе 

бастауыш және орта кәсіптік білім мекемелері түсініктерінің дайындық деңгейі деген 

мәселемен ұштасып жатыр. Атап айтқанда, мұнда тек белгілі бір теориялық білім, кәсіби 

білік және практикалық дағдыны қалыптастыру ғана емес, әңгіме жеке тұлғаның бойында 

тиісті кәсіби шеберлік пен жалпы адамзаттық құндылықтарды еңбек барысында үйренумен 

қатар, сонымен бірге жаңа техника мен технологияларды өндіріске тиімді ендіре білу, қажет 

болған жағдайда нарық пен бәсекелестік талап етіп отырған кәсіп саласы мен мамандықты 

қысқа мерзімде игере білу қабілеттілігі де басым болуы тиіс. Көптеген дамыған елдерде әр 

адам өз кәсібі мен мамандығын 3-4 рет (ал, кейбір жоғары дамушы елдерде 5-6) рет өзгертіп 

немесе біліктіліктерін көтере алады. Сондықтан да бүгінгі симпозиумда көтеріліп отырған 

мәселенің бірі әрі маңыздысы осы айтылған проблемалар деп ойлаймын. Құрметті көркем 

еңбек пәні ұстаздары, өскелең ұрпаққа рухани жаңғыру бағдарламасын бірінші болып іске 

асыратын да, қалыптастыратын да сіздерсіздер, істеріңізге сәттілік, дендеріңізге саулық және 

шығармашылық табыс тілеймін! Симпозиумға қош келдіңіздер! 
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ЖАҢА ФОРМАТТА БІЛІМ БЕРУ – ЖАҢА ЗАМАН ТАЛАБЫ 

 

Адамқұлов Е.М., Қыстаубай Ә.Б., Азанбаева А.Б. 

Алматы қаласы «Жанұя» мамандандырылған кешені  

 

Қазақстан Республикасының «Білім беру туралы» заңында ең басты мақсат ретінде 

«ұлттық және жалпы адамзат құндылықтарының, ғылым мен практика жетістіктерінің 

негізінде жеке адамның қалыптасуы, дамуы және кәсіби дамуы» алға қойылған. Өсіп келе 

жатқан ұрпақтың ұлттық сана-сезімін қалыптастыру арқылы мемлекеттік біртұтастықты 

қорғауға бағытталған білім берудің өзіндік ұлттық үлгісін құрудың қажеттілігі туындады. 

Сондықтан мен өзімінің іс - тәжірибемде осы бағдарламаны қолдана отырып, оқушымен 

жұмыс жасауда нәтижелі жетістіктерге қол жеткіздім. Орта мерзімді сабақтарымның тізбегін 

жоспарлау барысында 9 сыныпты алдым. Онда «Ою – өрнектер» тарауы бойынша өткізген 

сабақтарымда жаңа әдістерді енгізіп отырдым. 

«Қазақтың ұлттық ою – өрнектерін бұйымдар тігуде қолдану» туралы тақырыбында 

өткізген сабағымда сыни тұрғыда ойлау әдісін негізге алдым. 

Сыни тұрғыда ойлау - бақылаудың, тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың нәтижесінде 

алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға, синтездеуге бағытталған пәндік шешім. Ол 

болашақта әрекет жасауға негіз болады. Сұрақ пен жауап арқылы сыни тұрғыда ойлуға, өз 

ойын айта білуге үйрету. 

Оқушылардың көшбасшылық қабілетін дамыту. 

Оқушыларды кері байланыс жасауға, өзін - өзі бағалауға тәрбиелеу. Топпен жұмыс 

істеу арқылы талқылау үшін ою-өрнек түрлерін анықтайды. 

- Оқушы топпен жұмыс жасауға бірін - бірі жетелейді. 

- Презентация жасау мүмкіндігіне ие болады. Көшбасшы арқылы басқа топтардың 

ойларын біледі, олар: 

- өз пікірлерін дәлелдейді; 

- өзін және өзгені бағалай алады. 

Процедуралық жайды – әрекеттерді қалай орныдау керек екендігі туралы, мысалы, 

қасықпен тамақ ішу, түйме қадау, секіру, велосипедпен жүру т.б. 

Сабақтың мақсаты: тапсырма бойынша студенттер жасаған жұмыстарын көрестеді, 

басқа жұмыстармен саластырады, қорғайды 

Оқушылар өздеріне сыни тұрғыда қарап енді, нені білді, нені білгісі келеді қайталауға 

тиісті жұмыстарды жоспарлайды. 

Рәсімдік жайы, карандашпен жазу, доп лақтыру сияқты іс - әрекеттерді қалай істеу 

керектігі туралы жайды немесе білім ережелері сақталады.   

Сабақтың тақырыбы: «Ою-өрнектерді қолданып, бұйымдар тігу». Мұнда 

студенттердің жас ерекшелігіне байланысты оқыту әдісін негізге ала отырып сабағымда 

жоспарладым. 

Шығармашылық үдеріске, өнімге немесе жеке тұлғаға қатысты қарастырылады. 

\Barron 2002\ және сол арқылы бірегей, жоғары сапалы және дана нәтижелер шығатын 

тұлғаралық әрі тұлғашылық үдеріс деп сипатталады.   

Сабақтың  мақсаты: 

Оқушыларды шығармашылық жұмыс жасауға үйрету. 

Акпараттық – коммуникациялық технологияны пайдаланып жаңа үлгілерді жасау 

қабілетін дамыту. 

Оқушыларды мақтап–мадақтау арқылы әдемілікке, ұқыптылыққа тәрбиелеу.  

Топпен жұмыс істеу арқылы талқылау үшін ою-өрнек түрлерін сыза білуді үйренеді. 

- оқушы топпен жұмыс жасауға бірін - бірі жетелейді. 

- тігетін бұйымдарды өзіне таңдау жасау мүмкіншілігіне ие болады. 
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- көшбасшы арқылы жасайтын өрнектерін сезіне біледі. 

- өз бетімен өю –өрнектерді құрастыра алады. 

-  өзін және өзгені бағалай алады.FILA кестесі: 

Аңыз әңгіме айту.  

Қалай оқыту, қалай оқу керектігін үйрету: факт: идея: зертеу:жоспар: нәтиже. 

Сабаққа оқушылар кері байланыс жасайды. Кері байланыс жасау арқылы студент 

оқытушының кемшіліктерін ескертіп айтып отырады, ол оқытушы үшін өте маңызды. 

Оқушы өзінің сабақтан қаншалықты білім алғанына көз жеткізіп отыратын мүкіншілікке ие 

болады. Сонымен қатар, өз білімдерін кеңейту үшін ақпараттық – коммуникациялық 

технологияларды пайдаланды. Рефлективті кәсіпқойды даярлау және тұлғалық, жалпы 

мәдени білімділік, кәсіби педагогикалық, тәжірибелік шеңберлікті, топта практикалық 

зерттеу жүргізу тәжірибесін және әлеуметтік, мінез – құлықтық ғылымдар саласындағы 

зерттеулерді қажет етеді.   

Ақпараттық – коммуникациялық технологияларды оқушылар толық меңгеріп 

пайдалана алса, ол да үлкен жетістік болады. Олардың зиянды жақтары да мол, ол интернетті 

тек көшірме ретінде пайдалану, жас ерекшелігіне сай келмейтін бағдарламаларды көру, тек 

ойын ойнаумен айналысу, осының барлығының өз деңгейінен шығу шегіне жеткенде 

баланың психикасы бұзылады. Сондықтан оқушылардың ақпараттық - коммуникациялық 

технологияларды пайдалану мәдениетіне тәрбиелеуміз қажет. 

Қазақстанның көркейуі үшін талантты да қабілетті оқушыларды тауып, оларға білім 

беру барысында ой өрісін дамыту өте маңызды.   

Оқушылардың қабілеттілігін анықтау ерекше тапсырма орындауға үйрету; 

Оқушылардың көшбасшылық қабілетін дамыту. Нәтижеге жеткізе білуге, әдемілікке, 

ұқыптылыққа тәрбиелеу. Топпен жұмыс істеу арқылы талқылау үшін ою-өрнек түрлерінің 

үлгісін сыза білуді үйренеді. 

- Оқушы топпен жұмыс жасауға бірін - бірі жетелейді. 

- Ыдыстарға қандай боя түрін пайдаланатынын біледі. 

-  Өз жұмыстарының нәтижесін көреді. 

-  Өзін және өзгені бағалай алады. 

 Топ бойынша жұмысты орындайды. Әр оқушы өз пікірін қосады 

Міне осы кезде жаңа туынды пайда болады. Тапсырма бойынша оқушылар жасаған 

жұмыстарын көрсетеді, басқа жұмыстармен саластырады, қорғайды. 

«Ыдыстарды ою – өрнектермен безендіру» сабағымды бағалау әдісін негізге ала 

отырып, сабағымды жоспарладым. 

Сыныптағы бағалау тек қана техникалық тәсіл емес. Мұғалімдер жазбаша немесе 

ауызша түрде баға қою жолымен бағалайды. Олар қолданатын кез келген нысанның артында 

тек қана объективті немес жеткілікті дәрежеде объективті емес нормалар мен стандарттар 

ғана емес, сондай - ақ баланың дамуы, оқуы және уәжі туралы түсінік, сонымен қатар өзін - 

өзі бағалау, қабілеттілік және күш жігер сияқты ұғымдарға қатысты құндылықтар жатады. 

Оқушыларға дайын жұмыстарын рольдік ойындар арқылы түсіндіруге үйрету. 

Көшбасшылық қабілетін дамыту 

Оқушыларды өз жүмысытарын бағалауға тәрбиелеу. 

Топпен жұмыс істеу арқылы талқылау үшін ою-өрнек түрлерін сыза білуді үйренеді. 

- Оқушы топпен жұмыс жасауға бірін - бірі жетелейді. 

- Топпен жұмыс жасау мүмкіндігіне ие болады. 

- Жарнамалау арқылы жұмыстарын көрсете алады. 

-  Өз пікірлерін дәлелдейді. 

-  Өзін және өзгені бағалай алады. 

Оқушылар таратылып берілген дескрипторларды тарау бойынша өздері бағалайды. 

Жинаған ұпайлары бойынша жиынтық бағалау жасалады, оқушы өзінің нақты бағасын 

алады.  
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Оқыту үшін бағалаудың маңыздылығы. «Кез келген мұғалім оқыту үшін бағалау 

неліктен оқытуды және білім беруді жетілдіру проблемеларын шешудің маңызды мәселесіне 

айналып отыр деген сұрақ қоюы мүмкін, онысы орынды да. Өздерінің бұрынғы тәжірибесі 

бойынша көптеген мұғалімдер, оқушылар және олардың ата-аналары бағалауды оқыту және 

білім беруден кейін болатын нәрсе ретінде қарастырады. Бағалау оқыту мен білім берудің 

ажырамас бөлігі болуы мүмкін деген ой біздің түсінігімізді едәуір өзгертеді талап етеді және 

оқыту үшін бағалау ұғымы дегеніміз осы деп табылады».   

Оқушылардың кездескен кедергілерінен шығу жолдарын іздестіріп, оқушының 

сабаққа деген көзқарастарын өзгерте білдім. 

Ендігі жерде келер жылға өзіме жоспар жасадым. Осы әдістер бойынша жұмыс істеу 

маған ұнады, мұғалімдер үшін ең үлкен жаңалық, тиімді әдіс. Маған ұнайтын жері тіпті 

нашар оқитын оқушының өзі ынтамен, аса үлкен қызығушылықпен сабақ оқиды және 

оқушылар осылайша өз бетінше ізденуге, шығармашылық жұмыстар жасауға, өзін - өзі 

бағалауға қол жеткізеді. Осындай тиімді әдісті кеңінен білім беру саласында қолданатын 

болсақ, келешекте өзіне-өзі сенімді, өз бетінше шешім қабылдай алатын, ғылыми салаға үлес 

қоса алатын, болашақ ұрпақ тәрбиелеп шығарамыз деген сенімдемін. Бұл әдістеменің 

тиімділігі, оқушының сабақ оқымауына біз мүмкіндік бермейді екенбіз. Мен оған өзімнің 

өткізген сабақтарымның барысында бақылай отырып, көз жеткіздім. Бағдарламаның 

мүмкіншілігі өте зор. Біз бұрынғы әдістермен жұмыс істеп тек өзіміз ізденіп, өз білімімізді 

шыңдап отырдық. Енді сонымен қатар оқушы да ізденеді, өз білімін шыңдайды. Оқушының 

сөздік қоры дамиды. Өздерін түрлі әдістердің арқасында әділ бағалай алады. Өзіне  және 

өзгеге  сыни  тұрғыдан қарай алатын  тұлға болып  қалыптасады. 

Оқушылардың диалог арқылы сыни тұрғыдан ойлауын дамыту. Оқушылар арасында 

пікірталастар тудырып, оларға өз проблемаларын шешуге, тығырықтан шығуға үйрету болып 

табылады. Рольдік ойындар да және шығармашылық жұмыстар жасату арқылы оқушы өз 

қабілетін анықтайды, өз ой–өрісін шыңдайды, неге бейім екеніне көзін жеткізеді. Міне, 

осыдан кейін оқушының бір салаға деген талантын анықтауға болады. Осылайша дарынды 

бала анықталады және оның дарынын ашу үшін өзін жаңа ізденістерге жетелейтініне сенімім 

мол. Сонымен қатар, технология пәнінің де осы заманға лайықты дамып келе жатқан тұстары 

өте көп десек дәл болар еді себебі, атадан балаға жалғасып келе жатқан мәдениетімізді, 

ырым-наным, салт-дәстүрімізді, әдет-ғұрып, тұрмыс-тіршілік болмысымызда қайта 

жаңғыртып қазақ көлөнерін ел арасына, білім ордасына бірте-бірте тамаша үлгілерімен еніп 

оқушыларға жан-жақты білім мен тәрбие беруге, жаңаша еңбек етуге талпындырып отыр. 

Әрине, бұл халықтық педагогика болып табылады. Қайта жаңғырып жастар тәрбиесіне арқау 

болып отырған халықтық педагогика-бұл кезде педагогтар қауымына ғана емес, бүкіл 

қауымымызға ортақ қозғалыс. Ұлттық педагогика бұл жаңалық емес, ол ежелден  халықпен 

бірге өмір сүріп келе жатқан тәлім-тәрбие мектебі. Болашақ ұрпақтың сана-сезімін, ұлттық 

психологиясын, оны ерте кездегі салт-дәстүрмен сабақтастырып тәрбиелеу – қазіргі күннің 

өзекті мәселесі. 
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Ақсу а., nazym_aiaulum@maіl.ru 

 

«Сурет салуды таудың бұлағынан, қойдың құлағынан, анамның киізінен, ешкінің 

мүйізінен үйрендім», – деген екен Қазақстанның халық суретшісі, қазақтың әйгілі 

кескіндемешісі, график-суретші, қазақ бейнелеу өнерінің негізін салушылардың бірі                   

Әбілхан  Қастеев. 

Осы орайда бейнелеу өнерімен айналысу – жас жеткіншектердің рухани дамуына өте 

қажетті факторлардың бірі және бірегейі деп білуіміз керек. Себебі, бұл өнер бағыты 

оқушылардың эстетикалық қызығушылығын дамытуға көмектесетіні анық. Шығармашылықпен 

ойлау, қиялдау, көркемөнер қабілетін, қоршаған ортаны сезіну, эстетикалық қарым қатынасын 

жетілдіреді [1,3 б.]. Бейнелеу өнері жас ұрпақтың дамуына  өте зор мүмкіндік туғызады. Бұл 

орайда айтар болсақ сурет салудың орны ерекше. Сурет салу бейнелердің, заттардың формасын 

талдауға және оны ұқыпты бақылауға үйретеді, дүниетанымның өсуіне жәрдемдеседі. Бейнелеу 

өнері адамның көру жадысын, кеңістікті ойлауын дамытып, образды елестету қабілетін 

арттыруда зор үлесі бар. Өйткені ол нақты есептеуге, табиғат әсемдігін тануға үйретеді, ойлау 

мен сезу икемділігін арттырады [2, 23-24 бб.]. 

Бейнелеу өнері сабақтары өздерінің оқу – тәрбие жұмыстары бойынша да, түрлеріне 

байланысты да әр түрлі болып келеді. Мектеп бағдарламасында оқу сабақтарының төрт түрі 

қарастырылады. Олар: нұсқаға қарап сурет салу, сәндік сурет салу, тақырыптық сурет салу, 

өнер туралы әңгіме. Нұсқадан қарап сурет салу, сурет және кескіндеме жұмыстарымен 

айналысуды көздейді, сәндік сурет салу – ою – өрнектерді көркем конструкциялау, ою – 

өрнек элементтерін құрастыру және т.б. жұмыстарын қарастырады [2,23-24 бб.]. 

Өнер туралы әңгімеде оқушылар кескіндеме, графика, мүсін, сәулет ескерткіштерімен 

және сәндік қолданбалы өнер шығармаларымен танысады. Бұл аталған әрбір сабақ жеке 

тұлғаның эстетикалық тәрбиесіне, шығармашылық қабілеттерінің дамуына, дүниетанымына, 

жан – жақты дамуына ықпал етеді [2,23-24 бб.]. 

Ұстаз шәкіртеріне өнерді таныстыруда үлгерімге жеткізу үшін оқушылардың 

меңгеретін білімі мен дағдыларының көлемін біліп оқушылармен қандай жұмыс әдістерін 

таңдап алу керектігін білуге тиіс. Бұл міндеттер бейнелеу өнерін оқытудың бағдарламасында 

қарастырылған. Бірақ оқу бағдарламасы мұғалім қызметінің ерекшеліктерін толығымен 

көрсете алмайды. Ең бастысы  бағдарлама туралы білім формалды емес, ойластырылған, 

теориялық білімдерге сүйенген білім болуы тиіс [2,23-24 б.б.]. 

Сонымен қатар, қазіргі кезде білім беру саласы заман талабына сай білім мазмұнын 

ұйымдастыруды, қарым – қатынасын және құрылымын түбегейлі өзгертуді, жаңартуды талап 

етуде. Қалыптасқан дәстүрлі оқыту әдістері жаңа оқыту технологияларын ендірумен 

алмасуда [1,3 б.]. 

Осы орайда жаңартылған білім беру бағытында түрлі педагогикалық жүйелермен 

оқыту технологияларын салыстырмалы түрде сынақтан өткізу, зерттеу, талдау, іс-тәжірибеде 

қолдану жүргізілуде[1,3 б.]. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігінің қазіргі даму бағыты 

жалпы білім беретін мектептерде жас жеткіншектерді нарықтық заман талаптары мен 

мәдениеттің даму деңгейіне сай дайындауды қажет етеді. Жалпы білім беретін орта 

мектептерде барлық оқу пәндерін оқыту, жеке пәндердің өзіндік ерекшеліктерін ескере 

отырып, еліміздің болашақ азаматтарын дайындау мен тәрбиелеу мақсатын қояды. 

Сондықтан бейнелеу өнері, технология  пәндері жас ұрпақтарды іс – әрекетке және іс – 

әрекет технологиясын түсінуге бағытталуы тиіс [2,23-24 бб.]. 
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Бүгінгі таңда көпшілік қауым мектептегі бейнелеу өнері, технология пәндерін  жалпы 

білім беретін пәндер емес, олар арнаулы пәндер деп қарастыратынын көріп жүрміз. Әрине,  бұл 

дұрыс емес, қате түсінік деуге болады. Жалпы білім беретін мектептер физиктерді, 

математиктерді, биохимиктерді, ақын-жазушыларды, композиторларды дайындамайтыны 

сияқты кәсіби суретшілерді де дайындамайды. Жоғарыда аталған маман иелері арнаулы оқу 

орындарында дайындалатыны бәрімізге мәлім. Жалпы білім беретін мектептегі әрбір пән  жеке – 

жеке және бірлесе отырып оқушылардың жан – жақты дамуына ықпал етуге тиіс [2,23-24 бб.]. 

Бірақ өздеріңізге белгілі бүгінгі күні жалпы білім беретін мектептер жаратылыстану  

немесе гуманитарлық бағыттарында жүйелі түрде білім беруде. Байқап қарасақ, өнер 

бағытындағы пәндер екінші сатыға ысырылып, кейінге қойылғандай. Оған дәлел ретінде соңғы 

жылдарда бейнелеу өнері және технология пәндері біріктіріліп, жалпы білім беретін мектептерге 

«Көркем еңбек» пәні кіріктірілген пән ретінде кезең-кезеңімен жүйелі түрде енгізіліп жатыр. Бұл 

жаңашылдықтың берері мол. Алайда, осал тұстары да жоқ емес. Ең бір өзекті мәселе, ол сағат 

санының қысқартылуында. Қосымша білім беру бағдарламаларымен жұмыс жалпы білім 

беретін мектептерде оңды жүргізілмейді. 

Мысалы, бастауыштағы 1-4 сыныптарда еңбекке баулу пәні аптасына 2 сағат болса, 

бейнелеу өнері пәні аптасына 1сағаттан  болатын.  Сонда эстетикалық пәндер жиынтығы 

аптасына 3 сағат өткізілетін. Қазіргі кезде көркем еңбекке аптасына 1 сағат қана берілген. 

Осындай жағдай жоғары сыныптарда да қайталанып тұр. Айтулы мәселенің өзектілігін, аудан 

орталықтарында жаңадан ашылып жатқан немесе бұрыннан жұмыс істейтін өнер мектептері 

шеше алмайтындары айдан-анық. Себебі ол мектептердің негізгі бағыт - бағдары сурет салуға, 

ән айтуға, музыкалық аспаптарда ойнауға, би билеуге ебі-икемі бар, нақтырақ айтсақ дарынды 

балалармен жұмыс істеу.  

Ақпараттық технологиялар дамыған заманда жаңартылған білім беру жүйесі оңтайлы 

шешімдердің бірі. Бірақ жалпы жаһандану процесінен қалып қоймайық деп жүріп, өзіміздің 

ұлттық құндылықтарымыздан айырылып қалмауымыз керек. Керісінше, ата-бабамыздан қалған 

мұраны дамытуымыз және өркендетуіміз басты парызымыз. Ол үшін өнер бағытында жұмыс 

жасауды басты бағдарға алуымыз қажет. 

Қазақ елінің қазақ ауыз әдебиетінде «Көркемсөз» өте жақсы дамыған. Көркемсөз деп аты 

өзі айтып тұрғандай көркемдеу және суреттеу деген мағыналарды білдіреді. Оқушылардың тіл 

байлығының өсуіне, сөздік қорының ұлғайуына бейнелеу өнері пәні зор үлес қосатыны анық. 

Осы тұста бейнелеу өнері пәнінің қазақ тілі және әдебиеті пәндерімен пәнаралық байланыста 

екенін жақсы аңғарамыз. 

Бейнелеу өнері тарих пәнімен де тығыз байланыста екенін көруге болады. Себебі атақты 

суретшілер мен мүсіншілер өнер туындылары арқылы өздері өмір сүрген дәуірден, ғасырдан 

тарихи оқиғалар туралы сыр шерткізетіндей. Нақты тарихи дереккөздерді де суреттер мен 

мүсіндерден табуға болатынын білеміз. 

Технология пәні –күнделікті тыныс-тіршілікте қолданыста болатын практикалық және 

теориялық білім беретін пән. Сондай-ақ, ұлтымыздың тұрмыстық салт-дәстүрлерін оқытып 

үйрететін ғылым десек артық айтпаймыз.    

Осы орайда Ел басымыздың «Мәңгілік – Ел!», «Рухани жаңғыру!» деген жолдауларымен 

бағдарламаларының іске асырылуы қиындыққа соқпай ма деген ой туындайды. Себебі ұлттың – 

ұлт екенін дәлелдейтін айшықтар, олар қол өнер мен сәндік қолданбалы өнер. Бұл өнерлердің 

бейнелеу өнерінен бастау алатынын білеміз. Сол себепті өнер саласына тікелей қатысы бар 

пәндерді қыспаққа алмай, еркін тыныстауына мүмкіндік беретін жолдарды ашсақ оңтайлы 

шешім болар еді. 
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Көшпелі мәдениеттің терең тамырлары қазақ халқының ежелгі, қазақ этнонимге 

жетпей тұрған кезеңінен басталады. Еуразиялық кеңістік сол тарихи кезеңдерде-ақ түрлі 

тілдес халықтар үшін ортақ рухани және  әлеуметтік әлем болатын. Дала – ежелгі 

көшпенділердің ортақ бесігі.  

Еуразиялық көшпенділер б.з.б.IV-ΙΙΙғ.ғ темір  дәуірінен бастау алып, сақ, үйсін, ғұн 

тайпалары мәдениетінен де көрініс тапты. Көшпенділер жылдан жылға күшейіп төрт 

құбылысына қарай қанат  жая бастаған. Осылайша олар ауыздық салып ат мініп, тебіңгі 

тіреп ат үстінен садақ тартуға мүмкіндік алды. Адамдар алғашында табиғат заңдарына 

қалтықсыз мойынұсынып, өз болмысын сонымен үйлесімділікте құруға тырысты.  Бұл кезең 

барлық халықтар арасынан бақташы тайпалардың бөлінуі және алғашқы ірі қоғамдық 

бөлінісінің айқындалуы тарихымен байланысты болды [1, 311бет].  

Олар теріден тігілген киімдер, киізден жасалған жамылғы жабылып, астарына киізден 

төсеніш төсеген. Осы киім үлгілері, киіз төсеніштері қазақтардың ұлттық аң терілерінен 

тігілген ішіктері мен шапандарына келеді.  Көшпенділердің киізден жасау өнері сақтар 

стилімен байланысты және де бұл өнердің артықшылығы әр сипаты, пішіні бір-бірімен 

байланысты. Ниеттің ашықтығы, пішіннің көркемдік айшықтылығы, суреттің ырғақтылығы 

Еуразиялық  көшпенділер стилінің өзгешелігін көрсетеді. Ежелгі дәуірде көшпенді сақтар, 

ғұндар, түркілер және монғолдардың шаруашылығы мен тұрмыс салты, тілі, мәдениеті өзара 

аса ұқсас болған.  

Кеңес кезеңіндегі археологтардың  қазба жұмыстарының нәтежесінде ашылған Пазырақ 

(Таулы Алтай) қорғандарынан табылған ерлердің көйлегі және екінші қорғаннан аяқ киімнің 

табанына  түсірілген ромбы тәріздес өрнектер табылған (сурет-1). Табылған көйлек кеңдір 

талшықтарынан, тығыз түптетілген, матаның ені 44,5см. Көйлектің ұзындығы 104см, етегінің 

кеңдігі 130см, иығы 93см, жеңі (58см) білезігіне қарай тарылады [2, 104-105б]. 

Ал, ІІІ қорғаннан табылған белдіктер, тағалар және металдан, ағаштан, матадан 

жасалған көркем өнер туындылары таулы Алтай ескерткіштерінде жиі ұшырасады (сурет-2).  

Бұл қорғандардан табылған ғажайып заттар, айбынды молалар мен обалар. Осылардан 

табылған күрделі өлікті жерлеу салты мен салтанатты сақ тайпаларының жоғары өзіндік 

мәдениетінің болғанын және сақ патшаларының ұлылығын, қоғамның әлеуметтік 

құрылымының қаншалықты дамығандығын айқын көрсетеді.  

 
 

Сурет 1. Таулы Алтай обаларынан табылған ер адамның көйлегі және аяқ киімнің табанына  

түсірілген өрнек. ІІ қорған. 
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Ахменидтің «Сак» және «Азиялық скифтер» жазу ескерткіштерінде сақ тайпаларын 

үш топқа бөлген. Олар Хаумварга сақтары-«хауму ішімдігін істейтіндер»; Парадария 

сақтары-«Теңіздің арғы жағындағы сақтар»; Тиграхауда сақтары-«Шошақ төбелі бөрік 

киетіндер». Тарихи мәліметтерге қарағанда сақтардан қалған тағы бір аса құнды мәдени 

мұра, ол зергерлік өнер. Олар күмістен, алтыннан, асыл тастардан зергерлік бұйымдар 

жасаған. 

Біздің жыл санауымыздан ілгергі дейінгі I-III ғғ. бастарына киген дулығалары, 

былғары белбеулері, сопақша формамен жасалған кіреуке сауыттың ішінен киген тік жағалы 

сырылып тігілген киімдері, балағы көтеріліп кетпеуі үшін табанынан ұстап тұратын балақ 

бауы бар тар шалбарлары барлық көшпелі халықтардың өнер ескерткіштерінде жиі 

ұшырасады. 

Көшпелі халықтардың мәдениеті отырықшы елдердің мәдениетін жалғастырушы, 

Шығыс пен Батысты түйістіруші рөлді атқарады. Көшпелі қоғамның негізгі өмір сүру салты 

серпінділікте болғандықтан олардың басқа мәдениеттердің өзіндік оқшауланып қалмауына, 

үнемі жетілуіне де әсері тиіп отырды.  

 
Сурет 2. Таулы Алтай қорғанынан табылған ғажайып заттар. ІІІ қорған. 

 

Қорыта айтқанда, халқымыздың көптеген рухани құндылықтарының бастауы сонау 

ғасырлар қойнауынан нәр алған еді, соларды халқымыз қадірлеп сақтап, дамыта білген. Бұл –

тарих ақиқаты.   

Еуразия көшпенділерінің рухани мәдениеті, тарихы  бізге бай тарихи - мәдени мұра, 

оны білу, меңгеру, бізді өткен ғасырлардағы әдет-ғұрып, салт-дәстүр, халықтың хал-

ахуалынан кең көлемде жан-жақты хабардар етеді.  
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Бүгінгі күнде еліміздің үштен бір бөлігін құрайтын жастар - келешек қоғамның 

жарқын болашағын қалыптастыратын стартегиялық мақсаттарды жүзеге асырушысы екені 

мәлім. Сондықтан жастардың білімді, дәстүрмен қатар өз заманының озық рухани 

құндылықтарын меңгерген, бәсекеге қабілетті болғаны абзал. Осы тұста жастардың дұрыс 

әлеуметтенуімен қоса ұлттық құндылықтарда тәрбиеленудегі маңызы зор. 

Жастар халықтың қоғамдық белсенді бөлігі және тәуелсіз еліміздің болашақ дамуы 

үшін стратегиялық ресурсы болып табылады. Жастардың мемлекет мүддесі мен мемлекеттің 

болашақта дамуын қамтамасыз етуге мүмкіндіктері бар зияттылық және рухани саналы 

тұлғаның қалыптасу қажеттілігі аясында айқындалады. Қазақстан Республикасының 

мемлекеттiк жастар саясатының негiзгi мақсаттарының бірі ол жастардың әлеуметтiк 

дербестігі, дәстүрлі діни құндылықтарды тұлғалық қалыптасуын жүзеге асырумен қоса, 

құқықтық, экономикалық, ұйымдастырушылық жағдайларды жасау және нығайту болып 

табылады. Жастар саясатын жүйелі жүргізу қажеттілігі өзінің әлеуметтендіру процесінде жас 

адамның кезігіп отыратын өмір қиыншылықтарымен айқындалады. Жастар өзінің біліктілігі 

және кәсіби даярлығы деңгейінің төмендігіне байланысты халықтың аз қорғалған бөлігі 

болып табылады. 

Қазақстан еспубликасы Президенті Н.А. Назарбаев өзінің Қазақстан халқына арнаған 

«Әлеуметтік-экономикалық дамуды жаңғырту – Қазақстанның басты бағыты» атты 

Жолдауында қазіргі қазақ жастарының құндылықтық бағдарларындағы ұлттық 

құндылықтардың рөлін анықтап берді. 

Әлемдегі ғаламдану үдерісі, қоғамның рухани адамгершілікті қамтитын 

мәдениеттердің өзара байланысы және этномәдени дәстүрлер мен жалпыадамзаттык 

құндылықтардың құрамды бөлігі ретіндегі ұлттық құндылықтар негізінде тұлғаны 

қалыптастыруды алдыңғы қатарға шығарады. Бұл тұрғыдан рухани адамгершілігі 

қалыптасқан ұрпақты тәрбиелеуде ғасырлар бойы жинақталған өмірдің мәні туралы халықтың 

мәдени мұраларын, даналық ұлағаттарды пайдалануы жоғары деңгейде маңызды болмақ. 

Ел Президенті Н.Ә. Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауында: «Біздің ғылыми және 

шығармашылық әулетіміздің деңгейі жоғары, білім өрісі биік халқымыз бар... Біз қолымыздағы 

осындай баға жетпес қазынаны жан-жақты танытуға және оның дамуы үшін барған сайын жаңа 

әрі неғұрлым өркениетті жағдай туғызуға тиіспіз» деп, рухани байлығымыздың қорын байыта 

түсу шаралары жүзеге асырылуда.  Осы тұрғыдан алғанда, ұлттық құндылықтарымызды бүгінгі 

заман сұранысымен сабақтастыра байланыстырып, оқу-тәрбие үдерісіне ендіруіміз қажет. Ал 

бұл ұлттық құндылықтарды өскелең ұрпақтың бойына сіңіртуге, сондай-ақ, ғылыми тұрғыда 

негізделген білім берудегі қоғамдық пәндердің алатын орны ерекше. Әсіресе, дінтану, тарих, 

мәдениеттану, қоғамтану, құқық негіздері пәндері ұлттық мұраларымыздың негізгі 

насихаттаушысы, жаршысы десек қателеспейтініміз анық.  

Жастардың құқықтық мәдениетін қалыптастырып, дамыту-салыстырмалы өзіндік 

мақсатқа, арнайы әдістер жетістігімен және ұйымдастыру нысаны арқылы жетуді көздейді. Ол 

өзі көп мақсатты, қызметті, болжамды стратегиялық, ұзақ мерзімді мақсаттар және тактикалық 

мақсаттарды, таяудағы жалпы және жеке мақсаттарды көздейді. Мақсаттар жастар 

ерекшеліктерін есепке ала отырып тәрбиелік әсер етуді нақтылайды, ол белгілі бір форма және 

қызметке байланысты адамдар, сонымен қатар, құқықтық тәрбиені жүзеге асырушы органдар 

арқылы жүргізіледі. 



«ҰЛТТЫҚ РУХАНИ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ ДАМЫТУ МАҚСАТЫНДАҒЫ  ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР»  

атты республикалық ғылыми-тәжірибелік симпозиумының материалдар жинағы 

  

13 

Қазіргі таңда құқықтық нигилизмді жеңуіміз қажет, оған көпшіліктің таң қалуын 

тоқтатып, заңға деген сый, құрметтеуге тәрбиелеу және жауапкершілік сезімдерін ояту 

қажеттілігі, яғни бұл жерде коррупция, заңды басынушылықтар, заңды немқұрайлы қараудың 

құқықтық жүйеге кереғар екендігін түсіндіру және қоғамдық моральді бейтараптық жаулап 

алуына жол бермеу керек. Жастардың құқықтық нигилизмге бой алдырмауы бірінші кезекте 

тұруды көздейді. Бұл салада Қазақстанда құқықтық нигилизм профилактикасын дамыту керек, 

яғни осы салада арнайы бағдарламалар қажет. Себебі, жастар арасындағы құқықтық нигилизмге 

бой алдырушылық өз кезеңінде біршама қауіп тудырады. Сондықтан қолданылатын заңның 

қызметті сапалығын қамтамасыз ету, заңның және құқықтық тәртіптің тұрақтылығы, соттардың 

мәртебесін жоғарлату және соттарды уақыт талабына сай соттың реформаларды, халыққа 

уақытқа сай етіп құқықтың тәрбие беруге негізделу мәселесі бірінші кезекте тұруы қажет.  

Жастардың құқықтық мәдениетін қалыптастырып, дамытудың тікелей мақсаты – 

жастардың белсенділігі, кәсіпқой заңгердің және басқа да мемлекет қызметкерлерінің 

өкілеттіліктерін жүзеге асыру процесінде заңдылық маңызға ие жағдайға байланысты, 

белсенділіктер құқықтық әрекеттер арқылы өз деңгейлерін көрсету болып табылады. Құқықтық 

белсенділік - жастардың әлеуметтік – құқық шеңбердегі қызметте белгілі дәрежеде 

пәрменділікке жету, құқықтық міндеттерді қарапайым талаптарға  бейімдеудегі міндетті 

әрекетке ие болу жағдайы. Аталмыш қызметтер қосымша уақыт, күш-қуат және материалдық 

шығындармен байланысты. Жоғарыда көрсетілген  мақсаттарға тек құқықтық тәрбие 

жұмысында келесідей негізгі прициптерді сақтағанда жетуге болады: ғылымилық, жоспарлық, 

жүйелік, кезекті және дифференциялды жүйелік, кешенділікті қамтамасыз ету. Сондай-ақ 

тәжірибеде құқықтық сананың дамуына қолайлы жағдайларды қамтамасыз ете отырып, оны 

тарату, яғни жүзеге асыру қажет. Жастардың құқықтық сана деңгейінің мазмұны құқықтық білім 

алуына  және оның құқықты мойындауына тәуелді. Сендіру жүйесі, сонымен қатар оны сақтау 

қажеттілігін тәжірибеде таратудың дағдысын қалыптастыру қажет. Салыстырмалы түрде  

жастардың құқыққа деген құрметінің пайда болып заңды болары сөзсіз. Олардың алған 

құқықтық білімдері жеке өздерінің сеніміне айналуы қажет, ол келесідей: құқыққа бағынулары, 

оларды қатаң сақтаулары, одан барып – ішкі қажеттіліктеріне заңдарды жарату және оны әдетке 

айналдыру, нәтижесінде құқықтық және кәсіпқой заңдылық белсенділіктерін көрсетулері қажет, 

яғни күнделікті өмірде жүзеге асырулары керек. 

Жастардың құқықтық мәдениетін қалыптастырудың келесідей амалдары бар: құқықтық 

насихат, құқықтық білім беру, заңдылық тәжірибе, яғни өзін - өзі тәрбиелеу немесе құықтық 

өмірге бейімделу. Жоғарыда көрсетілген амалдардың астарында  оның негізгі қайнар көзі 

құқықтық ақпарат жатыр. Ол арқылы тұлғаның оңды әрекет етуіне ықпал етудің маңызы зор. 

Бұл жерде ерекше орынға «құқықтық минимум» проблемасы ие болады, яғни әлеуметтік 

шеңберде әрбір азаматтың мәртебесіне қандай да болсын қоғамда тәуелсіз, құқықтық білімді 

міндетті деңгейде иеленуі қажет, яғни өзіне қажетті деңгейде иеленуі ықтимал. Бұл процесті 

тиімді басқару үшін нақты құқықтық ақпарат қайнар көзінің жүйесі болуы керек және оларды 

азаматтардың іс – жүзінде қолдануы, сонымен еңбек ұжымдары, топтардың және тұрғындардың 

өмір тәжірибесінде қолдануы жатады. 

Құқықтық ақпарат көзінің жүйесінде анықтаушы рөлге бұқаралық ақпарат құралдары 

иеленеді, сондай – ақ жалпы құқықтық оқыту бұл жерде мемлекет және құқық негіздерін тек 

заңгерлік мамандықта ғана емес, оны бала – бақшадан бастап барлық оқу орындарында оқыту 

керек. Сайып келгенде, мына амалға көңіл аударуымыз қажет, яғни өзін - өзі тәрбиелеу барлық 

құқықтың субъектілердің құқықтық санасының құрылуына тиімді әсерін тигізеді. Өзін - өзі 

тәрбиелеудің астарында құқыққа деген құрмет қалыптастыру жатыр, яғни қажеттіліктерін 

ұйғарымдарға байланысты өзін - өзі оқыта отырып және қатаң сақтап, өз тәжірибесінде және 

басының дербестігі арқылы  талдау жасауы керек. Жастардың құқықтық санасын тәрбиелеу 

табиғи түрде жанұядағы адамгершілік құндылықтар нормасын игерумен, мектепте рухани 

қарым-қатынаста, сонымен қатар құрдастарымен,  достарымен және жолдастарымен ойнағанда 

игеріліп қалыптасып отырады. Бұл жерде адамгершіліктің іргетасы қаланады, осыған 

байланысты құқықтық сана элементтері құрылады. Өмірде болып жатқан қалыпты ағымдағы 
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жағдайлар және тұрмыстық әлеуметтік қақтығыстарды бақылай отырып олардың құқықтық 

нормалармен байланысын, заңдалық бағалықтар, құқықтық түсінулерімен, көзқарастары жас 

азаматтардың сезімі дами отырып бекиді. 

Жастардың қоғамдық-саяси рөлі ауқымды реформалар кезінде күшейюі барлық халыққа 

тән. Себебі, жастардың жаңа жағдайға бейімделуі немесе жаңашылдыққа ұмтылысы жоғары 

деңгейде болғандықтан қоғамдағы өзгерістерден шет қала алмайды. Жалпы  қоғамның дамуы, 

болшағына деген сенімді көзқарастың қалыптасуы сол қоғамдағы жастар және жастардың 

әлеуметтік-мәдени ұғымдық болмысымен тікелей байланысты. Осы орайда шығыс елдері аға 

ұрпақтың тәжірибесіне сүйенсе, Солтүстік Америка мен Батыс Еуропалық елдер жастарға көп 

үміт артады. Сондықтан жастардың санасындағы «құндылық» ұғымын дұрыс қалыптастыру 

елдің болашағын айқындайтын факторлардың қатарына жатады. Адамзат өркениетінің бүгіні 

мен болашағы көп жағдайда жастардың әлеуметтік белсенділігіне қатысты екені даусыз. 

Сондықтан жастардың жетілуінің сапалық деңгейі де, жастарға деген жаңа көзқарастың 

қалыптасуы да үш бірдей фактордың - жастар белсенділігінің қалыптасуының әлеуметтік-

мәдени алғышарттары мен  жастар саясаты,  оның мәдени бетбұрыстарының жиынтығынан 

және қазіргі кездегі жастардың белсенділігінің әлеуметтік-мәдени болмысына тәуелді болуымен 

байланыстырылады.  

Жастар белсенділігі қоғамдық жүйенің дәрежесіне, елдегі саяси-әлеуметтік 

реформаларға, демократиялық бетбұрыстарға, мәдени құндылықтарға, ұлттық дәстүрге тәуелді, 

яғни жастар белсенділігінің әр кезде мәдени құндылықтық негіздерін анықтап отырудың 

заңдылыққа айналуымен байланыстырылады. Сонымен бірге, жастар белсенділігі қоғам мен 

билік арасындағы алшақтыққа тосқауыл қоймақ ниеттен, құбылмалы әлеуметтік-мәдени ортада 

өз құқығын қорғамақ шешімнен, жаңа қауымдастықта өз орны мен рөлін қалыптастырмақ 

талпыныстан туындайды. Осындай сыртқы және ішкі әлеуметтік-мәдени бағдарға байланысты 

жастар туралы түсінікте, жастар белсенділігінің қалыптасуы мен ол туралы көзқарастардың 

әрқалай қабылдауы және таралуы табиғи құбылыс. Жастардың әлеуметтік-құндылықтық 

бағдарына ықпал ететін көптеген факторлар бар. Атап айтар болсақ, олардың 

қызығушылықтары, қалыптасатын ортасы, діни түсініктері, халықтың салт-дәстүрі, мемлекеттің 

ұстанымы т.б. – жас ұрпақтың мәдени бағдарына әрқалай ықпал етуде. Қазіргі нарықтық 

жағдайда құндылық туралы түсініктер мен бағыттар өзара үйлесе бермейді де, сол алшақтық 

белгілі бір деңгейде жастар арасында құлдырауға тап болғандығы да шындық. Мұның басты 

себебі ретінде, жастардың өркениеттілік, мәдениеттілік тұрғысынан өзіндік үлгісінің 

ауытқушылығы деуге болады.  

Сонымен бірге, төл мәдениетіміз бен құндылықтарымыздың негізін құрайтын 

салалардың әлсіреуі, ұлттығымызға жат әрекеттердің кеңінен таралуына түрткі болуда. Сонымен 

қатар, еліміздегі ұлтаралық, дінаралық, конфессияаралық тұрақтылық пен төзімділікті сақтап 

қалу да барынша маңызды мәселелердің қатарына жатады. Рухани тәрбиені сапалы негізге 

көшіру мақсатында рухани тәрбие ошағы болып табылатын діни оқу орындары қызметін заң 

аясында дамытуды назарда ұстаған жөн. Оларға мән бермеу және негізгі бақылауды мүдделі 

мемлекеттік орган назарынан тыс қалдыру – қолдағы үлкен күштен айрылу және сол күшті 

мүдделі тараптардың еркін пайдалануына, мүдделі емес тараптардың немқұрайды халге 

түсіруіне жол ашу болмақ. Дінге ықылас уақыт өткен сайын күшейе түспек – өйткені ол адам 

болмысында бар қажеттілік әрі қасиет. Осы ықыласты тиісті арнаға бұрудың пәрменді тетігі 

ретінде діни оқу орындарын пайдалану қажет. Олардың қызметін реттеу – мемлекеттің мүддесін 

бекіте түсу ретінде қабылданғаны жөн. 

Жастардың құқықтық және рухани құндылықтары жастарды өз халқының рухани 

мәдениетіне бағыттауы, мемлекетіміздің тарихи өткеніне баулуы, қоғамдағы келісім мен 

бейбітшілікті нығайту жас ұрпақтың отаны үшін мақтан сезімін қалыптастыруы тиіс.  
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Қазақ халқы «Үш бәйтерек» деп атап кеткен Ілияс Жансүгіров, Сәкен Сейфуллин, 

Бейімбет Майлин қазақ әдебиетіне айтулы ақын, қарымды қаламгер, дарынды драматург ретінде 

үлкен үлес қосты. Олардың қаламынан Қазақстанның дарқан даласы, өндіріс орындары мен 

еңбек адамдарының іс - әрекеттері, өмірге деген құштарлықтары, болашаққа үміт – сенімдері 

кеңінен көрінеді. 

«Үш бәйтерек» ұлттық сөз өнерін азаматтық бейне, беделімен де, қайраткер, 

қаламгерлігімен де биік белеске көтерді. Ұлт руханиятын даңқты туындыларымен, тақырып 

байлығымен, жанрлық қырларымен, көркемдік әлемімен байытты.  

ХХ ғасырдағы қазақтың жаңа әдебиеті негізін салушылардың бірі Сәкен Сейфуллин аз 

ғана ғұмырында мол мәдени мұра қалдырды. Қазақ әдеибетінің барлық жанрында тамаша 

туындылар берген жаңашыл жазушы қаламынан туған шығармалар халық өмірінің ең көркем 

образдар арқылы, терең идеялар айтып, эстетикалық игіліктер жасады. Ұлттық әдебиетке 

төңкерістік мазмұн жаңа нысан асқан идея әкелген жазушы туындылары халқымыздың рухани 

қазынасын қорландыра түсті. Сәкен Сейфуллин кеңестік дәуірде туған қазақ әдебиетінің 

тұңғыш қаламгері болып,  поэзия, проза,  драматургия сияқты жанрлармен әдебиетіміздің басқа 

саласында да көрнекті қызметтер атқарды  [1,65-72 б.].  

Сәкеннің ерлік күреске толы өмірі мен шығармашылық еңбектері біздің әдебиетіміздің 

идеялық қалыптасуы кезіндегі орасан қызметімен бірге, оның профессионалдық жағынан өсуіне, 

ер жетуіне зор үлес қосты. Ол қазақ әдебиетін барлық жанр жағынан ілгерілетіп, жаңа дәуір 

талаптары негізінде үлкен жаңалықтар жасады. Мұның бәрі Сәкенді қазақ әдебиетінің негізін 

салушы деп айтуға дәлел. Қазақ әдебиетінің негізін салушы, тамаша ақын және көрнекті қоғам 

қайраткері Сәкен Сейфуллиннің есімі халық арасына кең жайылған. Ол – қазақ ақындарының 

ішінде бірінші рет революцияны, сол арқылы тарихи кезеңдерді ашық бейнеледі. Сәкен сол 

кездегі халықтың тұрмысын, хал – жағдайын жырлаушылардың бірі ретінде саналады. Сәкен — 

қатал күрес үстінде шынығып өскен ақын азамат. Ол өзі белсене араласқан әдебиет қозғалысы 

қайшылығының ащы-тұщы дәмін де мол татты. Ол әр уақытта Қазақстандағы әдебиет 

қозғалысының басы-қасында, жуан ортасында болды. ҚазАПП-тың алғашқы дәуірінде (1929 

жылға дейін) қазақ совет әдебиетінің идеялық позициясын нығайтуға белсене араласқан болса, 

онан кейінгі дәуірде, бір кезде өзі ұйымдастырып басшылық еткен ҚазАПП енді Сәкеннің өзіне 

ауыз салды. 1931 жылғы жазған бір мақаласында ҚазАПП-тың бастығы М.Қайыпназаров: 

«Жақында ҚазАПП болып Сәкеннің шығармаларын сынадық, сол сынның аяғында Сәкенді 
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пролетариат әдебиетіне одақтас ақын деп таптық»,–дейді. Егер 20-жылдары Сәкен 

ұлтшылдардың шабуылды сынына ұшырайтын болса, енді ҚазАПП-тың кезіндегі осындай 

сындардың тегеуіріне өзі түседі. Бірақ Сәкен мұндай сындардың бірде-біріне абыржып, сасқан 

емес. Өзіне қарсы айтысып, тартысып жүрген адамдардың сорына қарай жаңа шығармаларды 

үсті-үстімен жазумен болды. 1935 жылдардың алғашқы жартысында Сәкен көркем шығарма, 

ғылыми еңбектермен қатар мемлекеттік қоғам істеріне жаңадан құрылған Қазақстан совет 

жазушылары одағының ұйымдастыру, шығармашылық жұмыстарына белсене араласады. 

Қазақстан Орталық атқару комитетінің мүшесі, Жазушылар одағы президиумының мүшесі. 

Пушкиннің қайтыс болғанына 100 жылдығын өткізу комиссиясының бастығы. Жазушылар 

ұйымына жаңадан мүше алу комиссиясының бастығы, ақындар слетін, декаданы өткізу 

комиссияларының мүшесі. «Әдебиет майданы» журналының редакторы болып, толып жатқан 

мәдени-ағарту және қоғамдық игі істердің жүзеге асуына Сәкен өте жігерлі кіріседі. Сәкеннің 

әдебиет майданындағы аса маңызды партиялық шараларды іске асыруға, жігерлі араласуына 

Мирзоян бастаған өлкелік партия комитетінің жаңа басшылығы себепші болды. Осы тұста 

Сәкен көркем шығармаларын да мол өндіріп жазып тастайды. 1933 жылы «Альбатрос», «Қызыл 

ат» поэмаларын шығарды. «Альбатрос» пен «Қызыл ат» Сәкен поэзиясының тағы бір белге 

көтерілген, творчестволық іздеуден туған күрделі шығармалары еді. Сәкен поэзиясымен қатар, 

творчестволық еңбектің негізгі салмағын енді бірте-бірте проза жанрына аудара бастады. Ол 

бірқатар жағдайларда өзі көрген, өзі араласқан өмірден елес беретін «Біздің тұрмыс», «Сол 

жылдарда», «Дауыл алдында», «Жемістер» атты роман, повестерін жазуға кіріседі, олардың 

бірқатар тараулары газет- журналдарда, түрлі жинақтарда жарияланды. «Айша» атты повесі 

1935 жылы жеке кітап болып шығады. «Қызыл сұңқарлар» пьесасын бүтіндей жөндеп, қайта 

жазып, ол Қазақтың мемлекеттік драма театрында қойылады. «Тар жол, тайғақ кешу» 

толықтырылып, 1936 жылы қайта басылды. Ал Сәкеннің бірқатар шығармалары (1927-1937 

жылдар арасында) «Атаман Анненковтың азап вагонында» «Тар жолдан» (үзінді), 

«Советстан», «Көкшетау», «Айша», «Қызыл ат», «Жемістер», т.б. орыс тілінде басылып 

шықты. Қазақ совет әдебиетін өркендетудегі Сәкеннің зор еңбегін партия мен үкімет 

айрықша бағалап, 1936 жылы Еңбек Қызыл Ту орденімен наградтады. Ақынның 

әдебиеттегі еңбегінің жиырма жылдығын бүкіл Қазақстан жұртшылығы болып тойлады. 

Ақын 1939 жылы 9 октябрьде қайтыс болған [1, 75-81 б.]. 

Бейімбет Майлин – поэзия, проза, драма саласында бірдей өнімді еңбек еткен қаламгер. 

Ол «Садақ» қолжазба журналында, «Айқап» журналында, «Қазақ» газетінде жарияланған 

алғашқы өлеңдерінен бастап-ақ ел өмірінің сан-сала көкейкесті мәселелеріне ден қояды. Сахара 

жұртының мұң-мұқтажын, арман-аңсарын, әсіресе азаттық-теңдік тақырыбын тілге тиек етеді. 

Бейімбеттің поэзиялық шығармаларындағы Мырқымбай – типтік кейіпкер деңгейіне көтерілген 

жиынтық бейне. Мырқымбай бейнесі арқылы Бейімбет сол кездегі қазақ кедейлерінің болмыс-

бітімін, уақыт, қоғам аясындағы тіршілік-тынысын суреткерлік шыншылдықпен бедерлей алған. 

Бейімбет қазақ поэзиясында поэма жанрының өрісін ұзартып, өресін биіктетуге қомақты үлес 

қосқан. Оның «Байдың қызы», «Рәзия қыз», «Қашқын келіншек», «Маржан», «Өтірікке бәйге», 

«Кемпірдің ертегісі», «Хан күйеуі», «Мырқымбай» поэмалары тақырыбының әр алуандығымен, 

оқиғалық тартымдылығымен, өзіндік тіл-стилімен қазақ поэзиясының көрнекті үлгілерінің бірі 

болып табылады. Қазақ әдебиетінің XX ғасырдағы жаңа дәуірін бастаған «алыптар тобында «ірі 

ақын, іргелі прозаик және драматург Бейімбет Майлиннің орны өзгеше, бөлек. Қалам қызметіне 

ерте (1912 жылдан) араласқан Майлиннің ширек ғасыр ішінде жазған тандаулы поэзиялық, 

прозалық, драмалық шығармалары – біздің бүгінгі сөз өнерімізге қосылған қымбат қазына. 

Қазіргі қазақ әдебиетінің негізгі жанрларын қалыптастырып, дамытуға сіңірген ерекше еңбегін, 

бүгінгі қазақ аулының жаңа тарихындағы жиырмасыншы-отызыншы жылдардың көркем 

шежіресін жасауда атқарған айрықша қызметін өз алдына қойғанда, Бейімбет Майлин өзінен 

кейін қолына қалам ұстағандарға анық екі қырымен өнеге: 1) «Талант – еңбек» деп Горький 

айтқандай, саңлақ суреткер өлшеулі ғана шығармашылық ғұмырында өлшеусіз еңбек 

сүйгіштігімен «Жазушылық – жазу, жақсы жазу, жақсы жаза алсаң қалам құрғатпай жазу» 

екенін тынымсыз да мігірсіз іс-әрекетімен қолма-қол дәлелдеп кетті; 2) «Әңгіме – шеберлік 
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мектебі» деп Федин айтқандай, құдды қазақтың Чеховы секілді құдіретті зергер әрі қысқа, әрі 

нұсқа новеллалары арқылы шын мәніндегі әдеби шеберліктің мектебін ашып, осы жанрдағы 

шынайы, тап-таза, мөп-мөлдір реализмнің үлгісін көрсетті. Бейімбет (Бимағамбет) 

Жармағамбетұлы Майлин 1894 жылы бұрынғы Торғай облысы, Қостанай уезі, Дамбар 

болысындағы Ақтөбе деген жерде қазіргі Қостанай облысы, Таран ауданы, Майлин кеңшарында 

туған. Екі жасында әкеден жетім қалған Бейімбет бір байдың сауыншысы боп жүрген анасының 

қолында тәрбиеленеді. Жетіге жеткен соң өзі де сол байдың қозысын бағып, кейін атының 

делбесін ұстайды. Бейнет пен жоқшылықтың ащы дәмін ерте татқан жас бала кәрі ежесінің 

жылы қүшағында бұйыға тербеліп отырып, оның: - Өмірімде көргенім күңдік, құлдық, Бұл 

жалғанда бар ма екен біздей мұңдық?– деген гөй-гөйінің зар сырын жанымен ұғады. Әжесі көне 

жырларды көп білетін, өзі де аздап өлең шығаратын ақынжанды адам екен. Соның әсері болса 

керек, Бейімбет қаршадайынан өнерге құмартып өлеңге әуестенеді. 

Майлин алғаш рет ауыл молдасынан сауат ашып, хат таниды. Содан соң есігінде жүрген 

бай үйінде тұратын Әбдірахман Сатыл-балдин деген татар мұғалімнен дәріс алады. Одан әрі 

іргелес көрші ауылдағы басқа бір Әбдірахман Арғынбаев дегеннің медресесіне түсіп, екі жыл 

(1910—1912) оқиды. («Шұғаның белгісіндегі» бас кейіпкердің учитель болуы және Әбдірахман 

атануы тегін еместі). Өз бетінше кітап оқып, көп ізденеді; қалаға барып, білімін одан әрі 

көтеруге талаптанады. 1938 жылы жазықсыз тұтқындалып, қызыл қырғын саяси репрессияның 

құрбаны болады [2, 199-202 б.].  

Ілияс Жансүгіровтың өскен ортасы да, өмір кешкен қоғамы да оның ең алғаш қалам 

тартып, ақындық жолға түсуіне түрткі болған, дарынын, ішкі талант құбылыс-қасиетін ашқан, 

әсемдік әлеміне жетелеген –Жетісу табиғаты мен өзінің туып-өскен жерінің сұлулығы. Әдетте, 

сұлулыққа тәнті болған адам ғана құштарланады, іңкәрлік сезімге бөленіп, толғанысқа, қиял-

сезімге бой ұрады. Бұл жайтты Ілияс та басынан кешірген. Бойындағы сезімтал қасиеті оның 

ойын сан-саққа жүгіртеді, қинайды, әбден қалжырап, бәлкім қасындағы өзін сезетіндей адам 

табылмағасын қолына қалам алуы да ғажап емес. Алғашқы өлеңдерінің бірінде былай деп 

жырлайды: - Ащы көңіл, Тұщы өмір, Төсек –темір, бар ма дос? Қайғы баптап, Ойды шақтап 

Сырғанақтап жүрмін бос. («Шам-шырақ»). 

Жоғарыда айтып өткеніміздей, Ілиясқа жас, албырт кезінде табиғаттың сұлу көрінісі 

ерекше әсер еткен. Табиғатқа іңкәрліктен туған балғын жырлары айналадағы тылсым сәт пен 

жарқыл қаққан өмір көріністерінен туса, кейінірек эпикалық шығармаларға батыл ауыз салады. 

“Ілияс поэзиясындағы мөлдір арнаның бірі - табиғат лирикасы”- дейді, академик Р.Нұрғалиев 

өзінің “Арқау” атты монографиялық еңбегінде. “Туған жерін, елінің тау-тасын өзен – көлін 

беріле сүйген патриот ақын қоршаған ортаның ғажап сұлулығынан өз шабытына нұр алып, сан 

алуан бояулары буырқанған ғажап суреттер салды.  

Бұлардың ішінде нақты географиялық мекені танылған (“Ағынды менің Ақсуым”), 

табиғаттың бір сурттегі көрінісін бейнелейтін (“Ақшам”, “Бұлт”, “Желді күн”, “Жазғы 

таң”),құбылысты көз алдыңа әкелетін (“Жауында”, “Жел”, “Тас”) сан алуан үлгілері бар. 

Натюрморт, этюд, эскиз сипатындағы туындылардағы ойлар, символдық бейнелер, ишарат 

образдар философиялық идеяларға жетелейді, көп мағыналы сарын- әуездерді тудырады”.  

Шынында да ақынға суреткерлік, қылқалам шеберлігі секілді қасиетке ие болмай, ірі 

полотно жазу мүмкін емес. Ілияс өз бойындағы осы бір буырқанған қасиетті ауыздықтай ала 

алды ма? -Жоқ! Шынайы дарын тірі, көрікті табиғатты сезіне отырып оның тылсымынан шыға 

алмастан, оны мүмкін-қадірінше одан әрі игергісі келетіндіктен, қаламын сілтей берді. Қазақ 

ортасында өлең өнері ертеден-ақ ерекше орын алды десек, табиғатты жырлау кенже қалған 

тақырыптардың бірі. Ілияс мұны сезінбеуі мүмкін емес. Сезінді де, осы тақырыпқа ерекше ден 

қойды. Ілиястың табиғат лирикасына орай жазылған қай өлеңін алып қарасаңыз да, ондағы стиль 

өрнегі, қаламгерлік дара тұлғасы айқындалып тұрады. 

Өлеңіндегі эпикалық кеңдік, теңеу, эпитет, метафора, градация, эпифора, анафора 

байлығы оның поэзиясындағы негізгі белгілері десек, одан халықтық, фольклорлық леп 

ескендей сезіледі. Олай болуы заңды да. Халқымыздың құт- берекесі дарыған, көне заманнан 

даналық пен ақындық мекені болған Жетісу жерінің перзенті Ілияс бала күннен бастап өлең мен 
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жырдың қойнауында туып, сонда өсіп-өркендеген. Нәтижесінде, нағыз халықтық пафоста, 

танымдық-білімдік тұрғыдан берері мол, этнографиялық ғылым саласына жақын жазылған 

өлеңді оқып тамашалайсыз. 

Ақ үйге алты қанат келсем кіріп,  

Босаға, маңдайша мен табалдырық,  

Кереге алты жапсар, алпыс уық,  

Шаңырақ, күлдіреуіш оған жуық.  

Құр, таңғыш, басқұр, арқан, екі аяқ бау,  

Төрт ірге, есік жабық, ши туырлық,  

Он бес бау ішкі-сыртқы белдеу, желбау,  

Тұскиіз көрпе, көпшік, шай шымылдық  

Текемет, жастық, шапан, кілем, сырмақ,  

Алаша, бешпет, көйлек, сәлі бөрік,  

Самаурын, үстел кесе, шәйнек, шәугім,  

Дөдеге, сандық, кебеже, ақ түндік. 

Бұрын-соңды мұндай өлең жазылмаған. Бұл қазақ поэзиясындағы жаңа серпін, жаңа 

үрдіс. Бұл өлең үлгісін Ілияс жас шағында жазған. Қазірде ұмытыла бастаған үй- жабдығын 

өлеңмен өріп, атауын атап, түсін түстеп беру Ілияс шығармаларын ерекше ажарландырады. Осы 

тұрғыда жазылған өлең үлгілері Ілияс поэзиясында кейінгі кезеңдерде берік орын алған. «Жетісу 

суреттері» өлеңі Ілиястың ең айшықты шығармаларының бірі. Өз тұрғысында М.Әуезов бұл 

шығарманы бағалап, былай деген еді: «Мен Ілиясты бұрын білуші ем, өлеңдерін оқып 

жүретінмін. Бірақ оның шын мағынасында дарынды ақын екенін мойындағаным сол «Жетісу 

суреттері» өлеңін оқығаннан кейін» дейді. «Жетісу суретінде» ақын 52 тіршілік иелерін атап 

өтеді. Өлең жолдары былай келеді: Мінеки. Алатауға біткен торғай: Қара, боз, суық, бұқпас, 

сипті, шымшық, Шапшақай, майлық, маубабұқа, шөже, Тоқылдақ, сан-сапалақ атаулысы... Ал 

аңдар атаулысы: сілеусін, ілбіс, аю, бұғы, бұлан, қасқыр шибөрі, қарсақ, сусар, бұлғын, жанат 

таутеке, арқар, қарақұйрық, суыр, марал т.б. Жыртқыш құстар: тазқара, балтажұмар, құмай 

жұртшы, су бүркіт, лашын, тұйған, тұнжыр, тынар, мықи, ителгі, бәрпі, қырғи, тұрымтай, 

бидайық, бүркіт, тығанақ тағы басқа да құстар мен қазірде ұмыт болған ағаш-шөптердің 

атаулары өлеңде ерекше жарасым тауып, табиғи түрде орын тапқан. Көзі тірісінде ақындықтың 

Құлагері атанған Ілияс 1938 жылы жазықсыз жазаға ұшырайды.[3, 249-283б. ] 
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 Жамбыл ауданы,  «Ақтерек ауылындағы ОМ МДШО және Жаманты БМ» КММ, Алматы обл. 

 

Оқушыларға қолөнерді үйретудегі оқытуға дайындау әдістемесі арқылы мектеп 

оқушыларының көркемдік білім алуына эстетикалық тәрбиесінде ұтымдылығын зерттеу 

жұмыстары мынадай міндеттерді анықтауға мүмкіндік туғызды: 

1. Мектеп оқушыларын өнер пәнін оқытуға дайындау әдістемесі арқылы көркемдік білім 

беруді ұйымдастыру үшін көркемдік білім беру үрдісінен, қолөнердегі оқу мен тәрбие 

жұмыстарын жоспарлау, ұйымдастыру және оны талдау туралы білімдерді меңгерту қажеттігін 
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көрсетті. Мектеп оқушыларын қолөнер пәнін оқытуға дайындау әдістемесі оқушыларды арнайы 

әдістемелік білім мен іскерліктерін менгерту дайындығынан өткізу қажеттілігі; 

2. Курс мазмұны мектеп оқушыларын қолөнерге үйретуге дайындау әдістемесі, оны 

оқытудағы теориялық және практикалық тұрғыдағы басты бағыттары, көркемдік білім берудің 

тарихы, өнер тарихын мектепте оқытудың мақсаттары мен міндеттері және осы заманғы 

педагогикалық талаптар, өнер шығармаларын қабылдаудың өнертанымдық негіздері, өнерді 

оқытудың әдістемелік негіздерін ұйымдастыру әдістері болып негізгі төрт бағытты қамтитынын 

көрсетті. 

Мектеп оқушыларына қолөнер бұйымдарын дайындау оқу үдерісін мақсатты түрде 

ұйымдастыру, өз бетінше жұмыс жасай алатын шебер дайындау міндетіне бағындыру, үйрету 

ісінде оқушыларға өзін-өзі бақылай алу және өз жұмысын өзі ұйымдастыра алу деңгейін 

арттыратын белсенді білім беру мен тәрбиелеу формаларымен байытуды қажет етеді. 

Қолөнерді оқыту әдістемесі педагогика ғылымының қазіргі кездегі көкейкесті 

мәселелерінің бірі ретінде, оның негізгі ұғымдары мен түсініктерінен құралады. Педагогикалық 

әдебиеттерде әдістеме белгілі-бір мақсат қойып орындалуы жоспарланған білім көздерін 

менгеру жолындағы оқушылардың іс-әрекеттерінің мазмұны, кезеңдері, формалары және 

олардың жеке әдістері түрінде түсіндіріледі. Оқушыларды әдістемелік іс әрекетке дайындаудың 

негізгі ұғымдары-әдістемелік тұрғыда оқыту, тәрбиелеу және жеке шығармашылық тұлға 

ретінде дамыту болып табылады. Оқушыларды қолөнерге дайындау әдістемесі-оқыту мазмұнын 

жоспарлау, оқыту үдерісін басқаруды жоспарлау, оқыту нәтижесін бақылау, оқыту әдістерін 

жобалау, білім беру жобасы, білім беру әдістерін классификациялау т.б. ұғымдарын біріктіреді. 

Мектеп оқушыларын қолөнер бұйымдарын жасауды үйретуге дайындау әдістемесінде 

қажетті  оқушының алғашқы әдістемелік білімдер жүйесі-өнер пәнін оқыту әдістемесі пәні 

арқылы оқытудың қазіргі жағдайына диагностика жасау әдістері, оны жоспарлау әдістері, 

ұйымдастыру әдістері және ұйымдастырылған іс шараларды талдау әдістері туралы 

білімдерімен айқындалады. 

Сондай-ақ мектеп оқушыларының көркемдік білім алуына эстетикалық тәрбиесіне 

болашақ мұғалімдерді дайындау әдістемесінің ұтымдылығын зерттеу мынадай міндеттерді 

анықтауға мүмкіндік туғызды: 

1.Мектеп оқушыларын қолөнерге үйретуге дайындау арқылы көркемдік білім беру 

үдерісін ұйымдастыру, қазақтың қолөнеріне оқу мен тәрбие жұмыстарын жоспарлау, 

ұйымдастыру және оны талдау туралы білімдерді меңгерту қажеттігі туындайды. Оқушылар 

арнайы әдістемелік білім мен іскерліктерін менгерту дайындығынан өткізу қажеттігі 

туындайды. 

2.Оқушыларды сәндік қолөнерге оқытуға дайындаудағы шешуші фактор, болашақ 

мұғалімдерге арналған элективті курсты ұйымдастыру болып табылады. Факультативті курс 

мазмұны өнер пәнін мектепте оқыту әдістемесін оқытудағы теориялық және тәжірибелік 

тұрғыдағы басты бағыттары, көркемдік білім берудің тарихы, өнерді мектепте оқытудың 

мақсаттары мен міндеттері және осы заманғы дидактикалық талаптар, өнер шығармаларын 

қабылдаудың өнертанымдық негіздері мен өнерді оқытудың әдістемелік негіздері, 

ұйымдастыру әдістері болып негізгі төрт бағытты қамтитынын көрсетеді. 

Мектеп оқушыларын «Технология» пәні арқылы қолөнерді оқытуға дайындау 

әдістемесі арқылы көркемдік білім беруге дайындаудың ұсынылған әдістемесі негізінен үш 

бағдарламаны бір жүйеге біріктірді: 

1. «Қолөнер» атты жоғарғы сынып оқушыларына арналған элективті курс 

бағдарламасы; 

2. «Қолөнер» атты оқушыларға арналған өздік жұмыс тапсырмасы; 

3. «Қолөнер» атты оқушыларға арналған өнертанымдық негіздері мен көркемдік білім 

берудің педагогикалық іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыруды қамтамасыздандыратын 

бағдарламасы. 

Жоғарғы сынып оқушыларын «Қолөнер» пәнін оқытуға дайындаудың дидактикалық 

шарттары мыналар; 
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 қолөнер пәнін мазмұндық түрде қамтамасыз ету; 

 «Қолөнер тарихы мен теориясы»; 

 «Қолөнерді оқыту әдістемесі» пәндерінің бағдарламасын жасау сол бойынша 

дәрістік, тәжірибелік сабақтар өткізу; 

 «Педагогикалық іс тәжірибе» бағдарламаларына қосымшалар енгізу арқылы 

мектептегі қолөнер пәнінен сабақтар мен сабақтан тыс тәрбиелік іс шаралар ұйымдастыру; 

 «Қолөнер пәнін оқыту әдістемесі» атты элективті курс бағдарламасын жасау және 

оның сабақтарын өткізудің әдістемесін қарастыру. 

Мұғалімнің оқушыларды қолөнерге баулуға ұйымдастырушылық қамтамасыз ету 

жолдары: 

 мұғалімнің нақтылы жасаған жұмыстары; 

 өнер мұражайларына экскурсиялар ұйымдастыру; 

 тренинг, тест тапсырмалары;  

 өнер туралы пікір алысу, баяндама, нұсқау, кеңес беру, сауалнама, конференция, 

семинар, дебат; 

 көрме жұмыстарын ұйымдастыру; 

 әдістемелік қамтамасыз ету; 

 оқу бағдарламалар, оқулықтар, көрнекілік құралдар, электрондық оқулықтар, 

дидактикалық материалдар, технологиялық карталар, фотосуреттер; 

 оқытудың инновациялық технологиялары; 

 оқушыларды материалдық қамтамасыз ету: 

 кітапхана қоры; интерактивті тақта; 

 бейне таспа түсірілімдері (видео); 

 компьютерлік кластардың оқу материалдарымен жабдықталуы. 

Жоғарғы сынып оқушыларын қолөнерге үйретуде - өзіне тиісті әрекетті орындауға 

қабілетті және дайын деп есептейтін тұлғаның субъективті жағдайы, хал-күйі деп тануға 

болады. Осылайша, оқушылардың қолөнер пәнін оқытуда, оларды шеберлікке дайындау 

үлгісін жасай келе, біз негіз ретінде үш құрамдаушыны алдық (мотивациялық, мазмұндық 

және іс-әрекеттік). Қолөнер саласындағы ғылыми-педагогикалық әдебиеттерді талдау мен 

эксперименттік зерттеу нәтижелері оқушылардың қолөнердегі әдістемелік дайындығының 

құрылымдық моделін анықтауға септігін тигізеді. Қазақ қолөнерінің қандай түрінде де ою-

өрнектер пайдаланылады. Қолөнер бұйымдарынан жасалған заттар да олар өз орнын тауып 

жатады. Негізінен, қазақ символы көп қабатты. Ол басқа символдармен астасып, мағынасын 

байыта береді. Этнографтардың айтуынша, бұл жерде ұшбұрыштың және оған қиысатын 

барлық элементтердің мәні айрықша. Олардың түсіндіруінше, үшбұрыш магиясының мәні 

үш дүниені тұтастыра білуінде. Қазақтың дәстүрлі көзқарастары  бойынша,  үшбұрыш – су, 

жер, ауа – үш ғаламның белгісі болып саналатын балықты, оқты, құсты меңзейді. Егер де осы 

үшбұрыштың ішіне қошқар мүйіз өрнегі қиысса, ол отты бейнелейді. Жалпы қазақтардың 

ұғымында ою-өрнек ол барлық «кіріс» пен «шығысты», «жағал» мен «қиысуды» белгілейді. 
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ӘОЖ 001.017.4 

 

ОҚУШЫЛАРДЫ ҚОЛДАНБАЛЫ ҚОЛӨНЕРГЕ БАУЛУ 

 

Жанузақов У.Т. 

Керімағаш-Арасан ауыл-ғы ОМ КММ-сі, Алматы обл., Панфилов ауд. 

 

Қазіргі кезде заман талабына сай, мектептің, ұстаздардың алдына қойған мақсаты - 

мектеп қабырғасында тәрбиеленіп келе жатқан жас ұрпақты ұлтымыздың көнеден келе 

жатқан салт-дәстүрімен таныстыру, еңбекке деген шеберлігі мен икемділігін, өнерге деген 

сүйіспеншілігін арттыру. Бұл тек ұстаздардың ғана емес, сонымен қатар қазақтың көне салт-

дәстүрін, әдет-ғұрпын, тұрмыс-тірліктерін, қолөнерін жадымызда ұстау, келешек ұрпаққа 

үйрету, ата-бабаларымыздың дәстүрін ұмыт қалдырмау. 

Бүгінгі таңда қолөнерді оқыту үрдісінде көшіріп салу, дайын жобалық нобайлармен 

жұмыс жасау орын алып келеді. Әрбір оқушының қоршаған ортадан алған әсері, көркем 

дүниені қабылдауы, жүрегімен сезінуі, түсінуі әр алуан. Сондықтан оқушының жеке дара 

қабілетін ескеріп, өз бетімен ізденуге жағдай туғызу керек және өз ойын еркін жеткізіп 

бейнелеуге, шығармашылық жұмыс жасауға жұмылдыру біздің басты парызымыз. 

Осыған орай, қазақ қолданбалы қолөнеріндегі кеңінен тараған қолөнер түрлерін 

оқушыларға көркем еңбек  сабағында таныстыру, осы бағытта баули отырып, эстетикалық 

тәрбие беру, жастарды халық қолөнерінің көп ғасырлық үрдісіне негіздеу 

қалыптастырылады. 

Ұлттық мектептің мәні өз шәкірттеріне халқының мәдениетін терең, жан-жақты 

үйрету, олардың санасына, ұлтына деген көзқарасын, құрмет пен мақтаныш сезімін сіңіре 

білуде, басқа ұлттардың мәдениетін қадірлей білуге ұштастыру болып табылады. 

Егеменді қазақ мемлекетінің болашақ ұрпақтарының сана-сезімін, ұлттық 

психологиясын, оның сонау ерте замандағы ата-бабалар салт-дәстүрімен, мәдениетімен 

сабақтастыра отырып, халықтық колөнерін сақтап қалуға тәрбиелеу - ұлтжанды ұлағатты 

ұстаздардың абыройлы ісі. Қазақ қолөнерінің тарихы мен теориялық маңызын жете 

түсінуіміз керек. 

Келешек мектептер 12 жылдық оқу бағдарламасында да біздің қазақтың қолданбалы 

қолөнерінің оқушыларға беретін тәрбиелік мәні зор болмақ. Ұлттық тәрбие беру бесігіндегі 

оқушылардың ата-баба дәстүрін, мәдениетін, қолөнерін және азаматтық арнадағы асыл 

қасиеттерін еңбекке баули отырып, жан-жақты эстетикалық тәрбие беру, мәдени мұраны 

жүйелі меңгеруге, рухани мұрасын бағалай білуге тәрбиелеу мүмкіндіктері қарастырылады. 

Сондықтан оқу-тәрбие жұмысының барысында, еңбек сабағында оқушыларға кәсіби көркем 

еңбек пәнінің жұмыстарында халқымыздың ұлттық қолөнерін халқымыздың салт-

дәстүрімен, әдеп-ғұрпымен таныстыра отырып, оқушының іскерлігін, дағдысын, еңбекке 

деген ынтасын қалыптастыруды негізгі мақсат етіп қою - біздің міндетіміз. Ұлттық 

мәдениетке негізделген қазақ мектебінің қайта түлеуі қазіргі таңдағы көкейкесті мәселе 

болып отыр. Өйткені оқушылардың көркемдік білім алуын арттыру және рухани деңгейін 

дамыту, шығармашылыққа тәрбиелеу - қазіргі білім беруде көзделіп отырған мәселе. Осы 

тұрғыдан келгенде оқушылардың жұмыс істеу әдет-дағдыларын көркем шығармашылық 

іскерлікпен жалғастырып дамыту мәселесі қарастырылады. Оқушыларды әсемдікті сезініп, 

түсініп, қадірлей білуге баулу эстетикалық тәрбие беру арқылы іске асырылады. 

Бұл күнде ауылдық жерлердің өзінде ұмыт бола бастаған, тіпті кейінгі жастардың көбі 

біле бермейтін киіз, текемет басу, алаша, кілем, ши тоқу өнері халықтық ұлттық 

қолөнеріміздің ұмыт бола бастаған түрлері деуге болады. Ата-бабаларымыздың ұлттық 

өнерін ұрпаққа айтып жеткізу біздің парызымыз және оны үйрету де біздің міндетіміз екенін 

есте сақтау абзал. 
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Өнер мен білім беру ісін бір-бірімен ұштастырып, бала санасына ұялатуда үлкен 

жүрек, мол іждағат, мейірімділікпен қоса, кәсіби дарын ізденімпаздық, іскерлік керек 

екендігін баса айтуымыз керек . 

Мектепте көркем еңбек сабағын халықтық педагогикамен ұштастырудың маңызы зор. 

Еңбек оқушылардың ең бірінші өмірлік қажетіне айналу үшін, еңбек ету талабын адамның 

бойында тәрбиелеудің зор маңызы бар. Бұл міндет - адам өзі ынта қойған еңбекпен 

шұғылданып, оның бейімделігімен мүддесіне сай келетін және адамгершілік қанағат беретін 

іспен шұғылданған жағдайда ғана жүзеге асырылады. Сондықтан да бұл міндеттерді шешу 

еңбекті дұрыс таңдап алумен аса тығыз байланысты. Еңбекке тек шығармашылықпен қарау 

ғана, тек жасау мен материалдық игілік алудың құралынан, ортақ рухани және ең алдымен, 

адамның адамгершілік дамуының құралына айналдыра алады. 

Көркем еңбек  сабағы - мектеп оқушыларын рухани байытып, дүниетанымын 

қалыптастыратын пәндердің бірі. Көркем еңбек  пәнінде ұлттық қолөнерді, тәрбиені үйрету 

арқылы мынадай дағдыларды немесе іскерлікті қалыптастырамыз: 

 еңбекқорлыққа; 

 ұлтжандылыққа; 

 рухани мәдениетке; 

 іскерлікке; 

 шыдамдылыққа; 

 ізденімпаздылыққа 

Оқушыларды еңбек қызметіне іс жүзінде даярлау міндетінің де маңызы бұдан кем 

емес, өйткені адам белгілі бір еңбек дағдыларына ие бола отырып, еңбек ете алмайды, әрі 

бұдан басқа еңбек үрдісінде ғана, оқушыларды мектептегі сарамандық еңбек қызметіне тарту 

жолымен еңбекке қатынастық негізін қалауға болады. 

Халық қолөнерінің бай мұраларын жинап, сұрыптай отырып, заманымызға сай 

лайықты сапа, түр беру әдісімен оларды ілгері дамыта беруіміз керек. 

Халық өнерін оқып, оны өмірмен ұштастыра білген адамның жан дүниесі кеңейеді, ой 

алғырлығы артады, шеберлігі кемелденеді. Ол адамның мәдени, рухани және 

шығармашылық дәрежелерінің көрсеткіші ретінде адамның күш-қуатының даму үрдісін іске 

асырады, кісіні сауаттылыққа жетелейді. Сондықтан сол өнерді келешек ұрпаққа жеткізіп 

түсіндіре дамыта білуді негізгі мәселе деп қараймыз. Оқушыларға өздері оқып үйренетін 

ғылым негіздерінің іс жүзіндегі маңыздылығын көрсетіп, олардың бойында машықтанып 

алған білімдерін қолдану дағдыларын жасаудың маңызы зор. 

Сонымен бірге, оқушы өзін қоршаған ортаның, дүниенің, салт-дәстүріміздің, 

қолөнеріміздің адам айтқысыз қымбат, замандар бойы тарих жасап қалдырған асыл мұра 

екенін жете түсінуі керек. 

Жоғарыда айтылғандардың бәрі кәсіби технология үйірме сабағында үйрету, оқыту, 

игерту болып табылады. Мүмкін болмаған жағдайда Технология  жұмыстарында 

жалғастыруға тура келеді. 

Қолөнер халық өмірімен, тұрмысымен бірге жетіліп, біте қайнасқан өміршең өнер. 

Адамзат дамуының қайсысында болмасын, қоғаммен бірге дамыған қолөнер әр дәуірге өзінің 

өшпес ізін қалдырып, әлеуметтік көркем жағынан дәуір тынысын қалт жібермей әсерін 

тигізіп отырған. Қолөнер дүниежүзінің барлық халқына тән. Бұл – халық қазынасы, ғасырлар 

мұрасы. Соған орай әр елдің, әр халықтың тарихи дамуына байланысты қолөнері өзіндік 

ерекшелігі мен эстетикалық талғамына байланысты қолөнері өзіндік ерекшелігімен халық 

өміріне өшпес із қалдырып отырған. Халқымыздың қолөнерінен туған асыл мұраларын әр 

оқушыға саналы түрде жеткізуге, оның сырын ұқтыруға, түсіндіруге, терең зерттеуге, одан 

әсер алуға, қазіргі заман талабына сай көркем шығармашылықпен дамытуға тиістіміз. 

Халықтың мәдени дәрежесі өскен сайын тұтыну бұйымдары мен жабдықтары талапқа сай 

әдемілене, әшекейлене түсуде. Оны күнделікті өмірде қазіргі қолөнер туындыларынан көріп 

жүрміз. 
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Бұдан қолөнеріміз ежелгі маңызын жойды, ендігі жерде онымен шұғылданудың 

қажеті жоқ деген ой туындауы керек. Қайта халық қолөнерінің бай мұрасын жинап сұрыптай 

отырып, заманымызға лайықты сапа, түр беріп, оларды ілгері дамытуымыз тиіс. Мектеп   

сабағын көркем еңбек  ұйымдастыруда қазақтың халықтық қолөнері саласының біраз түріне 

тоқталып өтуді жөн көрдік. Олар: ою-өрнектердің түрлері, олардың атауларымен 

қолданылатын орындары, өрнектердің түрленіп даму тарихы мен кейбір өрнек әуендерінің 

үлгісі. 

"Жаратылыс жалғыз емес, уақыт өтпей" - дейді халық даналығы. Қарап отырсақ, 

көңіл-күй де, талғам да, әдет-ғұрып та өзгереді. Сән дегеніміз күнде өзгеріп отыратын нәрсе. 

Мысалы, бүгін ұзын, ертең қысқа, бүгін тар, ертең кең деген сияқты. Ал, қолөнер саласы сән 

бағытына, талғамына көбіне бағына бермейді. Қолөнердің өзіне тән әлемі, қоршаған ортасы, 

өзіндік күші бар, ол ешқандай өтпелі құндылықтарға бағынбайды. Өзіне деген тыныштық 

пен сенім бізге белгілі бір дағдылар мен икемдерге жеткізеді. Көптеген адамдар ең алғаш 

қолөнермен айналыса бастаған кезде, белгілі бір материалды өңдеумен, зерттеумен айналыса 

бастайды. 

Көркем шығармашылықпен айналысуға деген қажеттілік біз үшін бір абсолютті 

қажеттілікпен емес, ол қолөнершінің қолының жылуы мен жан-тәнінің сезімі сақталған 

туындысын өнеркәсіптің жалпылай бір текті салқын өнімдеріне қарсы қою, тілегінен келіп 

шыққан. 

Бұл салыстыру егер бір белгілі шығармашылық биіктерге, жетістіктерге жеткенде 

ғана тиімді болады және өзін-өзі ақтайды. Шығармашылық белес деп біз мыналарды 

айтамыз: ритм заңдылықтарын түсініп білу үшін қажетті білім мен түсінік, оюлар мен 

өрнектерді орналастыра білу, бүтін бір бұйымда тепе-теңдікті сақтау. Сондықтан да біз өмір 

бойы оқып үйренуге тиіспіз. Сонымен, қорыта келгенде, жасөспірімдерге көркем қолөнердің 

берер ықпалы өте зор. Мектеп бағдарламасына сәйкес қолөнердің әр түрін үйретудің өзіндік 

орны бар. Бүгінгі күнде тәуелсіздігіміздің арқасында ата-баба дәстүрі жалғасын табуда. 

Оқушылар қолынан шықкан бұйымдарды көріп, ата-баба дәстүрі жаңарып жалғасуда. 

"Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға", - деп қазақ халқының ұлы, кемеңгер, 

данышпан ақыны Абай айтқандай, зерек те, іскер бес саусағынан өнер таматын шәкірттерді 

оқытуға, үйретуге біз, ұстаздар, әрқашан да дайынбыз. Бабаларымыздан жеткен асыл мұраны 

шаң басқан жерінен сілкіп, тот басқан бетін ашып, кейінгі ұрпаққа жеткізетін кез жетті деп 

ойлаймыз. 

Ұстаздық - ұлы ұғым, сондықтан ұлттық мектептің ұлы мұратын ұмытпай, 

бойымыздағы білімімізді, ұрпақтан ұрпаққа жалғастыру міндетіміз. 
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КӘСІПТІК ОҚЫТУ ЖӘНЕ ДИЗАЙН МАМАНДАРЫН  РУХАНИ МӘДЕНИ 

ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫМЫЗБЕН ҚАТАР ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 

ИГЕРТУ АРҚЫЛЫ ҰЛТЖАНДЫЛЫҚҚА ТӘРБИЕЛЕУ 

 

Жаскиленова А.Е. 

Тараз Мемлекеттік Педагогикалық Университеті, Тараз қ. 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Төртінші өнеркәсіптік 

революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» Қазақстан халқына Жолдауында 10 

қаңтар 2018ж. Бүгінде әлем Төртінші өнеркәсіптік революция дәуіріне, технологиялық, 

экономикалық және әлеуметтік салалардағы терең және қарқынды өзгерістер кезеңіне қадам 

басып келеді. Жаңа технологиялық қалып біздің қалай жұмыс істейтінімізді, азаматтық 

құқықтарымызды қалай іске асыратынымызды, балаларымызды қалай 

тәрбиелейтінімізді түбегейлі өзгертуде. Жетінші бөлімде. Адами капитал–жаңғыру негізі. 

Жұмыс берушілерді тарту арқылы және халықаралық талаптар мен цифрлық дағдыларды 

ескере отырып,техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламаларын жаңарту керек. 

«Баршаға тегін кәсіптік-техникалық білім беру» жобасын жүзеге асыруды жалғастыру қажет 

деп баса айтқан [1]. 

 Ғылыми-техникалық прогресс жетістіктерімен бірге  жаңа еңбек түрлерінің қалыптасып 

дамуы заңдылық. Адам еңбегінің тиімді орындалуына мүмкіндік береді.  Өндіріс пен қызмет 

көрсету салаларында заманауи материалдардың пайда болуы, инновациялық технологияларды 

еңбек мамандарының  жан-жакты игеруін  міндеттейді.  

Жаңа мамандықтар пайда болғандықтан, олардың еңбек мазмұны да жиі өзгерістерге 

ұшырайды. Жалпы орта мектептің он екі жылдыққа көшуге бағытталған жаңартылған білім беру 

процесінде анықталған білім беру мазмұнының кіріктіре түзілуі, оқу пәндерінің бірігуі мен жаңа 

сипаттағы атаулардың қалыптасуына алып келді. Соның бірі, «Бейнелеу өнері» мен 

«Технология» оқу пәндерінің біріктіріле «Көркем еңбек» атауының қалыптасуы болып отыр. 

Халқымыз маңдай терін төгіп еңбек еткен  ұстахана дүкенің  шеберханасын қастерлеп 

қасиет тұтқан. Тараз Мемлекеттік Педагогикалық Университетінің ұстаханасы  «Кәсіптік оқыту 

және Дизайн» кафедрасының оқытушысы көзімен жан-жақты президентіміздің жолдауын 

саралап қарап болашақ Көркем еңбек, Технология  пәні мұғалімдеріне, Дизайн мамандарына 

атадан мирас болып қалған сәндік қолданбалы қолөнерімізді дәстүрлі технологиямен қатар жаңа 

инновациялық технологиямен игертіп ата-кәсіп, әже-кәсіп, ананың кәсібі, әкенің кәсібі, ұлдың 

кәсібі, қыздың кәсібі, келіннің кәсібі болып бөлінетін кәсібімізді ұлттық рухани мәдени 

құндылықтарымызды игерте отырып дәстүрлер сабақтастығы, ұрпақтар жалғастығын сақтап 

білім берудеміз. Әрбір сабағымызда жаңа инновациялық технологияларды қолданып 

студенттерге жете түсіндіріп  талдап саралап қарастырамыз. 

«Кәсіптік оқытудағы инновациялық технологиялар», «Кәсіптік оқыту әдістемесі», 

«Дәстүрлі материалдарды көркем өндеу технологиясы» т.б. пәндерден сабақ жоспарын 

студенттер SMART, сын тұрғысынан ойлауға үйрету  методикасын қолданып келесідей 

сұрақтарға  жауап береді: 

-Нақты мен не істегім келеді?  

-Мақсатыма жеткенімді қалай түсінемін?  

-Сол мақсатқа жету мүмкін бе?  

-Мақсатқа жету үшін не істеу керек?  

-Қашан ол мақсатқа жеткім келеді?  

Қаншама мақсат дұрыс қойылғанынан соған жетудің жылдамдығы мен сапалылығы 

тәуелді. 

1-ші қадам. Қандай мақсатқа жеткіңіз келеді?  

2-ші қадам. Мақсатыңызды жазып қойыңыз.  
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3-ші қадам. Қандай мезгілде орындалатынын анықтаңыз.  

4-ші қадам. Сол мақсатқа жетуге қандай әрекеттер көмектеседі, тізімін құрастырыңыз.  

5-ші қадам. Сол тізімнен жоспар жасаңыз.  

6-шы қадам. Жоспарыңызды дереу орындай бастаңыз.  

7-ші қадам. Күнде сол жоспарыңыздың бір немесе бірнеше пунктін орындаңыз.  

Сын тұрғысынан ойлау «ойлау туралы ойлану» деп сипатталған. Ол маңызды 

мәселелерді талқылау және тәжірибені ой елегінен өткізуді қамтиды. Сын тұрғысынан 

ойлау– Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды болып табылатын қазіргі ең басты 

педагогикалық түсінік. Бұл технология студенттердін де, мұғалімдердің де сын тұрғысынан 

ойлауды дамытуды саналы және оймен қабылдауын көздейді. 

Сәндік-қолданбалы өнер  дегеніміз не, оның адам өміріндегі қызметі қандай? деген  

сұраққа студент  сын тұрғысынан ойланып ұлтжандылық сезімі мен халқынын өнері мен 

мәдениетіне құрметпен қарайды.  

Қолөнер  ғасырлар бойы дамып, қалыптасып келе жатқан халық творчествосының 

сарқылмас қайнар көзі, халық мәдениетінің айнасы. Ол талай ғасырлар кезеңінен өтіп 

түрленіп, жаңарып келіп, атадан балаға мұра ретінде бізге жеткен дәстүрлі де қастерлі өнер. 

Қандай халықтың қолөнері болса да оның тарихымен, қоғамдық құрылысы, әдет-ғұрып, 

салт-санасымен астасып қатар өркендейді. 

Қолөнер адам баласының әсемдікке, нәзіктікке деген ұмтылысын, сол бағытта 

табиғатты өзінше таңбалап бедерлеуін, сұлулықты іздеуге деген құштарлығын танытады. Ол 

арқылы біз үлкен рухани-эстетикалық тәлім алып,өнер әлеміне қанат қағамыз. Кіп-кішкентай 

түймеден бастап,  толып жатқан үй жиһаздары, ат әбзелдері, қару-жарақ,  музыка аспаптары, 

кілем, киім-кешек, ыдыстар, әсемдік, сәндік бұйымдарының барлығы да халық қолөнерінің  

туындылары болып саналады. Қолөнер бұйымдарын көркем эстетикалық талғаммен, 

нақышына келтіріп өрнектеп, әшекейлеп шығаратын адамдарды қолөнер шеберлері дейміз. 

Әр шебердің өзі сүйетін материалы мен сол материалды ұсатып, әшекейлеп-өңдеуде 

меңгерген өз тәсілі болады. 

«Рухани-мәдениет құндылықтары арқылы ұлтжандылыққа тәрбиелеу дегеніміз-

халықтың ғасырлар бойы жинақтап, іріктеп алған тәжірибесі мен ізгі қасиеттерін жас 

ұрпақтың бойына сіңіру баланың қоршаған ортадағы қарым-қатынасын, дүниетанымын, 

өнерге деген көзқарасын және соған сай мінез-құлқын қалыптастыру» [3]. 

Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде: «Рухани-рухқа, санаға байланысты. Рухани даму. 

Рухани қасиет - рухпен байланысты ерекшелік делінген. Рух-зат. Мінезге негіз болатын ішкі 

қажыр, қуат жігер» [4]. 

Жеке тұлғаның көркемдік тәрбиесін жетілдіру саласында орасан еңбек еткен, 

профессор Б.П. Юсовтың зерттеуі бойынша «Руханилық – бұл риясыз, пәк, асқақ тұрғыдан 

әсер етудің идеалды жоспары. Руханилық - бұл арнаулы емес, керісінше бәріне ортақ. Адам 

рухы кәсіби тұрғыдан емес, өзінің жалпы жеке тұлғалық сапасынан көрінеді. Рух-селқостық, 

пайымдаушылық, сопылық емес. Бұл-жалпы ізгілікке жасалатын белсенділік,әрекет. 

Руханилық әрекетке жақсылық жасау бақыты, сондай-ақ еркіндік, жекелік, даралық тән. 

Даралық бұл-өзінің ішкі дүниеннің мүмкіндіктері арқылы жасау, бұл сенің өз қолыңмен және 

күшіңмен жасай алу негізінде қосатын жеке үлесің. Демек руханилық бұл шығармашылыққа, 

жаңалыққа, арманға қадам жасауды білдіреді. Сонымен руханилық дегеніміз – бұл ой, сана, 

саналылық, даналық [5,6]. 

Құндылықтар мәселесін арнайы зерттейтін ғылым саласы аксиология (грек тілінде 

axis-бағалы, «құндылық», logos – ілім, ғылым). Аксиология - құндылықтар жаратылысы 

туралы, оның обьективті орны мен құндылық әлемдегі құрылымы туралы, яғни әлеуметтік 

және мәдени факторлар мен тұлға құрылымы арасындағы әр түрлі құндылықтар байланысы 

туралы ілім. 

Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде «Құндылық» 1) қымбаттырақ, бағалылық; 2) 

маңыздылық, мәнділік деп түсіндіріледі. Қазақ энциклопедиясында «құндылыққа» - 
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обьектінің жағымды және жағымсыз жақтарын көрсететін философиялық және әлеуметтік 

ұғым деген де анықтама берілген [4]. 

 Қорытындылай келе, халықтың барлық озық идеялары мен тәрбиелік-тәжірбиесі мол 

мәдениетімізде жинақталғандығын рухани мәдени құндылықтарын игерту  эстетикалық 

тәрбие берудің қажеттілігін дәлелдейді. Өйткені, құндылық  адамды тұлға деңгейіне 

көтеретін негізгі құрал болып саналады. Сондықтан да болашақ мектептегі «Көркем еңбек»,  

«Технология» пәндерінен беретін мұғалімдерге, Дизайн мамандарына қойылатын талап 

ұлттық рухани мәдениет құндылықтарын игерту негізінде берілген материалдарды 

пайдалану арқылы, студенттерге эстетикалық тәрбие беру, әлеуметтендіру және 

шығармашылығын дамыту болып табылады. 

Біз «Кәсіптік оқыту және Дизайн» кафедрасының ұжымы жаңа білім беру мазмұнына 

сай Типтік оқу бағдарламасына өзгерістер сурет пәнінен  міндетті пән болып енгізілсе   деп 

ұсыныс білдіреміз. «Көркем еңбек»  пәні мұғалімі сурет өнерінен жан-жақты сауатты білім 

алуы міндетті. 

Кәсіби педагогикалық білім берудің педагогикалық маңызы кәсіби шеберліктер мен 

іскерліктер арқылы еркін бағдарлай білетін, өзін-өзі дамытуға өз бетінше жаңаша ойлауға, 

адамгершілік тұрғысынан нақты шешімдер қабылдауға және бәсекелестікке қабілетті жеке 

тұлғаны рухани-мәдениет құндылықтарын игерту арқылы қалыптастыру болып табылады. 

Осыған байланысты кәсіптік білім беру жүйесінде болашақ мектеп мұғалімдерінің 

педагогикалық шеберлігін арттыру қажеттілігі туындайды. 

Кәсіптік оқыту мамандығының білімгерлерін болашақ мектептің «Көркем еңбек», 

«Технология» пәндерінің мұғалімдерін, Дизайн мамандарын   ұлттық рухта тәрбиелеудің 

маңызды проблемаларын шешу, жасөспірімдердің рухани байлығын арттыру, оларды 

ұлтжандылық негізінде тәрбиелеу басты міндетіміз.  
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ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУДІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

Жексембаева Ж., Тумарбаева А. 

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті,Талдықорған қ. 

 

Жалпы білім беретін және кәсіптік мектепті одан әрі дамыту жұмыс жағдайын сын 

көзбен ой елегінен өткізіп, қажетті өзгерістерді енгізуді талап етуде. Себебі мектептің қазіргі 

жаңа концепциясында гуманистің, адамгершілік бастауға маңызды орын бөлінген. Бұл 

оқытудың, «тәртіпке салудың» пәндік аясынан шығып, тұлғаны еркін, жан-жақты жамыту 
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мақсатына басымдылық берілгенін білдіреді. Басым мақсатқа қол жеткізу оқытудың 

мазмұны мен үрдісін қайта құруды, оны интеграциялау мен дараландыруды, оқыту мен 

тәрбиелеуде тұлғаның дамуына, оның Ел қорғауға дайындығына әсер ететін факторлардың 

рөлін күшейтеді. Демократияның бүгінгі күнде көрініс табуының бірі – адамдардың тіршілік 

әрекетінде және тәрбиелеу жүйесінде ұлттық нышанды күшейте түсу. Дегенмен ел қорғау 

өзінің мәнісі бойынша интернациональді екенін естен шығармау керек. Сондықтан 

мектептегі әскери-патриоттық тәрбие – интернациональдық тәрбиенің жарқын көріністерінің 

бірі. Ел қорғауға әзірлікті тәрбиелей отырып, біз жастардың бойына жоғары адами 

құндылықтарды, бейбітшілікті, жалпы адам мәдениетін сақтап қалуға деген құштарлықты 

сіңіруге борыштармыз. 

Қазіргі ХХІ ғасыр жаһандану ғасыры деген пікір бүгінде адам баласының санасына 

сіңіп, ендігі жерде осы көштен қалмауға ұмтылуда.   

Осы мақсатты іске асыруда Қазақстан Республикасы Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты Қазақстан халқына жолдауының 

маңызы өте зор. Ондағы басым бағыттардың бірі, осы заманғы білім беруді дамыта отырып, 

кадрлардың біліктілігі мен оларды қайта даярлауды ұдайы арттыру және Қазақстан халқы 

мәдениетінің одан әрі өркендеуін нақты дамытудың қажеттігін көрсету. Қазақстан 

Республикасы Президентінің 2010 жылғы 07 желтоқсандағы №1118 Жарлығымен бекітілген 

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасына  сәйкес білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың басым 

бағыты өскелең ұрпақты тәрбиелеу жүйесін дамыту болып табылады. Сонымен қатар 

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-ІІІ ҚРЗ «Білім туралы» 

Заңының 3-бабына сәйкес білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың принциптерінің 

қатарына оқыту мен тәрбиенің бірлігі жатады. 

Патриоттық тәрбие проблемасына қазақ халқы қоғамның барлық даму кезеңдерінде 

аса мән берген. Оны қазақ даласының ойшылдары (Қорқыт ата, әл-Фараби, Ж.Баласағүн, 

Қашқари, А.Иассауи) мен жыршы-жырауларының (Асан қайғы, Шалкиіз жырау, Ақтамберді 

жырау, Бүқар жырау, Дулат Бабатайұлы және т.б.), ғұлама ағартушыларының (Ш.Уәлиханов, 

Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаев және т.б.) еңбектері дәлелдейді. Ағартушылардың ішінде 

Ы.Алтынсарин патриоттық тәрбиенің практика жүзіндегі мәнін ашып көрсетті, ғұлама 

ойшылдар мен жыршы-жыраулардың шығармаларын ұлттық сана-сезімді қалыптастырудың 

құралы ретінде пайдаланды. 

Патриоттық тәрбиені ұлттық дәстүрдің негізінде қалыптастыру проблемасын кезінде 

қоғам қайраткерлері А.Байтұрсынов, М.Дулатов, Ж.Аймауытов және т.б. жан-жақты қолдаған. 

Қазіргі таңда оқушыларға әскери-патриоттық тәрбие беру мәселелерін зерттеуде жүйелік, 

құрылымдық және басқа да тұрғылардың әдіснамалық нұсқаулары қолданылады (А.А.Аронов, 

Н.М.Конжиев, Х.Г.Фаталиев, В.С.Чудный және т.б). Мысалға Н.М.Конжиев жұмыстарында тек 

қана жүйені сипаттап қана қоймай, әскери-патриоттық жұмыстағы заңдылықтар мен 

жүйеліліктің қызмет ету себептерін айқындауға тырысқан. 

Еліміздің Президенті Нұрсұлтан Назарбаев: "Қазақстанның отаншылдық сезімін 

тәрбиелеу білім берудің мектепке дейінгі жүйесінен жоғарғы оқу орындарына дейінгі 

орталықтарда барлық ұйымдарда көкейкесті болып табылады. Балаларды Отанды, туған 

жерді, өзінің халқын сүюге тәрбиелеу - мұғалімнің аса маңызды, аса жауапты да қадірменді 

парызы" - деген еді. Бұл ұғымның педагогикалық жүгіне келер болсақ, ол болашақ Қазақстан 

азаматтарын тәрбиелеумен тығыз байланысты. Отаншылдық сезім – адамға туа біткен қасиет 

емес. Ол адамның саналы өмірімен қабаттас қалыптасатын психологиялық, саяси -әлеуметтік 

құбылыс.  

Ұрпағымызды кеудесінде намысы бар, білімді, туған елін, жерін сүйетін өнегелі ұрпақ 

етіп өсіргіміз келсе, бар назарды келешек ұрпақ тәрбиесіне аударуымыз қажет. Қазіргі 

білімнің болашағы мол факторларының бірі – патриоттық тәрбие. 
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Әскери-патриоттық тәрбиенің тиімділігі көбінесе ата-аналардың ұстанымына, 

олардың ҚР Қарулы күштеріне деген көзқарасына, педагогикалық мәдениетіне байланысты 

болып келеді. Бұл міндеттерді педагог алуан түрлі формалармен әдістердің көмегімен 

(дәрістер, әңгімелер, педагогикалық сауатты көтеру және т.б.), оның ішінде мәселелерді ата-

аналар жиналысында шығару жолымен шешеді. 

«Болашаққа жоспар құрсаң баланы тәрбиеле» деп шығыс нақылында айтылғандай, 

жас ұрпақты патриоттық тәрбие негізінде тәрбиелесек, егеменді еліміздің көк байрағы көк 

аспанда мәңгілік желбіремек. 

Патриоттық сезім отбасынан басталады. Өкінішке орай, нарықтық қатынастардың 

кеңінен орын алуы, ересектердің тәрбиеге жеткіліксіз көңіл бөлуі, ата-аналардың уақытының 

жетіспеушілігі мен қолдарының тимеуі отбасындағы жастар тәрбиесінің рөлін түсірді. 

Әрине, мұндай жағдайларда өзінің ескі арнасын жоғалтқан патриоттық, отансүйгіштік 

сезімдерді қалыптастыру мен оған тәрбиелеудің жаңа жолға оңайлықпен түсіп кете алмасы 

анық. 

Біз патриоттық тәрбие беру шеңберінде азаматтық – патриоттық тәрбие, қоғамдық – 

саяси және құқықтық тәрбие, рухани – адамгершілік тәрбие беру секілді бағыттарды 

дамытуды көздейміз. Аталған бағыттар бойынша жұмыстар оқушылар бойында нық 

азаматтық ұстаным мен патриоттық сананы қалыптастыруға септігін тигізеді. 

Мектеп оқушыларын патриотизмге тәрбиелеудің өткені мен дәл бүгінгі таңдағы жай-

күйін зерттеу барысында оның әдісі, тәсілі мен формаларының сан алуан болғанына және 

оларды бүгінгі күн жағдайына бейімдеп қолданудың мүмкіндігі мол екеніне көзіміз жетті. 

Тәрбие жұмыстарының негізгі мақсаты: рухани дүниесі бай, денсаулығы мықты, 

жоғары азаматтылығы гуманизммен ұштасқан, әлеуметтік тұрғыда белсенді, бастамашыл, 

толерантты, шығармашылықты, инновациялық, әлеуметтік-мәдени өзгерістерге қабілетті 

XXI ғасырға лайықты, елін сүйген патриот тұлға қалыптастыру мен дамытуға жағдайлар 

жасау. Тәрбие қызметіміздің басты міндеті: студенттердің корпоративтік рухын көтеруге 

бағытталған, жеке тұлғаның рухани және шығармашылықты үздіксіз дамуына, өзін-өзі 

дамытуына, кәсібилік, бәсекеге қабілеттілік, сыни көзқарас пен ойлаудың стандартты емес 

үлгілерінің болуына, мәдени-толеранттылық, белсенді жасампаздық бастау, тағы да басқа 

адами ұстанымдарды қалыптастыратын тәрбие беру жүйесі мен тәрбиелік ортаны құру мен 

қолдау. Аталған міндеттер мен мақсаттар болашақ студент жастар бойында корпоративтік 

рухты қалыптастыруға; университеттік қауымдастықпен бірлесу сезіміне тәрбиелеуге; 

университеттің дәстүрлерін құрметтеуге, сақтау мен молайтуға; білім алуға деген 

жауапкершілікті күшейтуге; азаматтық және патриоттық құндылықтарды, көзқарастар мен 

сенімдерді қалыптастыруға; мемлекеттің Рәміздері — Қазақстан Республикасының 

Елтаңбасын, Туын, Гимнін мақтаныш етіп, оларға құрметпен және қастерлеп қарауға; 

қоғамдық-саяси сауаттылық негіздерін қалыптастыруға; студенттерді заңдылықтарды, 

қоғамдық және ұжым өмірінің нормаларын құрметтеу рухында тәрбиелеуге; ұлтымыздың 

өткені мен мәдени мұрасына құрмет көрсетуге; Қазақстанда тұратын барлық ұлт өкілдерінің 

мәдениетіне толерантты түрде қарауға; әр түрлі әлеуметтік мәселелерді шешуге және үн 

қосуға даяр болу сияқты иммунитет қалыптастырады деген ойдамыз. 

Осылардың ішінде біз патриоттық тәрбие мен қоғамдық-саяси сауаттылықты 

қалыптастыруға басымдылық береміз. Өйткені патриотизм жастармен қоғамдық сана 

негізінде ұғынылуы керек. Студенттер бойында қоғамдық-саяси сауаттылықтың негіздерін 

қалыптастыру, олардың заңдылықты, қоғамдық өмір нормаларын қастерлеуге, біздің 

халқымыздың тарихи өткені мен мәдени мұрасына құрмет көрсету рухында тәрбиелеу 

егемен, тәуелсіз ел үшін — қажеттілік. 

Біз патриоттық тәрбие беру шеңберінде азаматтық-патриоттық тәрбие, қоғамдық-

саяси және құқықтық тәрбие, рухани-адамгершілік тәрбие беру секілді бағыттарды 

дамытуды көздейміз. Аталмыш бағыттар бойынша жұмыстар студенттер бойында нық 

азаматтық ұстаным мен патриоттық сананы қалыптастыруға септігін тигізеді. 
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Патриотизмге тәрбиелеудің ұзақ мерзімді мақсаты – азаматтарды біріктіру, 

азаматтарға Тәуелсіздіктің құндылықтары мен жетістіктерін ұғындыру, оларды мемлекеттік 

рәміздер мен идеология төңірегіне топтастыру. Бұл – ұзақ мерзімді мақсат. Оған қол 

жеткізудің басты жолы – толеранттылық, бірлік, өзара көмек, қайырымдылық т.б. Бұлар 

біздің мемлекетіміздің басты жоспарлары мен мақсаттарында толықтай көрініс тапқан, 

алайда олар жалпы ұлттық құндылықты бағыттарды нығайту бойынша жастар саясатын 

жоспарлы жүргізбейінше жүзеге аса алмайды. Жастар үшін осындай тәрбиелік мәнді істердің 

бірі – әр түрлі деңгейлер мен мазмұндағы тәрбиелік шаралар, мемлекеттік мерекелерді атап 

өту, түрлі патриоттық акцияларды ұйымдастыру мен жүргізу. Олардың ішінде жыл сайын 

өткізіліп отыратын ҚР мемлекеттік рәміздерінің күнін тойлау ерекше орын алады. 

Кешенділік, салмақтылық, орнықтылық, ерлік, толеранттылық, қарапайымдылық, 

еңбекке қабілеттілік, шын берілгендік пен жауапкершілік – патриоттық тәрбие саясат 

ағынындағы қазіргі заманғы шаралардың басты сипаттары. Сондықтан қазақстандық 

патриотизм мен елдің экономикалық әлеуеті тығыз байланысты. Қазіргі патриотизм XXI 

ғасырдағы Қазақстанға қажетті еңбек өнімділігі мен мәдениеттің ұйымдастырылуына бара-

бар деуге болады: бүгінгі күні ол халықтың ішкі «жинақтылығын», халықтың қоғам мен 

мемлекет мүдделеріне белсеңді түрде қызмет етуін білдіреді. Патриотизм іс-әрекет ретінде 

барынша керек нәрсе және қоғамды консолидациялау ісінде жүйені қалыптастырушы күш 

ретінде көрінеді. 

Егер рухани дамыған бәсекеге қабілетті тұлғаны дамыту патриоттық тәрбиені 

қалыптастыру негізінде және оны патриоттық құндылықтарды оқушыларға игерту арқылы 

жүзеге асып, ал патриоттық тәрбиені дамытудың қайнар көздері сан алуан екендігіне біз 

ғылыми – педагогикалық әдебиеттерді талдау барысында көз жеткізсек, онда ұлттық 

тәрбиені дұрыс насихаттап, жан-жақты дамыған өз елінің жанашыр патриотын тәрбиелей 

аламыз. Тәрбиенің негізі, оның мақсаты, міндеті, мазмұны, түрі, құрылымы, әдісі, тәсілі, 

заңдылықтары, принциптері, құралдары бар. Сол сияқты қазақстандық патриотизмнің 

мақсат, міндеті, түрі, әдіс-тәсілі бар. Егер патриоттық тәлім-тәрбиемізде осы негіздер 

болмаса ол жәй сөз болып қалуы мүмкін. Өзін-өзі білмеген адам өзінің кім екенін түсінбейді. 

Қазақстандық патриоттық тәрбие бүгінгі өмірден оқшауланбайды, қайта жаңа 

өмірмен қауышып ұлттық тәрбиеге жаңа мән береді. Ұлттық тәрбие дегеніміз ол оқшаулану 

емес, керісінше ұлттық тәрбие үлгілерімен әлемдік идеяларды қабылдап, ненің тозық, ненің 

озық екенін тани білу, өрісі, дүнитанымы кең азаматтарды тәрбиелеуге мүмкіндік болады 

деп түсіну қажет және солай да. Еліміздің Президенті Нұрсұлтан Назарбаев: "Қазақстанның 

отаншылдық сезімін тәрбиелеу білім берудің мектепке дейінгі жүйесінен жоғарғы оқу 

орындарына дейінгі орталықтарда барлық ұйымдарда көкейкесті болып табылады. 

Балаларды Отанды , туған жерді, өзінің халқын сүюге тәрбиелеу-мұғалімнің аса маңызды, 

аса жауапты да қадірменді парызы"-деген еді. Әр дәуірдің тарихи кезеңдерінде 

Отансүйгіштікке тәрбиелеудің өзіндік мүдделері болады. Ол ең алдымен, "ұлтжандылық", 

отансүйгіштік", " патриотизм", ұғымдары сол заманның ақиқаты - наным - сенімінен 

туындайды. Еліміз егемендік алғаннан бері жас ұрпақ тәрбиесінің темірқазығы-қазақстандық 

патриотизм болды. 

Мектеп оқушыларын патриотизмге тәрбиелеу мәселелерін зерттеген ғалымдардың 

еңбектерінің қорытындылары мен тікелей мектеп практикасындағы мұғалімдердің іс-

тәжірибелерінің нәтижелеріне сүйене отырып, біз мектепте патриотизмге тәрбилеу -

оқушылардың нақты іс-әрекеті, мінез-құлқын ұйымдастыру, оған бағыт беруді негізге алу 

керек деп ұйғардық. Патриотизмге тәрбиелеу үрдісінің танымдық мәнін естен шығаруға 

болмайды, бірақ ол әрбір оқушыда патриоттық сана, патриоттық сезім қалыптастырудан 

бастау алғанда ғана тиімді болмақ. Сондықтан оқытушылар өз қызметінде біріншіден терең 

патриотизм – Отанға, Қазақстанға, өз халқына деген сүйіспешілік; екіншіден - халықтар 

достығы идеясын ұстану және насихаттау. Адамгершілікті, өркениетті патриотизм қашан да 

халықтар достығының идеясымен, тәжірибесімен үндесіп жатуы тиіс. Демек патриотизм – 
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қоғамдық сананың бір формасы, ол қоғам дамуымен бірге дамып, жаңа мазмұнмен толыға 

түседі. 

“Қоғамда Қазақстан - біздің Отанымыз, бұл ұғымға өте көп нәрсе кіреді деген 

қарапайым ойды қалыптастыру керек” – деген Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың сөзі терең ойдан 

туындаған пікір екенін әрқайсымыз жақсы түсінуіміз қажет.  

Қорыта айтқанда, көркем шығармалар негізінде жеке тұлғаның дамуы мен тәрбиесін 

қазақстандық патриотизм рухы негізінде жүзеге асыру өзекті де, күрделі мәселе болып 

табылады. Бүгінде «Мен патриотпын» деген замандастарымыздың бойынан нағыз 

ұлтжандылық сезімнен гөрі, мендік патриотизм өріс алғанын байқаймыз. Яғни, олар өзінің 

бас мүддесін бірінші орынға қояды, ұлттық, елдік мақсат келесі орынға қалады. Сондықтан 

әр адамның бойынан өзімшілдік, менмендік, тек өз пайдасын көздейтін пиғылдан арылту 

үшін, ұлтжандылық тәрбиесіне баулу керек. Ол ата-бабаларымыздың ерлік істерінен, аңыз 

әңгімелерінен, батырлар жырынан мысал келтіре отырып, солардан үлгі алу, өздерін 

солардың ұрпағы екендігіне көз жеткізе отырып, еліктету арқылы іске асыруға болады. 

Сондықтан әр адамның бойына Отанға, халқына шын берілгендіктен, ата-салтына, ел 

тарихына деген құрмет, ерлік рухы қалыптасуы керек. 

Патриоттық тәрбиенің объектісі мен қайнар көзі – Отан десек, оның мазмұны – 

байлықтары, тілі, дәстүрі, тарихи ескерткіштері, туған өлкедегі киелі орындар. Олардың 

адам көкірегіне жылылық, жақындық, туысқандық сезімдерді ұялатып, ізгі де ерлік істердің 

қайнар көзіне айналуы патриотизмге тәрбиелеудің арқауы. Олай болса, патриоттық 

тәрбиенің қазіргі кезде алатын орны ерекше. 

Қорыта айтқанда әскери-патриоттық жұмыс жүйесі белгіленген немесе қалыптасқан 

тәртіп пен реттілікті, бастапқы ұжымнан бастап, басқарудың ең жоғары органдарымен 

аяқталатын тәрбиелік қызмет деңгейлерінің мазмұнын құрайды. Жүйе құрудың мақсаты 

практикада әскери-патриоттық тәрбиеге әсер беретін барлық факторлардың есебін 

қамтамасыз ету және қарулы күштердің нығаюына, олардың тиімділігінің жоғарлауына 

жағдай тудыратын шарттар мен механизмдерді жасау болып табылады. Осы бағыттағы 

тәрбие жұмысын ұйымдастырып, бақылап, нәтижесін анықтайтын негізгі институт ретінде 

қарастырылады. Ол отбасындағы, мектепке дейінгі, мектеп, кәсіптік білім беру 

мекемелерінде өсіп келе жатқан ұрпақ тәрбиесін жергілікті басқару органдарының 

деңгейінде, министрліктер мен ведомстваларда т.б. ұйымдастырылады. Жастарға әскери-

патриоттық тәрбие беру – Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімге арналған мемлекеттік 

жастар саясатының бір бағыты болып табылады. 
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ӘОЖ 001. 

 

ЖАС ҰРПАҚҚА ҰЛТТЫҚ РУХАНИ, МӘДЕНИ ҚҰНДЫЛЫҚТАР НЕГІЗІНДЕ 

ТӘЛІМ-ТӘРБИЕ БЕРУ 

 

Калдыбаева Г.А. 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, ҚРСО мүшесі, Алматы қ. 

 

Жас ұрпақ  тәрбиесіндегі тәлімдік дәстүрлер тәжірибесін, бүгінгі педагогикалық тәрбие 

мазмұнымен жарасымды  ұштастыру негізінде, Отаны, туған елінің өркениеті үшін қызмет ететін, 

жинақтаған білімі мен қабілетін адамзат құндылықтарын сақтауға, насихаттауға, өмір сүретін 

ортасы үшін пайдаланатын азаматты тәрбиелеу – бүгінгі күннің өзекті проблемасы саналады. Бұл 

міндеттерді жүзеге асыру – адамзат қоғамын, жеке тұлға болмысының рухани – мәдениетін 

ізгілендірудің алғышарттары саналады. 

Қазақ халқының ғасырлар тұңғиығынан бері тарихымен біте қайнасып келе жатқан ұрпақ 

тәрбиелеудегі тәжірибелері, біздерге дейін, сол рухани мәдениет, этикалық, эстетикалық 

құндылықтарын құрайтын – ұлттық әдет-ғұрып, салт-дәстүрлер, әдеби, музыкалық, кәсіби, 

тұрмыстық фольклорлар мазмұны арқылы жетіп отыр. Сонымен бірге, ұрпақ тәрбиесіне, жалпы 

халықтың рухани дамуына байланысты педагогикалық ой-пікірлер мен идеяларды, ертедегі 

ғұламалардың мұраларынан, қазақ ауыз әдебиеті құндылықтарынан, ата-бабаларымыздың 

тәлімдік дәстүр-салтынан, билер мен шешендердің сөздерінен және дәстүрлі сәндік қолөнерінің 

айшықты туындыларынан халқымыздың көркем-эстетикалық талғампаздығын, дүниетанымын 

танып білеміз. Сол сияқты, жас ұрпаққа ұлттық рухани, мәдени құндылықтар негізінде тәлім-

тәрбие берудің маңыздылығына Ш.Уәлиханов, Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаев, Ш.Құдайбердұлы, 

әсіресе ХХ ғасырдың басында, А.Байтұрсынов, М.Дулатов, М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов,  т.б. 

сынды қазақ ағартушылары баса көңіл аударған. Дегенмен де, кеңестік қоғам құрылысы кезінде, 

әр халықтың өзіндік ұлттық ерекшеліктерін, ұрпақ тәрбиелеудегі сындарлы тәжірибелерін, 

біртұтас, жалпы кеңестік идеология нормаларымен айырбастағаны белгілі. 

Егемендік алған кезеңнен бастап, елімізде жалпы білім беретін мектептердегі оқу-тәрбие 

ісінің мазмұнын отандық және әлемдік өркениетті елдердегі психология, педагогика және 

физиология ғылымдарының жетістіктерін пайдалана отырып, жас ұрпақ тәлім-тәрбиесін, адами 

болмыстың қасиеттері «адамгершілік», «ізгілік», «әдептілік», «қайырымдылық», «жақсылық 

нышандар» мен рухани-мәдениет құндылықтары негізінде ізгілендірудің қажеттілігі туындады. 

Бұл мәселенің өзектілігі, тәрбие саласындағы мемлекеттік, педагогикалық құжаттар мен 

тұжырымдарда басты мәселелердің бірі ретінде атап көрсетілген. Туған халқының рухани 

мәдениет үлгілерін, адамгершілік сапаларын, этикалық-эстетикалық құндылықтарын және 

бүкіләлемдік мәдениеттің өнегелік нұсқаларын бір-біріне кіріктіре отырып, жас ұрпаққа игертуге 

бағытталған педагогикалық талаптар мен міндеттер, балалар тәрбиесінің мазмұнын және жүйелік 

нысандарын одан әрі жетілдірудің қажеттілігін туғызып отыр. Бұл мәселелердің шешімін табу, 

өсіп келе жатқан жеткіншек ұрпақты жан-жақты жетіліп, үйлесімді дамыған, адамгершілік қадір-

қасиеттері мол жеке тұлға етіп тәрбиелеуде берік тұғырлық негіз қалайды. Сондықтан да,  жалпы 

білім беретін мектептің жеткіншек ұрпаққа білім беру сапасын, оқыту әдістемелерін жетілдірумен 

бірге, оқушыларға жан-жақты тәлім-тәрбие берудің мазмұнын, әдістемелік іс-шараларын 

қоғамның даму үрдісімен ұштасқан міндеттер мен талаптарға негіздеп, үнемі жаңартып отыруды 

талап етіледі. Бүгінгі таңда, еліміздің болашағы – жас ұрпаққа мектеп аясында адамгершілік, 

имандылық, ізгілік, парасаттылық, мәдениеттілік, т.б. қадір-қасиеттерге тәрбиелеуде шешімін 

күтетін өзекті мәселелер бар. Әлі де болса мектеп жасындағы балалардың бойында, қоғамның 

өркениетті дамуына кері әсер ететін келеңсіз жат мінез-құлықтардың, рухани өрістің таяздығынан 

халықтық мәдени құндылықтарға деген немқұрайлы көзқарастардың бой алуы жиі көрініс беруде. 

Олай болса, мектептік тәлім-тәрбие мазмұнын, ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтардың 

өнегелі нұсқаларымен байыта отырып гуманизациялау, бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірінен 

саналады.  
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Сондықтан, еліміздің болашағы жас ұрпақтың қалыптасуына ықпал ететін жаңа саяси, 

әлеуметтік, экономикалық құбылыстар аясында, олардың бойында, өркениетті ой-сананың ең 

басты бағыты саналатын - адамзаттың рухани мәдениет құндылықтарын игерте отырып тұлғалық 

болмысын гуманизациялау қажеттігі туындайды. Халықтың барлық озық идеялары мен тәрбиелік-

тәжірибесі мол мәдениетімізде жинақталғандығын рухани мәдени құндылықтарын игерту арқылы 

білімгерлерге эстетикалық тәрбие берудің қажеттілігін дәлелдейді. Өйткені, құндылық  адамды 

тұлға деңгейіне көтеретін негізгі құрал болып саналады. Сондықтан да болашақ мектептегі 

Бейнелеу өнері және сызу пәндерінен беретін мұғалімдерге қойылатын талап ұлттық рухани 

мәдениет құндылықтарын игерту негізінде берілген материалдарды пайдалану арқылы, 

оқушыларға эстетикалық тәрбие беру, әлеуметтендіру және шығармашылығын дамыту болып 

табылады. Бүгінгі таңда құндылық термині философия, эстетика, этика, өнертану, мәдениеттану, 

әлеуметтану, психология, педагогика ғылымдарында кеңінен қаралуда. Құндылық мәселесіне 

арналған еңбектерден өз зерттеуімізге байланысты «құндылық» ұғымының философиялық, 

эстетикалық   педагогикалық мәніне баса назар аудара отырып, оларды өз зерттеулеріміздің 

алғышарттары ретінде жүйелі түрде талдау жасаймыз. 

Ұлттық, жалпы адамзаттық құндылықтар қарым-қатынастардан, қоғамдастықтан тыс жеке 

дара қалыптаспайды. Ұлттық сезім - ерекше әлеуметтік психологиялық құбылыс, ол сыртқы 

әсерлерге тез бой алдырып отырады деп дәлелдейді зерттеуші ғалымдар. Сондықтан да ол үнемі 

тәрбиелеуді және ақыл парасат тарапынан бақылауды қажет етеді. Сан ғасырлар бойы 

қалыптасқан өзіндік тарихы бар құндылықтар негізінде болашақ ұрпақты тәрбиелейтін мазмұнды 

ақпараттар өте көп. Ғұлама ойшылдардың педагогтар  мен психологтардың еңбектерінде түрлі 

көзқарастарда баяндалып, атадан балаға ұласатын құндылық сезім ниеттер, ұмтылыстар, тұлғаның 

тәрбиелігін анықтайтын ізгі қасиеттерді қамтиды. Философиялық көзқарастарда құндылықтын әр 

түрлі көріністеріне жататын табиғи, қоғамдық құбылыстар, адамның іс - әрекетін бағалауда 

пайдаланылатын сұлулық, қайырымдылық, мейірімділік секілді этикалық және эстетикалық 

ұғымдар қолданылады. Құндылық объектісінің адам үшін қаншалықты маңызды екенін 

анықтайды. Құндылықтар өмірге, еңбекке, шығармашылыққа, адам өмірінің мәніне т.б. баға беру 

қатынасынан тұрады. Құндылықтар қоғам үшін ең маңызды деген әдет ғұрыптар, нормалар мен  

мән мағыналар   қызметін   өзіне   бағындырады, ретке келтіреді. 

Рухани құндылықтарға білімді, ғылымды, өнерді, дінді жатқызады. Рухани құндылықтар 

арқылы адамдар өткен дәуірлердегі адамзат қолынан шыққан материалдық мұралар мен 

дүниетанымдық, эстетикалық, этикалық т.б адами қасиеттерді дәріптейтін құндылықтар туралы 

тек біліп қана қоймай оның маңызды және қажетті деген элементтерін өзінің рухани мұратына, 

мақсатына айналдырып отырады. Осындай жағдайда ғана нағыз сабақтастық болуы мүмкін. 

Рухани дәстүр адамды қайта түлетуі қажет. Адам тек зерделі тіршілік иесі ғана емес, сонымен 

бірге оның бойында қасиетті рух бар. «Руханилық - бұл сыртқы болмыс әмбебаптығын тұлғаның 

ішкі  ғаламына этикалық негізде айналдыру қабілеті, сол ішкі әлемді кұрау қабілеті арқылы үнемі 

өзгеріп отыратын жағдайдың алдында адамның өзіне сәйкестігімен мен оның еркіндігін жүзеге 

асыра білуі». Руханилық ақыр аяғында «өзіндік мағыналық космогонияға, әлем образының 

тұлғаның адамгершілік заңымен бірігуіне әкеледі» [4,213]. Халқымыздың бойынан табылатын 

жақсы моральдық қасиеттердің түп негізі ғасырлар қойнауында қалыптасқан құндылықтар 

әлемінде деп білеміз. Ол құндылықтар ұрпақтан ұрпаққа сәндік қолданбалы өнер арқылы, ауыз 

арқылы берілген эпостарда, фольклорда, аңыздарда, айтыс өнерінде, дәстүрлі, дүниетанымдық 

түсінікте сақталыпты. Сондықтан жас ұрпақты білімгерлерді тәрбиелеуде рухани даму бірінші 

орынға шыға отырып, тұлғаның рухани деңгейін көтеру арқылы  бойындағы ақылдың терең 

қасиеттерін ашуға мүмкіндік береді. Өз ойынан ол білімгер бойындағы дарынды тиімді 

пайдалануға көмектеседі. Білімгер бойындағы рухани дүниені дамыту арқылы өмірге, 

айналасындағы   қоршаған ортаға, әсемдікке үйлесімді қатынас орнатуға болады. Жастардың    

рухани ішкі жандүниесін тәрбиелеу арқылы сыртқы дүниеге, көріністерге, құбылыстарға жаңаша 

қатынас орнатып, жоғары деңгейге көтеруге   деген    болмысын қалыптастыруға болады. 

Руханилық құбылысы әлеуметтік бола адамсыз және адамнан тыс өмір сүре алмайды, сондықтан 

ол жеке,  дүниетанымымен, іс-әрекетімен тікелей байланысты [5,192 б.]. Осы  айтылғандар 
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руханилықтың өнермен байланысын  көрсетеді.  Көре білген, сезе білген адам оны қоғамның 

рухани әлемін өзі толықтыра түседі. Сөйтіп, ол өз іс-әрекеті арқылы адамдар арасындағы 

сұлулықпен, үйлесімділікпен көмкерілген руханилықтың қалыптасуына, оның дамуына өз үлесін 

қоса алады  

Өнерлік негіз руханилықтың әлеуметтік салада кең таралуына негіз орын алады. Әрбір 

өнер туындысы адам әлемін жаңа рухани күшке, рухани   орынға айналдыруы шарт. Тарихи 

үдеріс өнерді уақыт таразысынан өткізе отырып, оның керектісін қалдырып сараптаушы, електен 

өткізетін сыншы болып табылады. Адамдар тарихи мұраларды, дүниелерді, көне жәдігерлерді 

сақтауға тырысады. Бұл барлық халықтардың ұлттық мәдениетіне тән құбылыс. Сондықтан да 

халық шығармашылығының, ұлы өнер туындыларының бүгінгі күнге жеткендерін рухани - 

мәдени құндылықтар ретінде   қабылдаймыз. Бабалардан мирас болған қазақ жері, ана-тілі, діні, 

салт санасы, әдет-ғұрпы, дара тұлғалары, ұлттың атын жоймай келе  жатқан ұлт өкілдері мен ұлт 

ұрпақтық мәдени құндылықтар: сәндік қолданбалы өнері, сөз өнері, саз, бейнелеу өнері т.б. Осы 

қарастырылған еңбектерге қарап, рухани мәдени құндылықтар деп  бір ұлт өкілдерінің құнды деп 

есептейтін дүниелері мен бағалы дүниелерінің  жиынтығын айтамыз. Осы мәселені Ж.Наурызбаев 

былайша сипаттайды: «Адамның рухани ұрпағымызға берер мәдени -этностық тәрбиеге орай 

жанданады. Мәдени құндылықтарды қалыптастырып, жүзеге асыруға ықпал ететін үздіксіздік пен 

иелендіру ұстанымдары білім беру жүйесін реформалаудың базалық принципі  болып табылады», 

- деп халықтың төл өнері арқылы эстетикалық тәрбие  қажеттілігіне мән береді [6, 10 б.]. 

Өнер туралы айтқанда білімгер үшін жалған өнер мен нағыз руханилыққа қарай 

ұмтылдыратын адамның шынайы болмысына сәйкес келетін, оның – миының жадырауына үлесін 

қосатын нағыз өнердің айырмасын білуі керек. Туған халқымыздың, ежелден бері күнделікті 

тұрмыс-тіршілігімен біте қайнасқан, дәуірлер өткен сайын әр ұрпақтың дүниетанымдық 

сапасымен, эстетикалық талғам деңгейімен көркемдік-рухани құндылығы баи түскен өнерінің бірі 

– дәстүрлі сәндік-қолданбалы қолөнері. Эстетикалық әсерлі де, мәнерлі ұлттық қолөнеріміздің 

маңызы мен оның адамдардың дүниетанымдық көзқарасын, талғамын қалыптастырудағы мәні 

мен маңызы, ұлттық мәдениет құндылықтарын жасаудағы мүмкіндіктері туралы арнайы өнертану, 

этнографиялық, эстетикалық тәрбие туралы педагогикалық еңбектерде (Ө.Жәнібеков, 

М.Балтабаев, С.Ұзақбаева, Е.Асылханов, Б.Байжігітов, Ә.Қамақ т.б.) көп айтылған. Қазақтың 

дәстүрлі сәндік-қолданбалы өнерін оқып-үйрену барысында, біз, халқымыздың өткендегі тіршілік-

тұрмысына, шаруашылық түрлерін, эстетикалық салт-дәстүрлерін, қызықты мерекелерінің 

мазмұнын т.б. рухани мәдениетінің құндылықтарын танып білеміз. Көркемдік өнердің басқа 

түрлері мен жанрлары, әлемдік сипаттағы өнер түрлеріндей қалыптаспаған Қазақстан жерінде, 

халықтың қоршаған шындыққа, табиғатқа деген сезімдік, танымдық көзқарастары, талғамы тек 

дәстүрлі сәндік-қолданбалы қолөнер арқылы қалыптасып келді. Сан ғасырлар бойы, дәстүрлі 

сәндік қолданбалы қолөнер туындылары, қазақ халқына жайлауда, қыстауда, көш басында, 

мереке-тойларда, тіпті жаугершілік кездерде де үнемі қызмет көрсетіп келді. 

Бүгінге дейін жеткен қолөнер мұраларынан немесе сол өнердің дәстүрін жаңаша 

жандандырып жүрген халық шеберлерінің туындыларын көре отырып, қазақ халқы әсемдікті өзіне 

тән сезімталдықпен, талғамдық нормалармен қабылдай білгенін, сол сезім, таным талғам арқылы 

өзі өмір кешкен ортаға ұлттық дәстүрге сай сұлулық енгізуге үнемі құштарлықпен белсене 

қатысқанын танып білеміз. Күнделікті тұрмыста қолданылатын бұйымдарды ағаштан, теріден, 

киізден, металдан т.б. қолда бар матералдарды аса шеберлікпен өңдеп, оюлап, әсемдеп жасайтын 

асқан шеберлер шыққан халық - өзіндік дәстүрлі өнердің туындыларын, оның авторларын өте 

жоғары бағалап отырған. Ертедегі көшпенді қазақ жанұясының әр азаматы осы «мұражайда 

дүниеге келіп»,  сол мұражайдың «экспонаттарымен» өмір бойы араласып өседі, әсемдік пен 

көркем шығармашылықтың жасалуымен біте қайнасып, сол сұлулықты қадірлеуге, сүйіп өсуге 

тәрбиеленеді.  

Азамат болып, өз отауын тіккенде, сол сұлулықты өз қолымен жасауға деген қажеттілікті, 

қабілеттілікті бойына сіңіріп өседі. Қазақ халқының ерте заманнан атадан балаға мұра болып келе 

жатқан, көне дәуірлерден бері жете дамыған айшықты өнерінің бірі – зергерлік өнер. 

Археологиялық қазбалардан табылған зергерлік әшекей бұйымдардың қалдықтарынан, ертедегі 
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көшпенділердің темір, мыс, алтын, күміс қалайы, қорғасын сияқты металдарды өңдеудің 

технологиясымен айналысқанын, олардын түрлі тәсілдерді пайдаланып еңбек құралдарын, тұрмыс 

бұйымдарын, әшекейлк заттар жасағанын білеміз. Қазақ зергерлері металды әшекей бұйымға 

айналдыруда өте жоғары көркемдік талғаммен қарап, бұйымның қолданар орнына қарай айшықты 

нақыштар таба білді. Әйелдердің тағатын түрлі сақина, жүзік, алқа, білезік, сырға, шолпы т.б. 

толып жатқан сәндік бұйымдары мен қоса, қамар белдік, ат әбзелдері, төсек, сандық үй 

жиһаздарын да алтын, күміс, сүйекпен нақыштап безендірген.Талғамы биік зергерлер, күмістің 

қасиеті мен қадірін ескере отырып, өздері жасайтын бұйымның ерекшелігіне қарай пайдаланып 

отырған.  

Дегенмен де, зерттеуші ғалымдардың  тұжырымдауынша, қазақ зергерлерінің бәріне тән 

қасиет – олардың сәндік-әшекей бұйымдарындағы қазақтың ұлттық дәстүрлерінің біртұтас бірлігі. 

Әйелдер тағатын сәндік әшекейлер: өңіржиек (ақық немесе басқа асыл тастар орнатып 

көркемдеген, күміс баулы, екі жақ өңірге тағатын әшекей), екі-үш асыл тастардан көз орнатылған 

немесе қарапайм пішінді өсімдік тектес ою-өрнектермен көркемделген түрлі формадағы 

білезіктер, қымбат тасты жүзіктер, сақиналар, салпыншақ қоза сырғалар, әдемі түймелер мен 

қапсырмалар, шолпылар, сәукелені әшекейлеуге арналған түрлі пішінде әшекей бұйымдар т.б. 

Қазақстанның барлық өңірінде біркелкі, ұлттық пішіндегі бірлік сақталған. Қазақ әйелінің ұлттық 

киімдері, зергерлік өнер бұйымдарымен бірге, киіз үй пішінімен, оның ішкі жиһаздарымен, қазақ 

даласының табиғатымен, ән-жыры, музыкасының үнімен, қазақ әйелдеріне тән мінез-

қылықтылықпен кереметтей үйлесім табатын, сұлулық пен көркемдік мәдениетіміздің құндылығы 

деп санауға болады. Қазақ зергерлерінің дарыны тек сәнді бұйымдар жасаумен ғана шектеліп 

қойған жоқ. Халық қамын ойлаған зергерлер, ел сүйген ерлерді, еліне пана болған батыр, 

таңдайлы шешен, ұл-қыздарын зергерлікпен бейнелеп мұра етіп қалдыра білді. Ата-

бабаларымыздың өнерін үзбеу, дамыту, келесі ұрпаққа жеткізу үшін талантты ұл-қыздардан 

шәкірттер дайындап, халықтың көркем мәдениетінің жібін үзбеуге күш қосты. Бұл өнер де, басқа 

дәстүрлі ұлттық өнерлер сияқты, жас ұрпақты көркемдікті, сұлулықты түйсіне, сезіне білуге 

баулитын, халқымыздың тарихы мен мәдениетін, салт-дәстүрлерін игеруге зор ықпал жасайтын 

эстетикалық тәрбие құралы. 

Қазақ халқы, жасөспірімдердің өмірі ересектер ықпалына тәуелді болса да, өзінше бір кіші 

әлем құрайтынын, өзін қоршаған әлемді, өмірлік құбылыстарды ересектерден мүлде басқаша 

қабылдайтынын, олардың өмір-әлемі – сол қарапайым да, нәзік, күрделі де, қызық әлемнің көркем 

дүниесі екенін халық үнемі ескеріп отырған. Сондықтан қазақ халқының балалар тәрбиесіне 

бағытталған тәлімдік дәстүрлері, өнерлері мен тәлімдік іс-шаралары – балалардың жасына, даму 

ерекшеліктеріне қарай танымдық, талғамдық, шығармашылық ізденіс мүмкіндіктеріне 

бейімделген - ұлттық, психологиялық, әлеуметтік болмысының бар мүмкіндіктерін толық 

пайдаланып отырған. Тұлғаның бойына, ата-бабалары ғасырлар бойы қалыптастырып, ұлттық 

тәрбие заңдылықтарына, мінез-құлық нормаларына айналған, өзіндік принципке негізделген 

қағидаларды сіңіруді мұрат тұтқан халқымыз «Сегіз қырлы, бір сырлы» қағидаға бекітілген тәлім-

тәрбиенің барлық түрінің тәрбие құралдарын, әдіс-тәсілдерін дүниеге әкелген. Болашақ ұрпағын 

өнер арқылы сұлулыққа, әсемдікке баулуда, ата-ана, ата-әже, жалпы елдің мұраты болғаны сөзсіз. 
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ТЕРМЕБАУ ӨНЕРІНІҢ ПЕДАГОГИКАДАҒЫ МАҢЫЗЫ 

 

Кәкейқызы Қ., Сулейманова Ж.Е., Нүсіпқан Қ. 

«Әймен» ОМ, МЖДШО ММ, Еңбекшіқазақ ауд., Тескенсу ау-ы, Жамбыл ат. ОМ, Алакөл 

ауд., Ынталы ОМ, МЖДШО ММ, Алматы обл. 

 

Қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттық мәдениетінің, материалдық 

қазынасының қомақты бөлігі ол – термебау өнері. Халық өнерінің тамыры халықтың өмір 

сүру салтымен, ал өмір сүру салты ұлттардың шаруашылық дәстүрімен тығыз байланысты. 

Қазақ халқының термебау өнері көне заманғы тарихымен бірге дамып, біте қайнасып келе 

жатқан бай қазына. Оның бір ұштығы Орта Азия халықтарының және басқа халықтармен де 

ұштасып келе жатыр. Қазақтың қолөнерінің өмірге келуі, оның көшпелі өмірімен тығыз 

байланысты. VІІ ғасырда үйшілік, ұсталық ХV ғасырда зергерлік, ХVІІІ - ХХ ғасырда 

өрімшілік, тігіншілік, егіншілік т.б пайда болды. Құрақ өнерінің шығуына өткен ғасырлардан 

келе жатқан мозайкалық композицияның, ежелгі түрткі мәдениетінің болғанын жоққа 

шығармайды. Этонгарфия халықтардың тұрмысындағы ұлттық ерекшелігіне, салт – 

санасына, әдет – ғұрпына басқа халықтармен салыстыра көңіл аударып, жалпы сол халықтың 

мәдениетінің нақты даму жолын анықтайды. Әр халыққа тән белгі - олардың елеулі 

тұрақтылығы, әдетте көптеген ғасырлар бойы сақталған. Міне сондықтан «Термебау» 

өнерімен тек қазақ халқы айналыспаған басқа ұлттардың мәдениетінде өзіндік орны бар. 

Мұндай өнердің тарихы бертінгі ХVІІІ ғасырда емес, сонау ертеде, қазақ халқында пайда 

болғанын солардың бірі білсе, бірі біле ме екен? Қазақта бұл өнер - «Термебау» деп аталады.  

Оқушыларға термебау өнерін үйретудегі өнер пәнін оқытуға дайындау әдістемесі арқылы 

мектеп оқушыларының көркемдік білім алуына эстетикалық тәрбиесінде ұтымдылығын зерттеу 

жұмыстары мынадай міндеттерді анықтауға мүмкіндік туғызды: 

1. Мектеп оқушыларын өнер пәнін оқытуға дайындау әдістемесі арқылы көркемдік білім 

беруді ұйымдастыру үшін көркемдік білім беру үрдісінен, термебау өнерінен оқу мен тәрбие 

жұмыстарын жоспарлау, ұйымдастыру және оны талдау туралы білімдерді меңгерту қажеттігін 

көрсетті. Мектеп оқушыларын өнер пәнін оқытуға дайындау әдістемесі оқушыларды арнайы 

әдістемелік білім мен іскерліктерін менгерту дайындығынан өткізу қажеттілігі; 

2. Мектеп оқушыларына термебау өнерін оқытуға дайындаудың әдістемесіндегі шешуші 

фактор «Термебау» әдісін оқыту атты оқушыларға арналған бейне файлдар арқылы практикалық 

сабақтарды көрсетудің элективті курсын ұйымдастыру болып табылады. Курс мазмұны мектеп 

оқушыларын термебау өнеріне үйретуге дайындау әдістемесі, оны оқытудағы теориялық және 

практикалық тұрғыдағы басты бағыттары, көркемдік білім берудің тарихы, өнер тарихын 

мектепте оқытудың мақсаттары мен міндеттері және осы заманғы педагогикалық талаптар, өнер 

шығармаларын қабылдаудың өнертанымдық негіздері, өнерді оқытудың әдістемелік негіздерін 

ұйымдастыру әдістері болып негізгі төрт бағытты қамтитынын көрсетті. 

Мектеп оқушыларын термебау өнеріне дайындау оқу үдерісін мақсатты түрде 

ұйымдастыру, өз бетінше жұмыс жасай алатын шебер дайындау міндетіне бағындыру, үйрету 

ісінде оқушыларға өзін-өзі бақылай алу және өз жұмысын өзі ұйымдастыра алу деңгейін 

арттыратын белсенді білім беру мен тәрбиелеу формаларымен байытуды қажет етеді. 

Термебау өнерін оқыту әдістемесі педагогика ғылымының қазіргі кездегі көкейкесті 

мәселелерінің бірі ретінде, оның негізгі ұғымдары мен түсініктерінен құралады. 

Педагогикалық әдебиеттерде әдістеме белгілі-бір мақсат қойып орындалуы жоспарланған 

білім көздерін менгеру жолындағы оқушылардың іс-әрекеттерінің мазмұны, кезеңдері, 

формалары және олардың жеке әдістері түрінде түсіндіріледі. Оқушыларды әдістемелік іс 

әрекетке дайындаудың негізгі ұғымдары-әдістемелік тұрғыда оқыту, тәрбиелеу және жеке 

шығармашылық тұлға ретінде дамыту болып табылады. Оқушыларды  термебау өнеріне 

дайындау әдістемесі-оқыту мазмұнын жоспарлау, оқыту үдерісін басқаруды жоспарлау, 
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оқыту нәтижесін бақылау, оқыту әдістерін жобалау, білім беру жобасы, білім беру әдістерін 

классификациялау т.б. ұғымдарын біріктіреді.  

Мектеп оқушыларын термебау өнеріне үйретуге дайындау әдістемесінде қажетті  

оқушының алғашқы әдістемелік білімдер жүйесі-өнер пәнін оқыту әдістемесі пәні арқылы 

оқытудың қазіргі жағдайына диагностика жасау әдістері, оны жоспарлау әдістері, 

ұйымдастыру әдістері және ұйымдастырылған іс шараларды талдау әдістері туралы 

білімдерімен айқындалады. 

Сондай-ақ мектеп оқушыларының көркемдік білім алуына эстетикалық тәрбиесіне 

болашақ мұғалімдерді дайындау әдістемесінің ұтымдылығын зерттеу мынадай міндеттерді 

анықтауға мүмкіндік туғызды: 

1. Мектеп оқушыларын термебау өнеріне үйретуге дайындау арқылы көркемдік білім 

беру үдерісін ұйымдастыру, қазақтың қолөнеріне оқу мен тәрбие жұмыстарын жоспарлау, 

ұйымдастыру және оны талдау туралы білімдерді меңгерту қажеттігі туындайды. Оқушылар 

арнайы әдістемелік білім мен іскерліктерін менгерту дайындығынан өткізу қажеттігі 

туындайды. 

2. Оқушыларды сәндік қолөнерге оқытуға дайындаудағы шешуші фактор «Термебау 

өнерінің технологиясы» атты болашақ мұғалімдерге арналған элективті курсты ұйымдастыру 

болып табылады. Факультативті курс мазмұны өнер пәнін мектепте оқыту әдістемесін 

оқытудағы теориялық және тәжірибелік тұрғыдағы басты бағыттары, көркемдік білім 

берудің тарихы, өнерді мектепте оқытудың мақсаттары мен міндеттері және осы заманғы 

дидактикалық талаптар, өнер шығармаларын қабылдаудың өнертанымдық негіздері мен 

өнерді оқытудың әдістемелік негіздері, ұйымдастыру әдістері болып негізгі төрт бағытты 

қамтитынын көрсетеді. 

Мектеп оқушыларын «Технология» пәні арқылы термебау өнерін оқытуға дайындау 

әдістемесі арқылы көркемдік білім беруге дайындаудың ұсынылған әдістемесі негізінен үш 

бағдарламаны бір жүйеге біріктірді; 

1. «Термебау өнері» жоғарғы сынып оқушыларына арналған элективті курс 

бағдарламасы; 

2. «Термебау өнері» оқушыларға арналған өздік жұмыс тапсырмасы; 

3. «Термебау өнері» атты оқушыларға арналған өнертанымдық негіздері мен 

көркемдік білім берудің педагогикалық іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыруды 

қамтамасыздандыратын бағдарламасы. 

Жоғарғы сынып оқушыларын «Қолөнер» пәнін оқытуға дайындаудың дидактикалық 

шарттары мыналар; 

- қолөнер пәнін мазмұндық түрде қамтамасыз ету; 

- «Қолөнер тарихы мен теориясы»; 

- «Қолөнерді оқыту әдістемесі» пәндерінің бағдарламасын жасау сол бойынша 

дәрістік, тәжірибелік сабақтар өткізу; 

- «Педагогикалық іс тәжірибе» бағдарламаларына қосымшалар енгізу арқылы 

мектептегі қолөнер пәнінен сабақтар мен сабақтан тыс тәрбиелік іс шаралар ұйымдастыру; 

- «Қолөнер пәнін оқыту әдістемесі» атты элективті курс бағдарламасын жасау және 

оның сабақтарын өткізудің әдістемесін карастыру. 

Мұғалімнің оқушыларды құрақ өнеріне баулуға ұйымдастырушылық қамтамасыз ету 

жолдары: 

- мұғалімнің нақтылы жасаған жұмыстары; 

- өнер мұражайларына экскурсиялар ұйымдастыру; 

- тренинг, тест тапсырмалары;  

- өнер туралы пікір алысу, баяндама, нұсқау, кеңес беру, сауалнама, конференция, 

семинар, дебат; 

- көрме жұмыстарын ұйымдастыру; 

- Әдістемелік қамтамасыз ету; 
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- оқу бағдарламалар, оқулықтар, көрнекілік құралдар, электрондық оқулықтар, 

дидактикалық материалдар, технологиялық карталар, фотосуреттер; 

- оқытудың инновациялық технологиялары; 

- оқушыларды материалдық қамтамасыз ету: 

- кітапхана қоры; интерактивті тақта; 

- бейне таспа түсірімдері (видео); 

- компьютерлік кластардың оқу материалдарымен жабдықталуы. 

Жоғарғы сынып оқушыларын термебау өнеріне үйретуде - өзіне тиісті әрекетті 

орындауға қабілетті және дайын деп есептейтін тұлғаның субъективті жағдайы, хал-күйі деп 

тануға болады. Осылайша, оқушылардың қолөнер пәнін оқытуда, оларды шеберлікке 

дайындау үлгісін жасай келе, біз негіз ретінде үш құрамдаушыны алдық (мотивациялық, 

мазмұндық және іс-әрекеттік). Қолөнер саласындағы ғылыми-педагогикалық әдебиеттерді 

талдау мен эксперименттік зерттеу нәтижелері оқушылардың қолөнердегі әдістемелік 

дайындығының құрылымдық моделін анықтауға септігін тигізеді. Қазақ қолөнерінің қандай 

түрінде де ою-өрнектер пайдаланылады. Термебаудан жасалған бұйымдарда да олар өз 

орнын тауып жатады. Негізінен, қазақ символы көп қабатты. Ол басқа символдармен 

астасып, мағынасын байыта береді. Этнографтардың айтуынша, бұл жерде ұшбұрыштың 

және оған қиысатын барлық элементтердің мәні айрықша. Олардың түсіндіруінше, үшбұрыш 

магиясының мәні үш дүниені тұтастыра білуінде. Қазақтың дәстүрлі көзқарастары  бойынша,  

үшбұрыш – су, жер, ауа – үш ғаламның белгісі болып саналатын балықты, оқты, құсты 

меңзейді. Егер де осы үшбұрыштың ішіне қошқар мүйіз өрнегі қиысса, ол отты бейнелейді. 

Жалпы қазақтардың ұғымында ою-өрнек ол барлық «кіріс» пен «шығысты», «жағал» мен 

«қиысуды» белгілейді. 
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БОЛАШАҚ ТЕХНОЛОГИЯ, БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІ ЖӘНЕ СЫЗУ ПӘНІ МҰҒАЛІМІН 

ҰЛТТЫҚ ҚОЛӨНЕРГЕ ДАЯРЛАУДЫҢ  ҚҰРЫЛЫМЫ 

 

Қырғызбаева К.А., Таурбаев А.Р., Ченарбекова А. 

Панфилов ауд., Кіші-Шыған ОМ, Алматы обл. 

 

Болашақ технология, бейнелеу өнері және сызу пәні мұғалімдерін қолөнерге оқытуға 

дайындаудың әдістемесі пәнінде жоғары оқу орындарындағы оқыту үрдісінде болашақ 

мұғалімді дайындаудың әдістемелік құрылымы туралы мынадай тұжырым жасауға болады:  

1. Көркемдік эстетикалық білім мен тәрбие беру мәселелерінің методологиялық 

жағына назар салудың бір жағы пәнді оқытып, үйрету әдістерін жасау. Әдіс танымдық 

үрдістердің тәсілдері мен жолдарының жүйесі ретінде өнерді оқытуда маңызды рөл 

атқарады, оның нәтижелері көбінесе қолданылатын әдістердің жетілген дәрежесімен 

айқындалады. 

2. Болашақ технология пәні мұғалімдеріне қолөнерді оқытуға дайындаудың 

әдістемесінде қажетті болашақ мұғалімнің алғашқы әдістемелік білімдер жүйесі-қолөнерді 

мектепте оқыту әдістемесі пәні арқылы оқытудың қазіргі жағдайына диагностика жасау 
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әдістері, оны жоспарлау әдістері, ұйымдастыру әдістері және ұйымдастырылған іс 

шараларды талдау әдістері туралы білімдерімен айқындалады. 

3. Болашақ технология пәні мұғалімдеріне қолөнерді оқытуға дайындаудың 

әдістемесінде болашақ мұғалімдерді көркемдік білім берудегі қазіргі заманғы тәжірибелерді 

саралау арқылы бағдарлы оқытудың басты бағытын аңықтауға ықпал ете отырып, жоғары 

сынып оқушыларының жеке қызығушылықтары мен танымдық қажеттіліктерін, өмірдің 

өзекті тұстарын пайымдауына, келешекте олардың өнер түрлерінен жоғары оқу орындарда 

білім алуға бағытталуына әсер ету; әртүрлі өнер түрлерінің әсер ету күшімен оның 

заңдылықтарына сүйене отырып, жоғары сынып оқушысының тұлғасын қалыптастыру; 

оқушыларды Отандық және шетел өнерімен таныстыру, олардың рухани ішкі дүниесін 

байытып өнерді қабылдап, түсінуін арттыру; тыңдаушы, көрермен, оқырмандық қабілетін 

дамыту; көркемдік мәдениеттің даму үрдісінің заңдылықтарын ашатын білім, білік, 

дағдыларын жетілдіру; өнер тілін меңгеруге, көпұлтты Қазақстан жерін, өз Отанын мақтан 

тұтып, әлемдік мәдениетке деген құрметін тәрбиелеу әдістерін үйрету іс әрекеттері болып 

анықталады. 

4. Болашақ технология пәні мұғалімдеріне қолөнерді оқытуға дайындау әдістемесі 

арқылы мектеп оқушыларына қолөнер арқылы эстетикалық тәрбие беру болашақ ұрпаққа 

сұлулық пен әдемілікті дұрыс ұғынуға жетелеп, сезім байлығын қалыптастыруда көркемдік 

білім беруді ұйымдастыру формалары дәстүрлі және дәстүрлі емес сабақтар (мектепте 

немесе мектептен тыс), сабақтан тыс тәрбие сағаты, байқаулар, кештер өткізу, семинар, пікір 

сайыстар, форумдар, т.б ұйымдастыру әдістерін табу. болып табылады. 

5. Болашақ технология пәні мұғалімдеріне қолөнерді оқытуға дайындау әдістемесі 

арқылы әдістемелік оқытуды ұйымдастырудың шешуші факторлары: болашақ мұғалімдер 

мен оқушылардың қолөнер шығармаларының тәрбиелік ықпалы туралы түсініктердің болуы; 

өнердегі әсемдікті, сұлулықты көріп, оны бағалай білу; жергілікті өлкетану мұражайы, өнер 

мұражайларында оқушыларға өзіндік жұмыстар жүргізілуі, көркем шығарманы талдауға 

және ол туралы өз пікірін сауатты жеткізе білуге үйретіп, көркемдік пікірлерін 

қалыптастыру, сөйлеу мәдениетін дамытумен анықталады. 

6. Болашақ технология пәні мұғалімдеріне қолөнерді оқытуға оқытуға дайындаудың 

әдістемесінде қажетті болашақ мұғалімнің әдістемелік дайындығы олардың әдістемелік 

білімдері мен әдістемелік іскерліктерінің дағдыларының жеткілікті деңгейінің болу 

қажеттілігімен сипатталады. 

Ғылыми педагогикалық әдебиеттерді сараптау нәтижелері мен көркемдік білім 

берудегі қазіргі заманғы тәжірибелерді саралау барысы бағдарлы оқытудың басты бағытын 

аңықтауға ықпал етеді-жоғары сынып оқушыларының жеке қызығушылықтары мен 

танымдық қажеттіліктерін, өмірдің өзекті тұстарын пайымдауына, келешекте олардың өнер 

түрлерінен жоғары оқу орындарда білім алуға деген қызығушылығы артады. Сонымен қатар, 

адамгершілік, әсемдік, отансүйгіштік қасиеттері жетіліп, өзіндік шығармашылық дербестікке 

жетудің алғы шарттары қалыптасатындығын көрсетеді. 

Жоғары оқу орындарындағы оқыту процесінде  болашақ технология пәні 

мұғалімдеріне қолөнерді оқытуға дайындау әдістемесі арқылы мектеп оқушыларының 

көркемдік білім алуына эстетикалық тәрбиесіне болашақ мұғалімдерді дайындау 

әдістемесінің ұтымдылығын зерттеу мынадай міндеттерді анықтауға мүмкіндік туғызды: 

1. Болашақ бейнелеу өнері, сызу мұғалімдерін өнер пәнін оқытуға дайындау 

әдістемесі арқылы көркемдік білім беруді ұйымдастыру үшін болашақ мұғалімдерге 

көркемдік білім беру үрдісінен, бейнелеу өнерінен оқу мен тәрбие жұмыстарын жоспарлау, 

ұйымдастыру және оны талдау туралы білімдерді меңгерту қажеттігін көрсетті. Болашақ 

бейнелеу өнері мұғалімдерін өнер пәнін оқытуға дайындау әдістемесі студенттерді арнайы 

әдістемелік білім мен іскерліктерін менгерту дайындығынан өткізу қажеттігі туындады. 

Жаңартылған бағдарламада көркем еңбек деп аталатын пән, бұрынғы аталуы бейнелеу өнері 

пәні деп қала берсе. 
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2. Болашақ технология пәні мұғалімдеріне қолөнерді оқытуға дайындаудың 

әдістемесіндегі шешуші фактор «Қолөнер пәнін оқыту әдістемесі» атты болашақ 

мұғалімдерге арналған элективті курсы ұйымдастыру болып табылды. Курс мазмұны 

болашақ технология пәні мұғалімдеріне қолөнерді оқытуға дайындау әдістемесі оқытудағы 

теориялық және практикалық тұрғыдағы басты бағыттары, көркемдік білім берудің тарихы, 

қолөнер тарихын мектепте оқытудың мақсаттары мен міндеттері және осы заманғы 

педагогикалық талаптар, өнер шығармаларын қабылдаудың өнертанымдық негіздері, өнерді 

оқытудың әдістемелік негіздерін ұйымдастыру әдістері болып негізгі төрт бағытты 

қамтитынын көрсетті. Болашақ технология пәні мұғалімдеріне қолөнерді оқытуға дайындау 

оқу үдерісін мақсатты түрде ұйымдастыру, өз бетінше жұмыс жасай алатын маман дайындау 

міндетіне бағындыру, оқыту ісін білімгердің өзін-өзі бақылай алу және өз жұмысын өзі 

ұйымдастыра алу деңгейін арттыратын белсенді білім беру мен тәрбиелеу формаларымен 

байытуды қажет етеді. 

Қолөнер пәнін оқыту әдістемесі педагогика ғылымының қазіргі кездегі көкейкесті 

мәселелерінің бірі ретінде оның негізгі ұғымдары мен түсініктерінен құралады. 

Педагогикалық әдебиеттерде әдістеме белгілі-бір мақсат қойып орындалуы жоспарланған 

білім көздерін менгеру жолындағы болашақ мұғалімнің іс-әрекеттерінің мазмұны, кезеңдері, 

формалары және олардың жеке әдістері түрінде түсіндіріледі. Болашақ мүғалімдерді 

әдістемелік іс әрекетке дайындаудың негізгі ұғымдары-әдістемелік тұрғыда оқыту, тәрбиелеу 

және жеке шығармашылық тұлға ретінде дамыту болып табылады. Оқытуға дайындау 

әдістемесі-оқыту мазмұнын жоспарлау, оқыту үдерісін басқаруды жоспарлау, оқыту 

нәтижесін бақылау, оқыту әдістерін жобалау, білім беру жобасы, білім беру әдістерін 

классификациялау т.б. ұғымдарын біріктіреді. 

Болашақ технология пәні мұғалімдеріне қолөнерді оқытуға дайындау әдістемесінде 

қажетті болашақ мұғалімнің алғашқы әдістемелік білімдер жүйесі-өнер пәнін оқыту 

әдістемесі пәні арқылы оқытудың қазіргі жағдайына диагностика жасау әдістері, оны 

жоспарлау әдістері, ұйымдастыру әдістері және ұйымдастырылған іс шараларды талдау 

әдістері туралы  білімдерімен айқындалады. 

Жоғары оқу орындарындағы оқыту үдерісінде болашақ технология пәні 

мұғалімдеріне қолөнерді оқытуға дайындау арқылы мектеп оқушыларының көркемдік білім 

алуына эстетикалық тәрбиесіне болашақ мұғалімдерді дайындау әдістемесінің ұтымдылығын 

зерттеу мынадай міндеттерді анықтауға мүмкіндік туғызды: 

1. Болашақ технология пәні мұғалімдеріне қолөнерді оқытуға дайындау   арқылы 

көркемдік білім беру үдерісін ұйымдастыруда қолөнерден оқу мен тәрбие жұмыстарын 

жоспарлау, ұйымдастыру және оны талдау туралы білімдерді меңгерту қажеттігі туады.   

2. Болашақ технология пәні мұғалімдеріне қолөнерді оқытуға дайындаудағы шешуші 

фактор «Қолөнер пәнін оқыту әдістемесі» атты болашақ мұғалімдерге арналған элективті 

курсты ұйымдастыру болып табылды. Курс мазмұны өнер пәнін мектепте оқыту әдістемесін 

оқытудағы теориялық және тәжірибелік тұрғыдағы басты бағыттары, көркемдік білім 

берудің тарихы, өнерді мектепте оқытудың мақсаттары мен міндеттері және осы заманғы 

дидактикалық талаптар, өнер шығармаларын қабылдаудың өнертанымдық негіздері мен 

өнерді оқытудың әдістемелік негіздері, ұйымдастыру әдістері болып негізгі төрт бағытты 

қамтитынын көрсетеді. 

Болашақ технология пәні мұғалімдеріне қолөнерді  оқытуға дайындау әдістемесі 

арқылы болашақ мұғалімдерді көркемдік білім беруге  дайындаудың  ұсынылған әдістемесі 

негізінен үш бағдарламаны бір жүйеге біріктірсе:  

1. «Қолөнер пәнін оқыту әдістемесі» болашақ мұғалімдерге арналған элективті курс 

бағдарламасы іске асырылса; 

2. «Қолөнер пәнін оқыту әдістері» болашақ мұғалімдерге арналған өздік жұмыс 

тапсырмасы жасалынса; 
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3. «Қолөнер пәнін оқыту тәсілдері» атты болашақ мұғалімдерге қолөнерді оқытудың 

өнертанымдық негіздері мен көркемдік білім берудің педагогикалық іскерлігі мен 

дағдыларын қалыптастыруды қамтамасыздандыратын бағдарламасы қосылса. 

Болашақ технология пәні мұғалімдеріне қолөнерді оқытуға  дайындаудың 

дидактикалық шарттары: Мазмұндық қамтамасыз ету: «Қолөнері тарихы мен теориясы», 

«Қолөнерді оқыту әдістемесі» пәндерінің бағдарламасын жасау сол бойынша дәрістік, 

тәжірибелік сабақтар өткізу; «Педагогикалық іс тәжірибе» бағдарламаларына қосымшалар 

енгізу арқылы мектептегі өнер пәнінен сабақтар мен сабақтан тыс тәрбиелік іс шаралар 

ұйымдастыру; «Қолөнер пәнін оқыту әдістемесі» атты элективті курс бағдарламасын жасау 

және оның сабақтарын өткізудің әдістемесі карастырылады. Ұйымдастырушылық 

қамтамасыз ету: дипломдық жұмыс, курстық жұмыс, қолөнер мұражайларына экскурсиялар 

ұйымдастыру, тренинг, тест тапсырмалары, қолөнер туралы пікір алысу, баяндама, нұсқау, 

кеңес беру, сауалнама, конференция, семинар, дебат, көрме жұмыстары ұйымдастырылады. 

Әдістемелік қамтамасыз ету: оқу бағдарламалар, оқулықтар, көрнекілік құралдар, 

электрондық оқулықтар, дидактикалық материалдар, оқытудың инновациялық 

технологияларының болуы. Материалдық қамтамасыз ету: кітапхана қоры, интерактивті 

тақта, видео, компьютерлік кластар оқу материалдарымен жабдықталуы. 

Ұсыныс: 

1. Ауылдық мектептерде техналогия, бейнелеу өнері және сызу пәндерінің 

сабақтарына қажетті құрал-жабдықтармен, кабинетпен, кампьютермен проекторлармен 

толық жабдықталса, оқушылардың қызығушылығы артар еді. 

2. Уақыт көбірек бөлінсе, аптасына 2 сағттан, практикалық жұмыс өнімді болар еді. 

3. Жаңартылған бағдарламада көркем еңбек деп аталатын пән, бұрынғы аталуы 

бейнелеу өнері пәні деп қала берсе. 
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Бейнелеу өнері мамандығы бойынша студенттерге элективтік курстарының пәндері 

оқылады. Бұл курстың мақсаты - студенттерді болашақ педагогикалық қызметке 

дайындаудың әдістемелік негізін қалау, жалпы білім беретін мектептерде оқушы жастармен 

бастауыш, оқу бағдарламаларының тарауларына сәйкес жемісті жұмыстар жүргізуіне, мектеп 

оқушыларын Республикадағы жаңаша әлеуметтік және экономикалық жағдайларда еңбекке 

дайындауға қажетті білім, іскерлік және дағдысын қалыптастыру. Курсты оқытудың 

міндеттері: Кәсіпке оқыту мазмұнынының әр кезеңіндегі білім беру мазмұны жөнінде 

студенттерге нақты түсінік беру; педагогтың сабақты ұйымдастыруы мен материалдық 

жабдықтауы, оларды жоспарлау жұмыстарының мазмұнымен таныстыру, сабақтан тыс, 

сыныптан тыс және мектептен тыс жұмыстарды ұйымдастыру мен басқаруға болашақ 

мұғалімдерді дайындау; 

Жан-жақты дамыған, шығармашылық қабілеті жоғары, кәсіби бейім тұлғаны тәрбиелу 

және жетілдіруге жағдай жасау; болашақ суретшілердің өзін өзі айқындау мен өз мүмкіндігін 

жүзеге асыруға дайындау; 
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Студенттерді педагогикалық еңбекті тиімді ұйымдастыруға, оқушы жастарға білім 

берудің тиімді әдістері мен формаларын, оқу құралдарын таңдауға, әдістемелік, 

анықтамалық және арнайы әдебиеттермен жұмыс жасауға үйрету, олар: мектептерде 

студенттерді педагогикалық практиканы өтуге, курстық және дипломдық жұмыстарды 

орындауға даярлау. 

Кәсіпке баулу оқытушыларын дайындау ерекшеліктері педагогикалық білім берудің 

мазмұнын жетілдіру; оны жетілдіру жолдарын іздестіру; оның вариативтілігін арттыру; 

мектептер мен білім беру мекемелерін жоғары білікті педагог кадр мамандарымен 

қамтамасыз етумен ерекшеленеді. «Кәсіптік оқыту әдістемесі» курсын оқу  нәтижесінде 

студенттер төмендегідей білімдерді меңгеруі тиіс: 

«Технология» интегративті білім саласы оқу бағдарламасының тараулық мазмұнын; 

- оқытудың мақсаты, міндеттері және кезеңдері есебіндегі кәсіпке алғашқы баулу 

сабақтарының құрылымы мен қағидаларын; 

- оқулықтардың, оқу кұралдарының, оқу-әдістемелік әдебиеттердің  мазмұны идеясы, 

негізгі қағидаларын; 

- оқу шеберханаларын ұйымдастыру мен жабдықтауға қойылатын талаптар. Курсты 

меңгеру нәтижесінде студенттердің игеретін іскерліктері: 

- қоғамның   қазіргі   даму   кезеңіне   сай   кәсіпке   оқыту   мақсаттары   мен 

міндеттерін оқушы жастарға насихаттай білу; 

- бағдарлама мазмұнындағы оқу материалдарына байланысты оқытудың аса тиімді 

формаларын, әдістері мен құралдарын іріктеу; 

- арнайы, анықтамалық және әдістемелік әдебиеттерді пайдалану; 

- күнтізбелік-тақырыптық және күнделікті сабақ жоспарларын әзірлеу және оларды 

әдістемелік жабдықтау; 

Кәсіптік пәндер бойынша сыныптан тыс және мектептен тыс сабақтарды 

ұйымдастыру мен өткізу; 

оқу барысында және сыныптан тыс жұмыстарда оқушылармен  еңбекке тәрбиелеу мен 

кәсіби бағдар жұмыстарын жүргізу. 

«Кәсіптік оқыту әдістемесі» курсын студенттер оқу лекция тыңдауды, лабораториялы 

және практикалық жұмыстарды оқып - үйренеді, курстық жұмыстар жасап, оның 

педагогикалық пратикада орындалуын қамтамасыз етеді. 

Лекциялар мазмұны педагогикалық және психологиялық ғылымдардың жаңа 

жетістіктері негізінде, инновациялық оқыту технологиялардың жетістіктеріне, жаңашыл 

мұғалімдердің тәжірибелеріне, техника мен өндіріс технологиясының қазіргі жетістіктеріне 

негізделіп құрылуы тиіс.  

Лекцияны оқу барысында көрнекі құралдарды демонстрациялау, студенттердің 

әдебиеттермен өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру, күнделікті сабақтары мен сабақтан тыс 

жұмыстар жоспарын әзірлеу, дидактикалық материалдар дайындау және т.б..қамтиды. 

Кәсіби білім беру жағдайында жалпы-дидақтикалық принциптер мен оларды жүзеге 

асыру ерекшеліктері, Кәсіптік білім беру саласында оқытудың екі түрлі принциптері 

қарастырылады, жалпы-дидақтикалық және тек кәсіптік оқытуға ғана тән арнайы 

принциптері. Себебі, қоғамдық прогресс пен ғылымның дамуы ықпалынан, оқытудың жаңа 

заңдылықтарының талабынан және озат тәжірибелердің жинақталуынан оқыту талаптары 

дамиды, нақтыланады, жетіле түседі. 

Кәсіптік оқу орындарының оқу үрдісінде қолданылып жүрген жалпы дидақтикалық 

принциптер мыналар: 

- оқытудың ғылымилығы мен қол жетімдігі; 

- оқытудың көрнекілігі және ғылыми-техникалық ойлаудың дамуы; 

- инженер-педагогтің басшылығы негізінде оқушылардың саналы шығармашылық 

әрекеті; 

- оқытудың жүйелілігі мен бірізділігі; 
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- оқушылардың жеке тұлғалық ерекшеліктерін есепке алу; 

- теорияның ғылыммен, практикамен және өндіріспен байланысы; 

- білім, білік жене дағдыңың берік орнығуы. 

Оқытудың жалпы педагогикалық принциптеріне қоса кәсіптік мектептердегі оқу 

үрдісінің тиімділігі мен табысқа жетуі мұғалім қызметкерлердің кәсіби оқыту принциптерін 

сақтай білуі мен тек оларға тән ерекшеліктер де бар. Ол принциптер төмендегідей 

сипатталады.  

Бұл принцип бойыпша кәсіп саласына бағытталған жалпы техникалық және арнайы 

пәндер циклы өзара байланыста оқытылады, олардың мақсаты білім алушылармен бірлесіп 

жүзеге асырылуы тиіс. Сондықтан оқытушылардың жасайтын кәсіптік оқыту 

бағдарламаларының мазмұны бір мақсатты көздейді. 

Бұл «Шеберхана оқыту» және «Арнайы технология» пәндеріне ғана тән. Ол 

оқушыларға шеберхана операцияларды бірізділікпен үйрете отырып, ол үлгілерді өндірісте 

қолдана білуге машықтандыруы тиіс. 

Кәсіби қызметті оқу үрдісінде модельдеу деп белгілі бір кәсіби іс-әрекетті 

қалыптастыру үшін тиісті оқыту әдістері мен түрлерін таңдап алу арқылы оқытуды айтады. 

Жұмысты қызметінің эталондық моделін қалыптастыруға мына талаптар кіреді: 

- жұмыс орнындағы атқаратын қызметін жетік білу; 

- жұмысшының өзі шешуі тиіс міндеттерін білу; 

- тиісті міндеттерді орындау үшін жалпы кәсіптік, жалпы технологиялық және 

арнайы білім, білік, дағдыларын жете меңгеру. 

Бұл принцип білім алушылардың кәсіпті, жаңа техникалық құралды, технологиялық 

процесті, жаңа мамандықты игеруде, біліктілігін көтеруде білім мазмұны мен оқу үрдісін 

оқушылардың өздігінен үйрете отырып жұмылдыру. Өндірістің даму болашағын түсіну, 

бағытын білу, практикалық мәселелерді пайымдап шеше білу, ой - өрісінің кеңдігі 

шығармашылық қабілетін сол іске жұмылдыра білуіне байланысты. Принцип мақсаты тек 

кәсіби дағдыларды игеру емес, оны инновациялық түрде дамытып, техника, технологияның 

ұйымдастыру тәсілдерін тиімді жетілдіруінде болып отыр. 

Модульдік оқытудың мәні, оқушылардың жеке оқу бағдарламасына сай тапсырманы, 

не ақпаратты өзінше өңдеп, әдістемелік нұсқауларды басшылыққа ала отырып, көздеген 

мақсатына жету. Бағдарлама вариативті (таңдаулы) түрде беріліп, әлеуметтік сұранысқа орай 

модуль мазмұны жаңартылып отырады. Модуль деп оның принципін іске асыру оқушының 

барлық іс-кимыл әрекетін біртұтас етіп, кәсіби деңгейін дамыта оқытатын дәрежеге 

бағыттап, жеткізуді қамтамасыз етеді. 

Осы айтылған оқыту принциптерін жүйелі түрде сақтап, іске асырған мұғалім өз 

қызметінде шәкірттерін-дидақтикалық, тәрбиелік және дамыта оқыту арқылы кәсіптік білім 

бере алады. 

Әдіс - білім беру, тәрбиелеу және дамыту барысында белгіленген мақсатқа жетуді 

қамтамасыз етуге, ғылымда зерттеуді жүзеге асыруға көмектесетін тәсіл, алға қойған 

міндеттерді шешу үшін ұйымдастырылған адамдардың ұжымдардың іс-әрекетінің бір жолы. 

Оқыту әдістері деп оқу-тәрбие мақсаттарына жетуге бағытталған мұғалім мен 

оқушылардың өзара байланысты іс-әрекеттерінің тәсілдері. Бұл арнайы жүйе және ол 

логикалы бірізділікпен іс - әрекет жасайтын мұғалімнен кәсіптік мектеп оқушысының 

бірлескен қимылы. Осы арқылы оқушылар кәсіптік білім негіздерін меңгеріп, білік пен 

дағды, шығармашылық қабілеттіліктерін дамытып, кәсіби мұғалімдіктің қыр-сырын үйреніп, 

оның негіздерін қалыптастырады. 

Дидақтикалық міндеттерді шешуді қамтамасыз етудегі түрлі іс - әрекет қимылдарды 

біртұтас қызмет жүйесі деп түсінген жөн. 

Іс-әрекет – бұл қарапайым ағымдағы мәселелерді шешуге бағытталған қимыл 

элементі. 
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Инженерлік психологияда іс - әрекеттің мына түрлері бар: 

- пәндік-практикалық; 

- пәндік-ойлау; 

- практикалық белгілеу; 

- ойлау белгілері арқылы. 

Пәндік-практикалық іс - әрекет пәннің түрі мен көлеміне, оның кеңістікте 

орналасуына, өзгерісіне байланысты. Қол еңбегіне байланысты барлық кәсіпте бұл сипат 

басты мәнге ие. 

Пәндік-ойлау іс - әрекеті, пән бейнесін, мазмұнын алдыңғы орынға қойып, оны әркез 

есте ұстайды. Ойлау қызметін ерекше орынға шығарады. 

Практикалық белгілеу іс-әрекеті таңбалық жүйе мен практикалық белгілер әрекетіне 

негізделген (түрлі есептерді шешу, кесте, сұлба бойынша мәліметтер іздестіру, жинақтау т.б). 

Ойлау белгілері іс-әрекеті белгілер мен таңбалар жүйесін ойда сақтау қызметін алға 

қояды (жадында ұстау, логикалық және есептеу операцияларын есте сақтау, ой жүгірту т.б). 

Оқыту үрдісін қамтамасыз ету оқыту әдістері мен оқу түрлері арқылы жүзеге асады. 

Тәсілдер жүйесі пәннің әдістік мазмұнын құрайды. Бұлардың жиынтығын оқыту әдістері деп 

жалпылама айтып жүрміз. Оқытудың мақсаты мен мазмұнына байланысты әр сабақтың 

белгілі бір міндеттер белгілеп, соған лайық кимыл - әрекет түрлерін қалыптастырамыз. 

Осыдан соң, оқу мен оқыту тәсілдерінің әрбір іс - әрекетін қамтамасыз ететін оқыту 

әдістерінің кешенді жүйесі пайда болады. Оқытудың теориялық және шеберхана әдістерінің 

арасында белгілі бір дәрежеде айырмашылық бар. Егер оқытушы кәсіптік-техникалық 

пәндер циклі бойынша теориялық сабақ барысында мәліметтерді барлық оқушыларға бір 

мезгілде жеткізсе, ал шеберхана оқыту жағдайында сабақ топтарға, топшаларға, қажет 

болған жағдайда, жекелей де жүргізіледі. (Мысалы: автокөлік құралдарын жүргізуге үйретіп, 

балқыту, дәнекерлеу жұмыстары мен бөлшектерді жинау, құрастыру т.б.). 

Оқушылардың танымдық іс - әрекетінің деңгейіне байланысты оқыту әдістері 

мынадай екі топқа бөлінеді: 

Еске түсіру (репродуктивтік) арқылы. 

Іздену (шығармашылық) арқылы. 
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Елімізде болып жатқан саяси – әлеуметтік, мәдени – этникалық өзгерістер халыққа білім 

беру мен тәрбие ісінің мазмұнын түбегейлі өзгертуді қажет етіп отыр. Бүгінгі өмірді 

жалғастырушы ұрпақ бұл қоғамнан өзінің келешегіне не ала алады деген сұраққа жалпы қауым 

болып жауап іздестіруде. 

Бүгінгі таңда білім беру жүйесіндегі бірінші міндет – ол дүние жүзі елдерінде жастарды 

бейбітшілік рухта ынтымақтастыққа, руханилыққа тәрбиелеу және әлемдік мәдениет пен әр 

халықтың ұлттық мәдениетін кіріктіре меңгерту. 

Екіншіден, жастардың бойындағы адами құндылықтарды: қайырымдылықты, 

сүйіспеншілікті дамыту, сөйтіп тәрбиелей отырып оқыту. 

Үшіншіден, білім беру жүйесінің басым бағдарын жеке тұлғаның рухани-адамгершілік 

тұрғысынан кемелденуіне көңіл бөлу. Бүгінгі жаһандану үрдісінде әр ұлт,әр мемлекет өзіндік 

менталитетін, өзіндік бет-бейнесін сақтап қалуға тырысуда. Бізді де осы үрдістен алып шығар – 

ежелден қалыптасқан ұлттық құндылықтарымыз және білімді ұрпақ. Біз интернет жүйесімен, 

жаңа озық технологиямен, тіпті ғарышты игерумен де әлемді таңқалдыра алмаймыз. Санаулы 

жылдардан кейін еліміздегі барлық мектептердің материалдық - техникалық базасы әлемдік 

стандартқа сай болатынына шүбәміз жоқ. Сонда басқа елдерден немен ерекшеленеміз? Әрине 

ұлттық мәдениетімізбен, әдет-ғұрпымызбен, тіліміз, қазақы менталитетімізбен ерекшеленеміз. 

Осы тұрғыда білім үрдісінде ұлттық құндылықтарды дәріптеуді, оны білім мазмұнына енгізу 

арқылы ұлттық тәрбие беруді мұрат етіп отыр.Бұл орайда білім мазмұны арқылы бала рухын 

тербететін, жанын елжіреіп, масаттандыратын, ар намыс сезімін оятатын, білуге құмарлыққа, ақ 

көңілділікке ұмтылдыратын – нағыз ұлттық, қазақша сөйлейтін, өз бойынан ата – бабасының 

қаны мен рухын сезінетін, өз халқының би, батыр,шешен даналарының өнеге – үлгісін 

ұстанатын, міне осындай бойына қуат жинаған жас ұрпақ келешекте бәсекеге қабілетті, тәуелсіз 

еліміздің қорғаны болары сөзсіз. Ендеше қазақстандық білім моделі осыдан бастау алып, жас 

ұрпақты білімді, іскер білгір де білікті етіп өсірумен қатар оның адамгершілік бомысын, ішкі 

жан дүниесін орнықты түрде қалыптастыру болмақ. 

Осы тұрғыда ұлттық құндылықтарымыз бен қазіргі кезде сабақтарда қолданылып жүрген 

жаңа технологиялардың ең тиімді элементтерін биология сабақтарында пайдалана отырып 

жақсы нәтижелерге қол жеткізуге болады. Елбасының халыққа арнаған Жолдауында: «Біз 

Қазақстанның барлық азаматтарының отаншылдық сезімі мен өз еліне деген сүйіспеншілігін 

дамытуға тиіспіз және оны қалыптастыру біздің басты міндетіміз» деген сөзін басшылыққа ала 

отырып, «Менің Отаным - Қазақстан» деп ойлайтын әрбір азамат ұлттық құндылықтарды бала 

бойына дарытатын тәрбие жұмысын жүргізуге міндетті. Қазақстан үшін білім мазмұнын 

жаңарту мен ақпараттық өркениеттің талаптарына сай етіп лайықтап, жаңа педагогикалық 

технология мен инновациялық қызметтің әлемдік деңгейін қамтамасыз ете отырып, оны қазақ 

халқының ұлттық рухани құндылықтарымен үйлестіре отырып, тәрбиелейтін ұлттық білім 

жүйесін құру – бүгінгі күннің өзекті мәселесі.  

Біздің халқымыз өз ұрпақтарына ғасырдан-ғасырға ұлт қасиетін салт-дәстүрлермен, 

өнегелі әдет-ғұрыппен, үлгілі жөн жосықпен, әдепті ырым, тиыммен тәрбиелеп, ұлағатты ұл, 

инабатты қыз өсіріп отыр. Қазақ халқының әлеуметтік өмірін, тұрмыс ахуалына сәйкес 

қалыптасқан ырым-тиымдар бұлжытпай орындайтын заң ретінде қабылданып, баланы 

иманды болуға, кесепаттан аулақ болуға тәрбиелеген. Яғни, әрбір жасқа ұлттық тәрбие мен 

ұлттық идеология әрқашан серік болуға тиіс. Сонда ғана олар бабалар ізімен жүрген болады, 
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бабалардың алдындағы борышын өтеген болады. Жалпы әр ұлттың өсіп, жетіліп келе жатқан 

жеткіншек ұл-қыздарының өз елінің тілін, ділін, әдет - ғұрпын, дәстүрін, тарихын, мәдениетін 

жете меңгерулеріне де бірден-бір атсалысатындар да осы күнгі ұстаздар мен тәлімгерлер. 

Ұлттық құндылықтарымызды әлемдік деңгейге шығаруға қабілетті тұлға тәрбиелеу үшін:  

- жас ұрпақ санасына туған халқына деген құрмет, сүйіспеншілік, мақтаныш сезімдерін 

ұялату,ұлттық рухын дамыту;  

- ана тілі мен дінін, оның тарихын, мәдениетін, өнерін, салт-дәстүрін, рухани мәдени 

мұраларды қастерлеу;  

- жас ұрпақ бойында жанашырлық, сенімділік, намысшылдық тәрізді ұлттық мінездерін 

қалыптастыру сияқты міндеттерді орындағанда ғана басты мақсатқа жетеміз.  

Ұлттық тәрбие қазір елімізде орын алып отырған көптеген мәселелерді: ана тілін, ата 

тарихын, ұлттық салт-дәстүрін білмейтін жастар, тастанды жетім балалар, қарттар үйіндегі 

аталар мен әжелер, нашақорлыққа салынған жастар, тағы басқаларды бірте-бірте жоюдың 

және олардың алдын-алып, болдырмаудың негізгі жолы.  

Сабақты үнемі бір сарынды, бір деңгейде ұйымдастыру, баланың тез шаршауына, 

қабылдау мен ойлау әрекеттерінің тоқырауына, қызығушылығының төмендеуіне әкеліп соғады. 

Сондықтан  пәндерді оқытуда да, сыныптан тыс жұмыстар жүргізгенде де жаңа технология 

элементтерін негізге ала отырып жас ұрпаққа ұлттық тәрбие беруді, қазақтың салт- дәстүрлері, 

әдет-ғұрыптары туралы түсінік беруді, пайдалы, қажетті дүниелерді үнемі 

насихаттап отыруды дағдыға айналдыру қажет.  

Қазіргі Қазақстанның білім аясының ахуалы ұлттық рухтағы бағдарларды, адами 

құндылықтарды, салт-дәстүрлерді, ойлау тәсілі мен тілді жаңғыртуды талап етеді. Дамыған 

елдерден қалмай отырып, Еліміздің ұлттық білім жүйесін қалыптастыру керек.  

Бұл білімді техникалық ақпараттық қамтамасыз етудің әлемдік деңгейіне жету мен 

жалпыадамзаттық құндылықтарды дәстүрлі ұлт жүйесімен байланыстыру арқылы қол жеткізуге 

болады. Осы жерде зерттеуге ұсынылып отырған идея әлемдік практикада өз 

тәжірибесін берген құбылыс болып табылады.  

Қазіргі әлем әдебиетінің ХХІ ғ. ұсынған құндылықтары: адам құқықтары, демократия, 

азаматтық қоғам, толеранттылық, орнықты даму және т.б. Мәдени сабақтастыққа негізделген 

Жапония, Оңтүстік Корея, Кувейт, Бразилия елдерінің әлеуметтік тарихи тәжірибесі дәстүрлі 

құндылықтармен заман талабына сай мәдени жаңашылдықтарды үйлесімді біріктірудің 

өркениеттілікке жету жолының мүмкіндігін көрсетеді. Қазақ халқының да мыңжылдық 

көшіне қосатын мәдени құндылықтар жетістіктері жеткілікті.  

Педагогикалық сөздікте «Құндылық» – адамның ішкі құқы, ізгілігі, адамдармен қарым-

қатынасы, іс-әрекет кезіндегі көрсетілетін қайырымдылығы, тұрақтылығы, мейірімділік 

тәрбиесі» делінген.  

Педагогикада «Құндылық» оқу мен тәрбие жұмысы арқылы жүзеге асады. Ал ұлттық 

құндылық белгілі бір ұлтқа тән, адам болмысындағы, қарым қатынасындағы адами 

құндылықтың, ұлылықтың жетілген жемісі. Құндылықтар жүйесі белгілі әлеуметтік-этникалық 

қауымдастықта қалыптасып дамитын болғандықтан ол ауқымдағы мәдени, тілдік, 

идеялық, мұраттық маңызы зор.  

Ұлттық құндылық дегеніміз – адамзаттық құндылықтардың құрамдас бөлігі және әр 

ұлттың қоршаған табиғат ерекшеліктеріне қарай өмір салты негізінде ғасырлар бойы 

жинақталған тұрмыстық және рухани мұрасы. Елді елден, халықты халықтан айыратын бірден-

бір белгі - оның ұлттық құндылықтары. Қазіргі кезең – ұлттық құндылықтардың жойылып бара 

жатқанкезі. Ұлттық құндылықтар ұлттық идея негізінде құралады [18,19].  

Біз, ұстаздар кез келген пән сабақтарында халық даналығын, құдіретті сөз зергерлері – 

жыраулар мен шешендердің, ақындардың нақыл, өсиет сөздерін, классик жазушыларымыздың 

қанатты сөздерін ұлттық санамызға тығыз байланыстыра отырып 

пайдалану арқылы білім беруіміз шарт.  

Осы орайда, негізгі көңіл бөлетініміз: тілге қабілеттілікті дамыту халық педагогикасының 

өзекті арналарымыздың бірі болып табылады.  
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Қысқасы, әрбір ұстаз өзі өтетін әр сабақты қазіргі заман талабына сай қазақ 

этнопедогогикасы және оның негізі халық педогогикасымен байланыстыра отырып оны 

тәрбиемен ұштастыра білім берсе, өз елін сүйетін жастарды әрі ұлттық рухы қалыптасқан 

өскелең ұрпақты даярлап шығара алмақ. Бұған бұрынғы ата - бабаларымыз айрықша көңіл 

бөліп, ұрпағының білімді, ойлы да байсалды болуын мақсат етті. Мұны біз бала бойына сіңіре 

отырып білім нәрімен сусындата алсақ, ұтарымыз көп. Ал бұл асыл мұраларымызды бала 

тәрбиесінде орынды пайдалана білу әр ұстаздың біліміне байланысты. Ол үшін өзіміз білімді әрі 

білікті болуымыз керек. Сонда ғана ұлттық білімді қалыптастыра аламыз. Демек, 

оған қол жеткізу өз қолымызда.  

Жаңа дәуірдегі «қазақ ұлттық мектебі» дегеніміз қандай мектеп, оның негізгі қызметі, 

мақсат-мүддесі, ұстанымдары мен тұғыры қандай, ол қай бағытта жұмыс жасауы қажет? 

Сонымен ғылыми педагогикалық тұрғыдан жүйелі зерттелуі, қазақ ұлттық мектебінің теориялық 

- әдіснамалық негізін, ғылыми- тұжырымдамалық ұстанымдары мен модельдік 

үлгілерін, даму үрдісін анықтау талап етілуде.  

Қай ұлттың, қай халықтың болсын кемеліне келіп толысуына, рухани өсуіне, әдеби-

мәдени дамуына басты ықпал жасайтын негізгі тірек-ұлттық мектеп. .  

Қазақ тілінде оқытатын мектептердің басты міндеті – өз ұлтының тарихын, мәдениетін, 

тілін, дінін қастерлейтін және оны жалпы адамзаттық деңгейдегі рухани құндылықтарға 

ұштастыра білетін ұлтжанды тұлға тәрбиелеу.  

Қазақстан үшін білім мазмұнын жаңарту мен ақпараттық өркениеттің талаптарына сай 

етіп лайықтап, жаңа педагогикалық технология мен инновациялық қызметтің әлемдік деңгейін 

қамтамасыз ете отырып, оны қазақ халқының ұлттық рухани құндылықтарымен үйлестіре 

отырып, тәрбиелейтін этностық-мәдени білім жүйесін құру–бүгінгі күннің келесі мәселесі.  

Ұлттық тіл- әр халықтың өзіндік ой-санасы мен парасатын, бүкіл болмыс тіршілігі мен 

сезім-түсінігін ұрпақтан – ұрпаққа жеткізуші күретамыр. Онсыз халық аты бар да, заты жоқ 

тобыр болмақ. Жан-жақты мәдениетті тұлға – беделді тарихи сана иесі. Нақ осы тарихи сана 

этностық та, жалпы мемлекеттік те сананың негізі болып табылады. Айналып келгенде, 

тарихы бар халықтың ертеңі нұрлы болмақ  

Сабақтарда қолданатын жаңа технология және ұлттық элементтерді бірнеше топтарға 

бөліп, жүйелеуге болады.  

1. Сөзжұмбақты сабақта қолданған кезде сабақтың мазмұнын ашу үшін қандай да бір 

ұлттық элементтердің сөздерін келтіруге болады.  

Сабақта сөзжұмбақтарды пайдалану оқушыларды ойлауға, тапқырлыққа, 

байқампыздыққа баулып, көп білуге, жан - жақты ізденуге ынта-жігерін арттырады.  

2. Салауатты өмір салтын қалыптастыруда ұлттық ойындар және ұлттық тағамдардың 

маңызы өте зор екенін оқушылардың санасына жеткіземіз. Ұлттық ойындардан асық иіруді 

оқушыларды тарауды қайталаған кезде қолданған тиімді.  

3. Киіз үйдің құрылысы. XX ғасырдың тоқсаныншы жылдарынан бастап қазақ 

мемлекетінің жеке шығуы ұлттық мәдениетін, оның ішінде киіз үй қадірі мен орнын өз 

дәрежесінде қайта көтеріп, ұлы бабаларымыздың киелі рухының қайта дәріптелуі, оларға 

лайықты ас пен тойлардың, соған сәйкес ұлттық мәдениеті рөлінің артуы киіз үйге құрылысы, 

оған қойылатын ұлттық бұйымдар туралы түсіндіру үшін алдын ала олардың аттарын конвертке 

салып, дайындап қойған жөн. 

4.«Сөздің көркі – мақал». Қазақ халқы – ежелден сөз қадірін біліп, қасиетті сөздерді 

қастерлеп аузынан тастамай, өнеге ретінде данышпандығын өлеңмен өрнектеп, терең мағыналы 

сөздермен зерлеп, келе жатқан халық. Сөз зергерлерінің аузынан шыққан мәтелдер мен 

мақалдарды ретіне қарай қолдану ұрпақ тәрбиесіне көп себебін тигізеді. ондықтан барлық салт-

дәстүрлерімізге байланысты мақал–мәтелдерді сабақтарда көптеп қолдануға болады. 

а) Ата-бабамыздың өсімдіктерді ежелден қастерлеп, қадір тұтып келгендігіне 

өсімдіктерге арналып қойылған адам, жер – су аттары дәлел. Осыған байланысты шөп, жер, су, 

аң, құстардың аттарын жеке жинақтап, кейбір тақырыптарды өткенде сөзжұмбақтарға қолданған 

тиімді.  
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ә) Қазақ халқының ата - кәсібі мал өсіру болғандықтан төрт түлік мал туралы және 

олардан алынатын өнімнің пайдасын қалай қолданып келгені туралы, құстар мен табиғаттағы 

аңдарды қалай қорғап, олардың кейбір ерекшеліктерін пайдалана білгенін оқушыларға қосымша 

түсініктемелер беріп отыруға болады. Мысалы: үкі тырнағы, кірпі тікені, борсық ішегі, т.б. 

Тәуелсіз Қазақстанның  әлемдік  өркениетке  жетудегі  бірден- бір дара жолы – білім 

жүйесі. Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 8- бабында: «Білім беру жүйесінің 

басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, 

халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп атап көрсеткен. Сондықтан 

қазіргі даму кезеңі білім беру жүйесінің алдында оқыту үдерістерін технологияландыру мәселесі 

қойылып отыр [1]. 

Жаңа технологияны меңгеру оқытушының өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін тиімді 

ұйымдастыруға көмектеседі, білім алушыны  өзіндік жұмыс атқаруына және  ең басты мәселе - 

білім сапасын арттыруға көмектеседі. Қазіргі оқыту барысында оқытушы қолданып жүрген 

көптеген технологиялар  жеке тұлғаның жетілуіне, оқытудың тиімділігінің негізін құруға 

бағытталған. 

Білім беруде қолданыс тапқан жаңа инновациялық технологиялар мыналар: 

Саралап- деңгейлеп оқыту; 

Лысенкованың  тірек сигналдары арқылы жеделдете оқыту; 

Ізгілендіру технологиясы ( білім алушының өзін - өзі тану, қабілет қызығушылығын 

дамыту, тәрбие негізгі роль атқарады, салауатты өмір салты, сенімділікпен қарау, күштеусіз 

шығармашылыққа жетелеу); 

Проблемалық оқыту технологиясы (проблемалық жағдаят туғызу); 

Сын тұрғысынан ойлау технологиясы; 

Кейс технологиясы (Кейс амал-тәсілінде басты назар білім алушылардың ұсынылған 

шынайы  немес қиялдық жағдаяттарды талдауы және осы жағдаятқа өзіндік баға беруі, өзінің 

ой-пікірін нақты әрі толық айтып беруі, т.б) ; 

Модульдік оқыту технологиясы; 

Ұжымдық оқыту технологиясы [2]. 

Осы инновациялық технологиялар негізінде оқытушы мен білім алушы мынадай 

нәтижеге қол жеткізеді: 

Түрлі әдіс- тәсілдерді пайдалану сабақтың мәнін терең ашуға көмектеседі; 

Білім алушылардың барлығын сабаққа қатыстыруға мүмкіндік туады; 

Әрбір білім алушының деңгейі анықталады; 

Білім алушыларды түгел бағалауға болады; 

Білім алушылардың жеке тұлғалық сипатын дамытуға, шығармашылығын шыңдауға, 

өзіне деген кәсіби сенімін қалыптастырады [3]. 

Қазіргі таңда оқытушыларға осы педагогикалық жүйені дамыту, оны тәжірибеде 

пайдалану шарт. Бұл жетістіктерге арнайы курс, тәжірибе алмасу, біліктілігін арттыру 

оқытулары және жалықпай іздену арқылы жетуге болады. 

Қорыта айтқанда, біз тәрбиелеп отырған жеке тұлға білімді, білікті, іскер, еңбекқор, 

рухани жетілген, ұлттық болмысы шыңдалған, білімнің әлемдік кеңістігіне шыға алатындай әрі 

мейірімді болуы тиіс. 

Шығыс даналығымен айтсақ, «Біліммен  қарулану - батырлық, білімді жетілдіру -

даналық, ал оны тиімді қолдану - іскерліктің жоғарғы деңгейі». 
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ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕПТЕРДЕГІ ТЕХНОЛОГИЯ, СУРЕТ ЖӘНЕ СЫЗУ 

ПӘНДЕРІНІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗІ 

 

Мадигалиев С.Қ. 

Абай атындағы №3 орта мектеп, Талғар қ-сы. 

 

Аса құрметті ұстаздар қауымы! Мен мектеп саласында қырық жыл көлемінде еңбек етіп 

келемін. Кеңес үкіметінің, егеменді еліміздің білім саласында әр түрлі оқытудың қыр сырына 

қанықпын. Сондықтан бүгінгі таңдағы еліме, жеріме, Отаныма керекті, ең қажетті үрдістен шет 

қалмайын деп, өз ойымды ортаға салып, қазағыма жаңа дәуірде не керек екені жайлы сөз 

қозғауды жөн көрдім. 

Мен 2002 жылы Астана қаласында 26-27 сәуірде өткен «ХХІ ғасырдағы орта білім беру 

жайы және даму болашағы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияда «ХХІ 

ғасыр «Күншуақ-болашақ мектебі» атты жобамды талқыға салып елімізге осы мектеп 

жобасымен 100 мектеп салу керек деген бастама көтергем. «Қазақстан мұғалімі» газетіне «Қазақ 

мектебінің болашағына менің көзқарасым» атты мақала жазып, өз ойымды ашық айттым. Енді 

міне, тағы өз пікірімді ортаға салып отырмын. Бүгінгі таңда қазаққа ағылшын тілі емес, техника 

тілі ауадай қажет! Жапондар ұсынып отырған аппарат арқылы кез келген екі ұлт өкілі еш 

қиналыссыз отырып сөйлесуге мүмкіндік туып отыр. Яғни, болашақта олар әлемдік барлық тілді 

енгіземіз деп құлшыныс танытып, ол аппараттарды жаппай қолданысқа шығарып, ұсынып 

отырған кезде ағылшын тілін бар қазаққа үйрету күпірлік. Әлемдік тәжірибеге көз салсақ, тек 

қана ғылымы мен техникасы өркендеген ел алға шығады! Ал ғылымы мен техникасы 

өркендеген елдің ең алдымен өндірістік қаблеті артады, мүмкіндігіне жол ашылады. Адамзат тек 

екі жағдайда алға шығады, біріншісі ол соғысқа дайындалғанда, екіншісі ол қорғануға 

дайындалғанда. Әлемдегі барлық техниканың ең жақсысы ол әскери салаға бағытталған 

өндірістен шыққан. Сол зауыттармен фабрикадан басқада адам өміріне қажетті тұтыныс 

бұйымдары өндірілген.  

Ал осы үрдістен орын ала алмаған, жер асты, жер үсті байлықтарына ие мемлекеттер тек 

сол байлықты сатумен күнелтіп отыр. Олар ешқашан әлемдік бай мемлекеттер қатарына қосыла 

алмайды. Ол әлемдік тәжірибе. Қазаққа ағылшын емес техника тілін меңгеру өте қажет! 

Айталық ауыл шаруашылығын әлемдік деңгейге жеткізу үшін, қазіргі көзқарастан аулақтап, 

техникалық бағытқа ауысу керек. Мысалға малды бағуды кең далаға айдап салу емес, сол 

жайылымды тақталарға бөліп, апта сайын басқа тақтаға жіберіп, қалған тақаларды суарып, 

тыңайтып, жерді бағалай білу, ол жерден аз шығынмен көп өнім алуды мақсат ету керек. Ол 

үшін өзен көлдерден суды алқапқа ысырапсыз шығару жолдарын қарастыру керек. Ал ол істі 

гидротехник маман ғана дұрыс жасай алады, демек оқу керек, мамандық иесі болу қажет. Шөп 

шабу, жинау, тасу түгел техника көмегімен істелетіндіктен оны меңгере алатын мамандар керек. 

Егін егу, шабу, тасу, элеваторларда тазарту түгел ең қарапайым шофердан бастап, ғылым 

деңгейін игерген мамандар керек ететін сала. Елді үймен, бала бақша, мектеп, колледж, 

институт, мәдениет ошақтары, демалыс орындары түгел адам өміріне өте қажетті ғимараттарды 

салушы, өңдеуші, күтуші мамандар ауадай қажет.  Ал мұнай өнімдерінен адам баласына қажетті 

бұйымдарды шығару бүгінгі таңдағы алдыңғы қатардағы өндіріс боп саналады. Адам 

баласының күнделікті қарапайым тіршілігін онсыз қазір елестету мүмкін емес.  Ал оларды 

өндіру шығару үшін зауыттар мен фабрикалар салып, оларды өндіретін мамандар дайындау 

керек. Теміржол, тас жол мамандары, әуе жол, ұшақтарды игеретін мамандар айтпаса да керек 

екені бесенеден белгілі. Медицинаның сан алуан түрлері, олар қолданатын құрал - жабдықтар, 

дәрі - дәрмектер, дәрумендер, ота жасайтын құрылғылардың майталмандарынсыз бүгінгі өмірді 

елестету мүмкін бе? Сонда қазаққа керегі ағылшын тілі ме техника тілі ме ойлана беріңіз... Мен 

көп  жыл мектепте директор, завуч боп қызмет еттім, мектеп жобасын жиырма жылдай жүріп 

жасадым. Әлемдік алдыңғы қатарлы барлық елдердің ең үздік мектептерінің іс тәжірибелерін 
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зерттедім. Сонда түсінгенім, елдің болашағы тек қана техниканы жетік білетін, кеңістікте ойлау 

қабілеті зор бала ғана болашақта мына өмір шындығына ілесіп, нарықтық экономиканы меңгере 

алады.  

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні: 

Балаға бесінші сыныпқа дейін басқа тілді оқытуға, үйретуге болмайды! 

Баланы бала-бақшадан бастап техникалық жаңалықтармен, мамандықтармен сусындатып 

өсіру керек. 

Барлық білім бастауы математика, сондықтан баланы кеңістікте ойлау, есептеп, 

тапқырлықпен шешім шығаруға баулу керек. 

Сурет, сызу, еңбек барлық техниканы меңгеруге апаратын төте жол екенін ескеріп, 

баланы бастуыш сыныптан бастап осы салаға бейімдеу керек. 

Барлық пәнді оқыту барысында математика, сурет, сызуды кеңінен пайдалану, 

тапқырлық пен тез шешім шығару амалдарын кеңінен қолдану керек. 

Бастауыштан бастап салыстыра оқытуды кең пайдалану, жоғарғы сыныпта шет тілдерін 

оқыту барысында мол нәтиже береді. 

Сурет, сызу, компьютерлік дизайн, автокад техникасын, көркем еңбекті мектеп 

бітіргенше оқыту міндет. 

Болашағымыз математика, химия, физика, техика, экономика, медицинасыз 

болмайтындықтан ол мамандықтар тереңдетіліп оқытылсын. 

Ұлттық спорт түрлерін атап айтсақ: тоғызқұмалақ, қазақ күресі, көкпар, қыз қуу, асық, 

жамбы ату, бұғалық салу, асау үйрету,  барлық жерде жыл бойы ұйымдастырып оларды әлемдік 

деңгейге көтеру керек.  

Айтыс өнері, жыраулық өнер, шешендік сөздер, билік айту, отансүйгіштікке баулу 

мектепте қосымша сабақ түрінде өтуі шарт. 

Ол үшін не керек? 

А. Білім саласына қажетті барлық пәндерге керекті техникалық құрал жабдықтарды 

шығаратын, мамандандырылған, тек мектепке керекті құрал сайман шығаратын зауыт салу 

керек.  Айталық, химия, физика, биология, жағрафия, сурет, сызу пәніне арналған барлық іс-

тәжірибеге арналға құралдар, саймандар, қажетті тетіктер мен қосалқы бөлшектер, қосымша 

жарақтар тегіс осы зауытта шығуы тиіс. Компьютерлік құралдар мен саймандар, қосалқы 

бөлшектер әр төрт, бес жылда өзгеріп кететін әлемдік тәжірибеге сүйеніп, оларды жаңартып, 

ескісін қайта өңдеп шығаруға сол зауытқа жіберіп отыру керек. Еңбек пәні кабинеттерінің құрал 

- саймандарын, құрылғыларын, тетіктерін, өңдеуге арналған қажетті бөлшектерді кітап 

баспасынан шыққан кітаптармен сай етіп ауыстырып отыру керек. Ол өте маңызды.  

Б. Оқу құрал жабдықтарын ғана шығарумен айналысатын мамандандырылған 

типография салу керек. Ол типография жанынан кітап саласын меңгерген, кітап басып шығару 

майталмандарынан тұратын сарапшылар құрамы іріктеліп, жыл сайын толықтырылып отырсын. 

Басқа білім саласында жүріп өзінің мол мұра, іс - тәжірибесін ұсынған авторлардың кітаптары 

арнайы тексерістен өтсін.  

В. Оқушылардың тиянақты білім алуы үшін олардың сабаққа киетін киімдерін, спорттық 

жаттығуға киетін киімдерін, еңбек сабақтарына киетін киімдерін шығаратын арнайы фабрика 

салу керек. Ол жерде олардың мектепке ұстайтын, спорттық жаттығуларға ұстайтын арнайы 

сөмкелерін шығару дұрыс шешім. Ал аяқ киім, шұлық тағы басқа өте қажетті бұйымдары сол 

жерде шығарылса онда өкіметке мың алғыс. 

Г. Әр мектепте оқушыларды тасымалдайтын көлік болуы заман талабы.  

Д. Болашағымыз салауатты өмір сүретін ұрпақ болғандықтан, кез келген жерде спортпен 

шұғылдануға мүмкіндік жасау қажет. Қысқы, жазғы спорт түрлеріне арналған спорт 

жабдықтарын шығаратын зауыт міндетті түрде болуы шарт. Ол жерде бала жасының 

ерекшеліктерін ескеріп әр түрлі спорттық бұйымдар кеңінен шығарылуы керек. Және барлық 

мектеп, ауыл ма, қала ма бәрі бірдей қамтамасыз етілуі керек. Ол жерде бала тегін шұғылдануы 

керек. 
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Е. Стадиондар салынып, жаттығулар тегін, мемлекеттік қамтамасыз ету саласында болуы 

шарт. 

Енді мына бір шындыққа зер салайық. Кез-келген елде жүретін аса ірі құрылыстар, көпір, 

виадуг, акведуг, темір жол, тас жол, зәулім үйлер, медициналық кешендер, аэропорттар, порттар, 

зауыт-фабрикалар, мектеп айта берсек әлі көп, осылардың бірде-бірі суреті салынбай сызбасы 

сызылмай жасалмайды. Киім кешек, құрал-саймандар сызбасыз жасалмайды. Сонда мектеп 

қабырғасында балаға терең білім бермей, біз архитектор-сәулетші,  дизайнер, құрылысшы, 

инженер, станокта жұмыс жасайтын, мебель шығаратын, барлық техниканы жасап шығаратын 

мамандарды қайтіп шығарамыз?  Қазір сызу 68 сағат қана оқытылса, сурет пен еңбек кіріктіріліп 

оқытылады. Бұл қазаққа қасақана қолдан жасалып отырған қастандық емес деп кім айта алады? 

Өткенге аздап көз жүгіртейік. Кеңес үкіметінің құйтырқы саясатының арқасында 

қазақтың қаншама жері, қалалары, тарихы өзбектерге өтіп кетті. Қаншама қандастарымыз өзбек 

боп кетті. Қаншама жер Ресейге кетті. Қаншама қазақ  ашаршылыққа ұшырап, атылып, қуғын 

сүргінге ұшырады. Қазақ мектептері жабылып, орыс болып қаншама ұрпақ өсіп жетті. Қазір 

міне, көрші елдегі қандастарымыз түбегейлі қытайға айналдырылып жатыр.  

Ал мен біздің неге өз тілімізден жеріп, ағылшын, орыс болып бара жатқанымызға түсіне 

алмаймын! Болашағымыз тағы қайталап айтам ағылшын, орыс тілі  емес, техниканы терең 

меңгерген қазақ тілі! Осыншама жер асты, жер үсті байлығы бар мемлекет қалайша  шет елге 

осыншама қарыз, неге тәуелді? Себебі біреу ақ, ол зауыт, фабриканың, өндірістің жоқтығы! Біз 

өзімізде  бар малымыздың өнімін, егініміздің өнімдерін, жер асты, жер үсті байлығын өзіміз 

өңдемей, өзіміз экспортқа шығармай  ешқашан алдыңғы қатарлы 50-30 мемлекеттің қатарына 

ағылшынша, орысша сайрап жете алмаймыз! Неге Қаныш Сатпаев сот қызметін тастап, қазаққа 

керек кен байыту қызметін меңгерді, неге Мұхаметжан Тынышбаев құрылыс мамандығын қазақ 

даласына қажет деп шешті? Себеп, олар елді, қазақты сүйіп, қазақ үшін өмір сүрді! Мен 

жоғарыда соғыс туралы айтқан едім, қазір міне нағыз өмір үшін соғыс, арпалыс боп жатыр. 

Қытай өзінің сапасыз өнімдерін қоқысқа тастамай, бізге жіберіп, ақша жасап, біздің болашақ 

ұрпақтарымызға зиян, запа шектіріп отыр. Сол сияқты барлық көрші елдерден сапасыз, 

тұтынуға келмейтін, немесе арзан қол тауарлар ағылып кеп жатыр. Осыдан құтылу жолы біреу-

ақ, ол бар тауарды өзіміз өндіріп, өзіміз шығаруымыз керек. Министрлік тақта отырған 

ағайындар осыны ескерсе болар еді!  

Шет елдік инвесторлардың қазаққа көк тиынға қажеті жоқ. Өз жағдайымызды өзіміз 

шешіп, білімді мектеп қабырғасынан қалыптастырмасақ, болашағымыз жоқ! Мына Америкалық 

үлгідегі мектептерге енгізіліп жатқан жаңалықтардың бәрі қазақты құртуға арналған құрал! 

Қазақты, қазақтың мол мұрасымен, шешендік сөздерімен, тапқырлық тәрбиесімен ғана өсіру 

керек. Өз еліміздің барына қанағат тұтпай, өзгелер бізді жарылқайды деп сенген, кеңес үкіметіне 

құдайдай сенген Әліби Жангелдин, «дала комиссары», Сталинге 120 тонна алтын күмісті қазақ 

даласынын жинап берді. Енді ойлап қараңыз, бір сырға ары кетсе 9-10 грамм, сонда қаншама 

сақина, білезік, тайтұяқ, қапсырма секілді атадан балаға мұра боп келе жатқан жәдігерлер 

қорытылып, қаншама зергерлердің маңдай тер, көз майы зая кетті!  

Ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатқан аманаты жойылды. Қазақ аманатқа қиянат 

жасамаған халық! Қазірде сол өнер саласы тұралап, құрып бара жатқан халде. Қыштан кесе, 

бұйым жасайтын өнер иелері жоқтың қасы. Теріден былғарыдан әр түрлі бұйым жасайтын 

шеберлерді саусақпен санайтындай. Оларды бейнебір экзотика деп теледидардан көрсетеміз. 

Кезінде кез-келген қазақ тері илеп, былғары жасап,  қыштан небір тұтынатын ыдыстармен 

көркем бұйымдарын жасағанын ұмыттық. Басқалар темірге қолдары жетпей жүргенде қазақ 

даласының игі жақсылары, алтын мен күмісті балшықша илеп көздің нұрын алатын, аса құнды 

дүниелерді, киімдер мен қару жарақтарды жасағанын ұмытпайық ағайын! Тамақтың ең дәмді 

түрлері қазақ дастарханынан әлемге тарағанын біріміз білсек, біріміз біле бермейміз.  

Болашақта түп тамырдан қиылған ұрпағымыздың басқа елдің қаңсығын таңсық көріп, 

таңдай қағарына таңым жоқ. Қазақ жалқау емес, оның қол аяғын байлап, білімнен шектетіп 

отырған мемлекеттік таяз саясат. Бар жоғы қазаққа техниканы терең меңгерту. Сонда бізде 

космосты игеретін техника шығарамыз, күнделікті өмірге қажет кез-келген бұйымдарды 
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жасаймыз, медицинаны меңгереміз. Кез-келген салаға көз салшы, барлық жерде қазақ 

азаматтары бар, аз болса да! Яғни қазақ бар жерде, білімді қазақ болмайды деуге аузым 

бармайды! Ойлан министр Қазақ! Ойлан ел билеген абзал Қазақ! 
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На рубеже XXI веков произошли глобальные социальные преобразования в современном 

мире и в Казахстане, которые породили огромное число проблем, вызывающих 

интеллектуальное, духовное, эмоциональное и физическое напряжение человека. Благодаря 

мощному воздействию средств массовой информации, расширению контактов, миграционным 

процессам человек по-новому воспринимает, понимает, открывает мир, который он изменил и в 

котором сам изменился. Все это проявляется на разных уровнях существования человека – 

физиологическом, психологическом, социальном, что отражается в перестройке ментальности, 

смене целей, ценностей, ориентации индивидов. Проблема того, как человек воспринимает 

окружающую действительность, какое место он выбрал для себя в жизни, смотрит он на жизнь с 

надеждой или видит всё в мрачном фоне, всегда волновала ученых, начиная от Аристотеля, 

Платона и до наших дней.  

География одна из самых древних наук. Это наука о Земле, о людях, живущих на ней, и 

не только… Пособием по географии является весь мир вокруг нас. Этот мир, как известно, очень 

уязвим. Сегодня на нашей планете много проблем, решать их необходимо постоянно и нам, и 

следующим поколениям. Чтобы их решать, необходимо с ранних лет воспитывать человека, 

формируя у него экологическую культуру, прививая социальную ответственность, развивая 

толерантность, посредством географических знаний воспитывать мировоззренческую позицию 

признания базовых национальных ценностей [1]. География – это наука, которая тесно связана с 

вопросами духовно-нравственного воспитания. Уроки географии в духовно-нравственном 

воспитании современных подростков важна. География даёт уникальные возможности не только 

вооружить учащихся географическими знаниями и умениями, адаптировать к условиям 

окружающей среды, современного мира, но и воспитывать культуру поведения в этом мире, а 

также осуществлять духовно-нравственное, патриотическое воспитание. 

Потенциал географии по развитию этих качеств у школьников неограничен. Согласно 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Казахстана 
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выделяют основные базовые ценности, которые должен воспитать учитель. Это: человек, 

семья, Родина, многонациональность, религия, труд, искусство, наука, природа. 

Формированию всех этих ценностей стараюсь уделять внимание. Умения: определять свое 

место и роль в окружающем мире, в семье, коллективе, государстве, владеть культурными 

нормами и традициями закладываются на уроках географии. Человеческая жизнь – ценность, 

она прочно связана с отношением к природе, среде обитания человека. Осознание личности 

должно начинаться с понимания того, что Земля – наш общий дом. Сегодня потребительское 

отношение к природе становится опасным явлением, ведёт к экологическим катастрофам для 

всего человечества. Потому-то в основе отношений между человеком и окружающей средой 

должно быть бережное отношение к природе. Ребёнок с детства должен понимать, что 

природа его питает, поддерживает его силы, поэтому он должен жить в единстве с природой, 

являясь её частью. 

Духовность – это «устремление человека к тем или иным высшим ценностям и 

смыслу, идеалу, стремление человека переделать себя, приблизить свою жизнь к этому 

идеалу и внутренне освободиться от обыденности» (В. И. Даль). А нравственность - это 

компонент культуры, содержанием которого выступают этические ценности, составляющие 

основу сознания.  

В настоящее время в условиях нашей страны подростковый период развития 

охватывает примерно возраст с 10 - 11 до 14 - 15 лет, совпадая в целом с обучением детей в 

средних классах школы. Преподавание географии начинается с 6-го класса, когда возраст 

ребят достигает 12 лет.  Психологические особенности подросткового возраста, по мнению 

различных авторов, рассматриваются как кризисные и связаны с перестройкой в трех 

основных сферах: телесной, психологической и социальной. На телесном уровне происходят 

существенные гормональные изменения, на социальном уровне подросток занимает 

промежуточное положение между ребенком и взрослым, на психологическом подростковый 

возраст характеризуется формированием самосознания.  

Основные требования к деятельности педагога: 

1. Необходимость возрождения традиционной системы нравственного воспитания. 

2. Изучение отечественной культуры и истории своего народа. 

3. Возвращение к духовности для формирования гражданина и патриота Казахстана. 

4. Воспитание духовно-нравственной личности. 

Какие цели должен поставить для себя учитель: 

1. Создание условий для духовно-нравственного воспитания ребенка на уроках 

географии.  

Большую роль в этом играет сам кабинет географии. В кабинете имеются: 

методическая зона, познавательная зона, зона охраны труда и зона релаксации. Учитель 

должен сделать его уютным  и интересным. Проводит выставки работ учащихся, вывешивая 

сувениры и магниты, привезенные из различных уголков нашей страны и других  стран. В 

кабинете обязательно присутствует флаг, всегда чисто и в должном порядке. Очень приятно, 

когда школьники младших классов скорее хотят изучать географию, чтобы учиться в  

кабинете географии.  

2. Формирование духовно-нравственной личности на уроках географии. 

Для себя ставить это первоочередной задачей почти на каждом уроке, потому что  

проблемы в нашем обществе существуют только по причине недостаточно высокого уровня 

духовно-нравственного воспитания. 

Задачи, которые должен решить педагог: 

 1. Ознакомить учащихся  с системой духовных ценностей и развивать способности 

реализовывать их в практической деятельности.  

Как правило, многие школьники иногда даже и не подозревают о том, что совершают 

какие-то неблаговидные поступки. Поэтому, приходится всегда им напоминать о системе 

духовных ценностей. Что нужно делать и как себя вести в различных ситуациях. 
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2.  Формировать у школьников ценностные ориентиры, моральные нормы и нормы 

человеческого общежития.  

Я часто обращаю внимание ребят, которые посещают другие страны, что по их 

поведению иностранцы судят о нашей стране в целом. Являясь «лицом» нашей страны, 

необходимо вести себя в соответствии всем нормам культуры поведения в обществе. 

3. Способствовать приобретению опыта позитивного взаимодействия с  окружающим 

миром, развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации. Мои поездки за 

границу вместе с группой ребят помогают им развить опыт позитивного общения с 

жителями других стран, поучиться у них некоторым личностным качествам, например, 

заботе о чистоте на улицах города и др.  

4. Формировать патриотические чувства и сознание учащихся на основе исторических 

ценностей.  

Изучая тему «Границы Казахстана», мы говорим о Каспийском море, через которое 

проходит граница с другими странами. Надо спрашивать у ребят, с какими историческими 

событиями связано данное море.  

В своей практике я применяю следующие виды работы для реализации задач по 

духовно – нравственному воспитанию школьников на уроках географии: 

Комбинированный урок 

 Круглый стол 

 Дискуссия 

 Изучение духовно-нравственного наследия 

 Книжное обозрение 

 Тематические беседы 

 Исследовательская работа 

 Кинопросмотры 

 Экскурсии 

 Тренинги. 

Использую уроки разные по форме: игры, дискуссии, конференции, беседы и прочие. 

Сегодня школа ответственна за воспитание нравственных качеств, за формирование 

многополярного мировоззрения. Любой учитель - предметник обязан вносить свою лепту в 

культурное образование учащегося. Воспитание уважения к другим странам, народам 

начинать нужно с раннего детства, развивать в дальнейшем в школе через уроки и 

внеклассные мероприятия, чтобы противоречивая порой информация из СМИ была детьми 

адекватно понята, не порождала национализм, неуважение по отношению к другим народам. 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание на уроках географии должно: 

– предусматривать изложение содержания урока в понятной форме, выделяя 

нравственные аспекты по теме; 

– прививать уважение к истории, традициям, культуре своего народа и народов мира; 

– воспитывать любовь к своей малой Родине, к природе, земле. 

Духовность включает в себя разум, культуру мышления, уровень и качество знаний, 

эмоциональное и нравственное развитие. На этом духовность не исчерпывается, так как 

данное определение подчеркивает в духовном приоритет просветительского, то, что можно 

достичь образованием. В этом аспекте изучением феномена духовности занимались такие 

педагоги и психологи, как В.С. Соловьев, И.А. Ильин, Ш.А. Амонашвили, В.И. Додонов, 

В.Г. Пряникова, З.И. Равкин, Л.А. Степашко, П.В. Симонов, В.Н. Шердаков, В.П. Зинченко и 

др. По мнению ученых, духовность включает в себя три начала: познавательное, 

нравственное и эстетическое [2]. 

На уроках географии присутствует и региональный компонент. Учащиеся охотно 

знакомятся с историей своей малой Родины, области, города. Сегодня учащиеся с 

удовольствием черпают информацию из разных источников, составляют презентации, 

проекты, делятся ими на уроках с другими. В статье " Взгляд в будущее: модернизация 
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общественного сознания"  Н.А. Назарбаев отметил: "...Патриотизм начинается с любви к 

своей земле, к своему аулу, городу, региону, с любви к малой родине. Поэтому я предлагаю 

программу «Туған жер», которая легко перейдет в более широкую установку –  «Туған ел». 

«Туған жерін сүйе алмаған сүйе алар ма туған елін?» или «С чего начинается Родина?» В 

этих произведениях есть большой смысл. Почему малая родина? Человек – существо не 

только рациональное, но и эмоциональное. Малая родина – это место, где ты родился и 

вырос, а порой и прожил всю жизнь. Там  горы, реки, рассказы и мифы об их возникновении, 

имена людей, оставшихся в памяти народа. Можно продолжить перечисление. Все это 

важно. 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" [3]. 

 Условия успешности процесса воспитания духовности включает в себя 

 Культуросообразное целеполагание 

 Личностно-ориентированное образование 

 Гуманитарно-творческое воспитание 

 Субъективно-ориентированную диагностику [4]. 

Таким образом, предполагается формирование духовно-нравственных ценностей, 

таких как гражданственность, чувство сопричастности и гордости за свою Родину, 

экологические знания, нравственность, гражданская идентичность, семейные ценности, 

ответственность за общее благополучие. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Петрова Е.Ю., Ершова Т.В. Формирование методической компетентности у 

будущих учителей географии //Научно-педагогическое образование.-2016.-№2(12).-С.52-58. 

2. Современная педагогика: актуальные вопросы, достижения и инновации. Пенза. 

2016. // http://naukaip.ru. 

3. Назарбаев Н.А.. Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания // 

http://www.akorda.kz. 

4. Цель и задачи духовно-нравственного воспитания // https://www.portal-

slovo.ru/pedagogy/44377.php 

 

 

ӘОЖ 378:372.87. 

 

ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ ҰЛТТЫҚ ӨНЕРГЕ БАУЛУДЫҢ ЖОЛДАРЫ 

 

Мырзаканов М.С. 

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті, Семей қ., 

madvakas@bk.ru 

 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер – бүгінгі мектеп 

оқушылары мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан елінің болашағы да сол деңгейде 

болады. Сондықтан да ұстазға жүктелетін міндет өте ауыр».- деген болатын [1]. Қазіргі таңда 

жеке тұлғаға бағытталған сабақ – бұл мұғалімнің шығармашылық орта қалыптастыруы ғана 

емес, сондай-ақ оқушылардың субъект ретіндегі өмірлік тәрбиесін үнемі назарға ұстауы, сол 

тәжірибеге сүйенуі болып табылады. Бүгінгі танда білімнің мемлекеттік стандарттарына 

сәйкес Республика мектептерінде білім беру мен тәрбиенің мазмұнына түбегейлі жаңарту 

қажеттілігі туындауда. 

Қазақтың ұлттық құндылықтарын жаңғырту бүгінгі мемлекеттен өзінің ішкі және 

сыртқы саясатын ұлттық сипатта жүргізуді талап етеді. Қазақи рухы биік ұлттық идеяның 

қалыптасуында ұлттық құндылықтардың маңызы зор. Ұлттық тәрбие туралы идея бүгінгі 

күн талабы мен өмірлік қажеттіліктен туындап отыр. Ұлттық сана-сезімі қалыптасқан, 
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ұлттық мүдденің өркендеуіне үлес қоса алатын, ұлттық құндылықтар мен жалпыадамзаттық 

құндылықтарды өзара ұштастыра алатын толық кемелді, ұлтжанды тұлғаны тәрбиелеу 

ұлттық идеяның негізгі бағыты болып табылады. Ұлттық идея – қазақ халқы тудырған 

моральдық нормаларда және ұлттық құндылықтарда бекітілген патриоттық тәжірибені 

меңгеру, ұлттық этномәдени дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды тану, тарихты құрметтеу 

арқылы іске асырылады [2]. 

«Мәдениет – халықтың ең үлкен рухани азығы» дегендей халқымыздың өнерпаз 

дәстүрі бүгінде жаңаша сипаттар тауып, өркендеп отырғаны мәлім. Ата-бабамыздың 

қалдырған бай мәдени мұрасының тарихын байыпты зерттемей, жаңа өмірдің талабына 

лайық жауап беретін туынды жасау мүмкін емес. Жаңа туындының тамыры көне дүние 

тарихымен неғұрлым терең астасқан сайын оның өрбіп өскен жапырақты бұтақтары да жаңа 

заманның  рухынан нәр алып, сол ортаның идеологиялық және рухани жағдайына лайықты 

мазмұн мен мағына беруі тиіс. 

 Қазақ халқының сәндік - қолданбалы өнері ғасырлар бойы еліміздің тарихымен бірге 

дамып келе жатқан асыл мұра. Қазіргі қоғамымызда рухани бай, терең білімді сәндік-

қолданбалы өнер туындыларын, әсірісе, көнеден келе жатқан асыл қазыналарды бағалап, 

зерттей білетін, оны ары қарай жалғастыра отырып, әлем мәдениеті деңгейіне көтеретін, 

халық мұрасын дамытатын, танымдық белсенділігі жоғары балаларды тәрбиелеп шығару –

мектептің міндеті. 

Жас ұрпақтың оқуға, өнерді тани білуге деген ынта-ықыласының, құштарлығының 

ерекше көрінісі танымдық белсенділік деп аталады. Баланың өнерді үйренуіне негізгі 

түрткінің бірі – қызығу.Ұлттық қолөнерінің жемісті болуы, ең алдымен, баланың өнерге 

қызығушылығынан туындайды. Егер оқушы өзі өнерге талпынбаса, оны мәжбүрлеп үйрету 

мүмкін емес. Қызығуды туғызу үшін оқушыларға берілетін білімнің мақсаты мен қажетін 

түсіндіріп, оларға нақты өнердің сатыларын үйрету керек.Үйренуге, оқуға, білуге деген 

қызығушылық – танымдық белсенділіктің қозғаушысы. Әрбір ұрпақты жеке тұлға етіп 

тәрбиелеу үшін білім мен білігіне сай келетін оқыту бағдарламасын таңдай отырып, олардың 

жеке шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту керек . 

Мұғалімнің негізігі мақсаты – оқушыларға өз бетінше танымдылық әрекет әдістері 

мен дағдыларын меңгерту, ақыл-ой қабілетін жетілдіру. Осы мақсатты жүзеге асыру үшін  

мұғалім төмендегі міндеттерді шешу қажет: 

-өнердің арнайы ерекшеліктерін ескеру; 

-жас ұрпақтың ұлттық қолданбалы өнерге деген эстетикалық қызығушылығын 

дамыту; 

-имандылыққа, инабаттылыққа, ізеттілікке тәрбиелеу бағыттарын жүзеге асыру; 

-оқыту барысында жүйелік пен бірізділікті ұстану; 

-оқушының жас ерекшеліктерін ескеру; 

-политехникалық білім мен біліктілікті қалыптастыру. 

 Оқу тәрбие жұмысындағы нәтижеліктің басты белгілері мұғалімнің жеке басының 

білімділігі, шеберлігі, өмір танымы, өз пәніне шәкірттерін иландырып, қызықтыра білуінде. 

Қазіргі танда ұлттық ерекшеліктермен жасалған бұйымдарға сұраныстың артуы 

оқушыларды қазақ халқының кәсіптік қолөнер бұйымдарын дайындай білу іскерлігіне баулу 

қажеттігін тудырады. Бұл мәселені шешудегі негізгі себеп оқушы жастарды жаңа 

экономикалық жағдайда еңбек етуге өз бағыт-бағдарын анықтауға мүмкіндектерін іске 

асыруға даярлау.  

Әр елдің тарихының көркемдік бейнесі сол ұлттың қолөнері  деп айтуға болады. 

Халқымыздың қолөнеріне оқушыларды баулып, оларды белгілі бір өнерге үйрету керек. 

Негізгі мақсат оқушыларды өнерге үйрету ғана емес, одан өнер туындыларын жасауға баулу. 

Қазіргі кезде күнделікті тұрмыста қолданылатын кейбір заттарды техниканың 

көмегінсіз қолмен жасауға болады. Қолмен жасау ерекше жабдықты, арнаулы орынды, 

белгілі мезгілді керек етпейтін қарапайым, әрі тиімді еңбек түрі.  Мысалы: кілем, шілтер, 

кесте, бисермен тоқу, т.б. Аталмыш жұмыстар сәндік - қолданбалы өнердің ең көне және кең 
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таралған түрі болып табылады. Сондықтан мектепте сәндік-қолданбалы өнер үйірмесінің, 

студиялардың құрылып, әрекет етуі маңызды саналады. Себебі, ол ұлттық  өнер түрлерін кең 

көлемде үйретеді. Сабақтан тыс уақытта оқушыларға өнер студияларында сәндік-

қолданбалы өнер туралы білім беріледі, оқушылар әртүрлі өнер түрлерімен танысады. Атап 

айтқанда: 

-шілтер, жастықты тоқу, кілеммен тоқу, қуыршақ тоқу.  

-шәлі, мойынорауыш, шұлық, қолғап, т.б.  бұйымдарды сыммен тоқу. 

-мата бояу-батик. 

- табиғи материалдармен жұмыс, қайыс, былғарымен әртүрлі панно жасау және т.б. 

Студиялық сабақ мақсаты – оқушылардың  өнерге қызығушылығын арттыру, әр 

бұйымға қойылған эстетикалық талғамын жоғарылату, ол бұйымдарды қазіргі тұрмыста 

пайдалана білуге тәрбиелеу. 

Шығармашылық жұмыс жасарда, оқушы алдына мақсат қойып жоспар жасайды. Жұмыс 

әдісінің ерекшелігін, алуан түрлілігін, оқушылар қызығушылық таныта отырып меңгергенін 

көпшілікке дәріптеу мақсатында теледидардан көріп, шығармашылық жұмыстарын көрмелерге, 

жәрмеңкелерге дайындау, сабақтың тартымдылығын арттырып, оның қызықты да нәтижелі 

өтуіне ықпал етеді. Мысалы, гүл вазаларының астына қоятын шілтер, ыстық тағам ұстайтын 

тұтқыш, шәйнек астына қоятын дөңгелек, сыйлықтық қоржын т.б. 

Оқушыларды ұлттық өнерге баулуда мектептегі технология пәнінің маңызы зор. Бұл 

пән басқа пәндерге ұқсамайтын, өзіндік атқаратын қызметі мен тәлім тәрбиелік мүмкіндігі 

зор пән. Технология пәнінің базалық мазмұны оқушылардың болашақ кәсіптерін анықтау 

қабілеттерін дамытады, өзіндік танып білулеріне технология әлемін зерделеуіне, әр түрлі 

кәсіби салалар бойынша қабілеттіліктерін, біліктіліктерін шыңдауға мүмкіндік жасайды. 

Үнемі өзгеріп тұрған әлем адамнан да қабілет пен қажеттіліктерді толассыз дамытуды 

талап етеді. Осы тұрғыдан сәндік қолданбалы өнерді жан-жақты игеру, оны түсіну жаңа 

педагогикалық технология бойынша оқушылардың білім мен сапасын арттыруға, ой-

сапасының дамуына мүмкіндік жасайды. 

Бүгінгі егемен еліміздің іргетасын нығайтып, келер ғасырға жалғастыратын, көкірегі 

ояу, саналы, арманшыл жастар екені даусыз. Тарихтың асыл қазынасын оқып үйренуде, 

халықтың мәдени мұрасын қадірлеп, дәстүрін жалғастыра білуде дана халқымыздың қолөнер 

үйренуде шығармашылық қабілеттерін дамытуды қажет етеді.   

Казіргі заман интерьері қолөнер шығармашылығы саласынан білімділікті, 

бейімділікті, кәсіпкерлік шеберлікті, үлкен бір шығармашылықты, өзіндік стильді талап 

етеді. Заман талабына сай мектепте  көнеден келе жатқан сәндік-қолданбалы өнеріне үйрету 

бүгінгі таңда үлкен мәселенің бірі болып отыр. Қазір өнердің шарықтап етек жайған 

уақытында оқушыларға кесте тоқу, кілем, гобелен, бисермен тоқу және әртүрлі өнер 

түрлерін үйретуді мектеп бағдарламаларына көбірек енгізіп, оқушының шығармашылық 

қабілеттерін жандандырса, болашақ ұрпақтың ұлттық мәдениетін көтеру арқылы ұлттық 

деңгейімізді көтерер едік.  

Альбрехт  Дюрердің «Перед тобой различные искусства, выбери из них одно, которое 

должно пойти тебе на пользу, изучи его, не унывай и не теряй терпение из-за трудностей, 

пока ты не достигнешь того, что оно станет доставлять тебе радость», - деп айтқанындай, 

ұлттық өнерімізді жалғастырып, ұлттық мәдениетімізді көтеруге өз үлесімізді қосуда барлық 

қиындықты жеңу қажет [3]. Жеткіншектердің әдебиеттен, архитектурадан, математикадан, 

театрдан, музыкадан, бейнелеу, мүсіндеу, кесте тігу мен ою-өрнек  қиып үйрену өнерінен 

хабардар болуы, келешекте қандай мамандықта жұмыс істесе де, оқушылардың рухани өрісі 

жоғары, кемел азамат болып шығуына жол ашатыны анық. 

Өнердің басқа да түрлері  секілді дизайннің де,  оқушылардың ой-өрісі мен білімдерін 

жан-жақты дамытуға әсері мол. Болашақ зергер, мүсінші және суретшілер де әліппесін 

мектепте-ақ бастайды. Сондықтан, мектеп - өте күрделі зертхана. Оның қабырғасынан алған 

білім мен тәрбие әрбір оқушының қолындағы өмір үшін қажетті кілті іспетті. 
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Білім беру мен тәрбиелеуде  оқушының  ортасы үлкен рөл атқарады. Бұл ортада оның 

сезімі мен сезімталдығы (интеллект) пайда болып, дамиды, қоршаған ортасына, әлемге, 

қоғамға, мәдениетке деген көзқарасы қалыптасады. Қазақстандық білім беруді дамыту 

бағдарламасына сәйкес қазіргі кезеңде болашақ мұғалімді тек  белгілі бір пән саласындағы 

маман ретінде ғана емес, сонымен қатар инновациялық білім беру ортасын дамытуды 

ұйымдастыруда құзіреттілігі жоғары тұлға ретінде  даярлау көзделген.  

Танымдық процесстер: қабылдау, жадында сақтау, елестету, еске сақтау, ойлау және 

сөйлеу – кез келген адамның  іс әрекетінің  басты  құрамдас бөлігі ретінде  қарастырылады. 

Өзінің  қажетттілігін қанағаттандыруда,   қарым – қатынас жасауда, ойнауда, оқу мен еңбек 

етуде адам әлемді қабылдайды,  әрекет етуде кейбір мәселелерге  мән береді, өзінің не істеу 

керек екендігін  елестетеді, ойланады  және өз шешімін  тұжырымдап  айтады [4].  

Сондықтан адамның әрекетін танымдық процестердің  қатысуынсыз елестету мүмкін емес, 

олар оның ажырамайтын ішкі  құрамдас бөлігі болып табылады.  Олар әрекет  ету арқылы 

дамиды және өздері әрекет етудің ерекше бір түрін қалыптастырады.  

Адами қасиеттерді дамыту, оны қабілеттілікке дейін жеткізу  оқыту мен тәрбиелеудің  

басты міндеттерінің бірі және оларды  танымдық процестерді білмей, дамытпай іске асыру 

мүмкін емес. Аталмыш жағдайларды іске асыруда қабілеттілік өзі біртіндеп пайда болып,  

сапалы тұрғыда толысады. Танымдық процестердің психологиялық құрылымын, оларды 

қалыптастырудың  заңдылығын білу оқыту мен тәрбие әдістерін таңдауда  қажеттілік 

тудырады. Танымдық процестерді дамытуды зерттеуде Л.С. Выгодский, А.Н. Леогнтьев, 

Л.С. Сахаров, А.Н. Соколов, Ж. Пиаже, С.Л. Рубенштейн т.б. ғалымдардың еңбектері зор. 

Олар танымдық процестерді  қалыптастырып, дамытудың теориялық негізін қалап, 

әдістемесін  құрастырды.  Ал қазіргі кезде  танымдық процестерді дамытуды білім беру 

әрекетінде ұтымды да сәтті іске асыру үшін оқытудың  жаңаланған құралдары мен әдістерін 

іздестіру қажет. Бейнелеу өнері сабағында компьютерді, оның ауқымды әмбебаптық 

мүмкіндіктерін  жан –  жақты қолдану  көтеріліп отырған аталмыш мәселенің бір мысалы 

болып табылады.  

Қазіргі дамыған қоғамда оқушылардың бейімділігі мен мүмкіндіктерін 

қалыптастырып, арттыруда бейнелеу өнері сабағында компьютерді қолданудың қажеттілігі 

артып отыр. Оқу –  тәрбие процесінде  компьютерді қолданудың ауқымы кең: қарапайым 

тестілеуден бастап, олардың жекелеген ерекшеліктерін есепке ала отырып әр түрлі 

ойындарға дейін жеткізуге болады.  Компьютер оқып үйренудің объектісі және құралы  да 

болуы мүмкін, яғни  оқытуды комьютерлендірудің екі бағыты бар: ақпарттандыруды  

меңгеру және оны әр түрлі пәндерді танып білуде қолдану. Бұл жерде компьютер оқыту 

тиімділігін арттыруда қуатты құрал болуы шарт. Осы уақытқа дейін ешқандай оқытушы дәл 

қазіргідей  қуатты оқыту құралын пайдаланбағаны баршамызға мәлім. 

Қазіргі заманға лайықталған компьютер  оқушының деңгейіне тең партнері болып 

табылады. Ол оқушының жеткілікті емес сұраныстарына, әрекеттеріне жауап беруге 

ыңғайлы [5]. Оқушыны компьютермен жұмыс  жасаудың жаңашылдығы емес, оның сабақта 

қолдану мүмкіндігінің ауқымдылығы қызықтыруы керек. Оқушы компьютердің көмегімен 

сабақ барсында өзіне  қажетті материалдарды сұрыптап, тапсырманың  қиындық деңгейін 

анықтап, дұрыс шешімдер қабылдай  алуы керек. Оқушы компьютердің көегімен  өз 

қабілеттілігін арттыра алуы қажет, яғни  бейнелеу өнері сабағында өзіне қажетті  

композицияны шығара алу, оның түрін, түсін, дауысын таңдауда әр түрлі ахуалдарды 

меңгеруге дайын  болуы керек. Бейнелеу өнері сабағында компьютерді қолдану оқушыға 

ғана емес, оны бақылап, бағалайтын оқытушыға да тиімді. Біз оны компьютерді толықтай 

қолдану дәрежесіне жету барысында байқадық. Компьютерді қолдану сабақты тек қызықты 

етіп қана қоймай, сонымен бірге оқушының елестетушілік қабілетін (фантазиясын) 

байытады. Компьютерді бейнелеу өнері сабағында жаппай  қолдану барысында 

оқушылардың шығармашылық белсенділігінің, сабаққа деген ынталарының артқандығын 

байқадық.  
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Компьютерді бейнелеу өнері сабағында қолданудың тағы бір тиімді жолы, ол 

оқушының  жасаған жұмыстарына қайта оралып келе алуы, әрине қолмен жасалған 

жұмыстарда алғашқы әрекетті қайталаудың қиындық тудыратыны мәлім, бұл жерде  

аталмыш пәндердің шығармашылық бағытта екендігін естен шығармаған жөн. Бейнелеу 

өнері сабағында компьютерді қолдану арқылы біз оқушының қателерін бірден түзету ғана 

емес, сонымен бірге оның жасалып жатқан жұмыстарын компьютерде сақтап  қою арқылы 

салыстыру мүмкіндігіне ие болдық. Алғашқы және кейінгі жұмыстарын салыстыра  отырып, 

оқушы өзінің қателерін сезініп қана қоймайды, сонымен қатар қателерді жою барысында 

жаңа жолдарды іздестіру қабілетін арттырады.  Компьютер арқылы оқушы саусақпен жұмыс 

жасайды, саусақпен жасалатын жұмыстар сөзді дамытады, біз бұл жерде сурет әлеміндегі 

сөзді айтып отырмыз. Өзінің суреті арқылы оқушы өзін таниды, өзін қоршаған әлемді өзінің 

елестетуімен бенелеуге тырысады, яғни өз сөзімен суреттейді. Компьютер арқылы ол өз 

жұмысын бастапқы жағдайға бірнеше мәрте орала отырып еш қиындықсыз қорғай алады. 

Мамандардың айтуы бойынша тілді дамытудың қажеттігі қандай болса, сурет салуды 

дамыту да сондай болуы керек. Сондықтан компьютермен оқушының жалпы танысуы оның 

өзіндік шығармашылық жұмыстарын копьютердің экранына шығарудың алғашқы жолы 

болып табылады [6]. 

Өнермен  айналысуда  педагогтардың  кәсіби  мүмкіндігін арттыру үшін объективті – 

бағытталған  сурет бағдарламасын құрастыру қажет. Кез келген объектінің тірек нүктесі 

болады, міне осы салада оқушы ол объектіні компьютердің көмегімен ұлғайтуға, 

кішірейтуге, топтастыруға, жүйелеуге т.с.с. әрекеттерді іске асыру мүмкіндігіне ие болады. 

Компьютермен сурет салуда оқушы әр түрлі геометриялық фигураларды (шеңбер, бұрыштар, 

қисық сызықтар)  дәлме – дәл бейнелей алады. Оқушы компьютер арқылы «нағыз» 

суретшінің қолданатын құралдарын (қарындаш, циркуль, пульверизатор) графикалық 

редакторға алмастыра алады. Жалпы, осындай бағдарламамен жұмыс жасау қарындашпен 

қағазға сурет салу процесін еске түсіреді. 

Графикалық редактор белгілі қолданбалы бағдарламалардың бірі. Мүмкіндіктері әр түрлі 

болып келетін мұндай бағдарламаның түрі өте көп. Аталмыш бағдарламаның оқушының өзіндік 

шығармашылық  қабілеттерін арттыруда маңызы зор. Бұл бағдарлама арқылы оқушының әр 

қайсысы мәтіндік ақпарат пен  түсті мониторда 256, соның ішінде 16 монохромды түсті ала 

алады. Оқушының көкірегінде жаңа өмірге лайықталған техникамен жұмыс істей алатын  

шығармашылық қабілеттерін дамыту бейнелеу өнері мұғалімінің еншісінде. 
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ТЕХНОЛОГИЯ  ПӘНІНІҢ  ҚАЗІРГІ  КЕЗДЕГІ  ӨЗЕКТІЛІГІ 

 

Нұрбекова С.О., Қартбаев Е.Н.,  Тұрлыбаев Қ.Х., 

Алматы обл., Панфилов ауд., Алты үй ауылы, Ә.Қастеев атындағы ОМ, Головацкий ауылы, 

Головацкий атындағы ОМ 

 

Болашақ технология пәні мұғалімдерін қолөнер технологиясын оқытуға дайындаудың  

ғылыми–педагогикалық негіздері айқындалса; болашақ технология пәні мұғалімдерін 

қолөнер технологиясын оқытуға дайындаудың моделі, бағдарламасы және әдістемесі 

жасалса, онда болашақ технология пәні мұғалімдерін қолөнерге оқытуға дайындаудың  

ұтымдылығы артады, себебі болашақ технология пәні мұғалімдерін қолөнерге оқытуға 

дайындаудың нәтижелері жаңа сапалық көрсеткіштерге көтеріледі және мектепте қолөнер 

пәнін оқытудың сапасы жоғарлайтын болады. Ол үшін біз келесі маңызды процестерді іске 

асыру керек деген ойдамыз, олар: 

- болашақ технология пәні мұғалімдерін қолөнер технологиясын оқытуға 

дайындаудың ғылыми-педагогикалық және практикалық негіздерін айқындау; 

- қолөнер технологиясын оқытуға болашақ технология пәні мұғалімдерін 

дайындаудың моделін анықтау; 

-  болашақ технология пәні мұғалімдерін қолөнер технологиясына оқытуға 

дайындаудың бағдарламасын жасау мен әдістемесін дайындау; 

- қолөнер технологиясын оқытуға болашақ технология пәні мұғалімдерін 

дайындаудың бағдарламасы мен әдістемесінің тиімділігін тәжірибелік – эксперименттік 

тексеруден өткізу. 

Болашақ технология пәні мұғалімдеріне қолөнер технологиясын оқытуды 

дидактикалық ұстанымдарға сүйене отырып дайындасақ, мектептегі жоғары сыныптарда 

қолөнер технологиясын оқыту сапасы арта түсер еді.    

Бұл мақсатқа жету үшін жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтарға қатысты 

тұжырымдарды, этнопедагогикалық тұжырымдамаларын, көркем-эстетикалық талғам 

қалыптастыру, көркемдік білім мен дағдыларды игеруге жүйелі қатынасты және оның 

жүйеге келтірілген мәдениеттану, өнертану, көркемдік-эстетикалық педагогикалық, 

психологиялық тұжырымдамаларын педагогикада қолдану деп ойлаймыз. Ол үшін тарихи-

этнографиялық мұражайларындағы, қазақ қолөнер мұраларына, шетел бейнелеу өнеріне, 

көрмелер мен суретшілер шығармаларына, археологиялық, өнертану, психологиялық, 

педагогикалық әдебиеттерге, әдістемелік құралдарға теориялық талдаулар жасап, баға беру, 

оларды педагогикалық салаларда қолдану әдістерін кәсіби түрде қарастыру қажет. Ол үшін 

келесі педагогикалық іс-шараларды атқару қажет деп ойлаймыз: 

- болашақ технология пәні мұғалімдерін қолөнер технологиясын оқытуға 

дайындаудың ғылыми-педагогикалық негіздері айқындалуы қажет; 

- қолөнер технологиясын оқытуға болашақ технология пәні мұғалімдерін қолөнерге 

дайындаудың моделін анықтау; 

- болашақ технология пәні мұғалімдерін қолөнер технологиясын оқытуға 

дайындаудың бағдарламасы мен әдістемесі жасалса; 

- қолөнер пәнін оқытуға болашақ технология мұғалімдерін дайындаудың 

бағдарламасы мен әдістемесі тәжірибелік  эксперимент жұмыстары арқылы тексеріліп оқыту 

үдерісіне енгізілсе. 

Егер аталған іс-шаралар іске асқан жағдайда педагогика саласында келесі пәннің 

маңызы орын алады, олар; 

- жоғары оқу орындарындағы кәсіптік білім мамандықтарының білімгерлеріне 

технология пәні мұғалімдеріне арналған дидактикалық, әдістемелік құралдар жарыққа 

шықса: 
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- «Қолөнері тарихы мен теориясы», «Қолөнерді оқыту әдістемесі», «Қазақстан 

қолөнері тарихы» пәндерінің бағдарламаларына қосымша бағдарламалар мен әдістемелік 

ұсыныстар енгізілсе; 

-  «Қолөнер пәнін оқыту әдістемесі» атты элективті курс бағдарламасы; 

«Педагогикалық іс-тәжірибе» ұйымдастырудың негізгі бағдарламасына  қосымша 

бағдарлама; 

- Эстетикалық тәрбие беретін арнайы мектептердегі «Қолөнер» пәніне арналған 

бағдарлама мен әдістемелік нұсқау жасалса. 

Осы аталған оқу-әдістемелк кешендердің барлығы жоғары оқу орындарында, 

мұғалімдердің біліктілігін жетілдіру мекемелерінде, қосымша көркемдік білім беретін оқу 

орындарында, жалпы білім беретін мектептерде пайдалануға болар еді. 

Болашақ технология пәні мұғалімдерінің педагогикалық жоғары оқу орындарындағы 

педагогикалық дайындығы болашақ мұғаліміне оқушылардың көркемдік-эстетикалық 

икемдіктерін қалыптастыру мүмкіндігін беретін, мектеп оқушыларының көркемдік білімге 

байланысты мәселелерді шешудегі белсенділікті дамытуға септігін тигізетін, көркемдік 

педагогикалық білімдерді өз бетінше оқу жолымен игеру қажеттігін қалыптастыруға 

себепкер болатын, икемділіктерді жетілдіріп, оларды өз жұмыс тәжірбиесінде тиімді қолдану 

мүмкіндігін беретін көркемдік білім педагогикасының және оның әдістемесінің 

элементтеріне негізделуі тиіс. 

Бұл міндеттерді іске асыру толығымен әдістемелік дайындық үрдісіне жүктеледі. 

Дайындау әдістемесі дайындық үрдісі кезеңдер бойынша жүзеге асырылады. 

Бірінші кезеңде қолөнер бұйымдарын жасауда оқушылардың іс-әрекеттің теориялық 

негіздері, біліктілігі меңгеріліп, оның орындалуы барысында қажетті себеп-салдары 

жасалынады.   

Екінші кезеңде дайындау-әдістемелік іс-әрекет пен оны құраушы жобалау іс-

әрекеттерінің қалыптасуы басталады.    

Үшінші кезенде біршама қалыпты интеграциялық білім туындайды, процессуалды-

әдістемелік және талдау іс-әрекеттері, теориялық білім, әрекет тәсілдер білімі, білік және 

дағдыны меңгеруге жетеді.   

Төртінші кезеңде барлық әдістемелік әрекеттер ешқандай жетекшіліксіз орындалатын 

деңгейге жетеді. Оның дайындау әдістемесі-біліктілік проблемалары бойынша зерттеулер 

болашақ технология пәні мұғалімдерінің педагогикалық дайындық  үрдісін анықтауға 

мүмкіндік береді. 

Дайындау ұғымын түсіну педагогика ғылымының даму барысындағы әрбір кезеңде 

әртүрлі бағыттарды қамтиды. Алғашқы кезеңде дайындаудағы  жеке іс-әрекеттермен, 

оқытудың техникалық құралдарымен байланысты қарастыруға көбірек көңіл бөлінсе, онан 

кейінгі кезеңде оқытуға дайындау ұғымын оқытудың кезеңдерімен байланысты қарастыру 

басым болады. Соңғы кезеңде  әдістеме ұғымы педагогикалық үдерісті жобалау, жоспарлау, 

ұйымдастыру және ұйымдастырылған оқу тәрбиелік іс шараларды  талдау мәселелерімен 

тығыз байланыста танылуда. Бұл факторлар дайындау әдістемесі ұғымын тану үдерісі 

бірнеше бағыттарды қамтитындығын көрсетеді: 

Оқушыларды бір іс әрекетке дайындау әдістемесі педагогика   ғылымын   құрайтын 

дидактика саласына қатысты  негізгі  ілімдердің бірі. Әдістеме ілімі – оқыту әдістемесі, 

тәрбие әдістемесі, жеке тұлғаны белгілі бір іс әрекетке дайындау әдістемесі    

категорияларын біріктіреді. 

Болашақ технология пәні мұғалімдерін қолөнерді оқытуға дайындау әдістемесі бір 

қырынан алып қарағанда оқыту мен тәрбие жүйесін жоспарлау ретінде сипатталса екінші 

жағынан алғанда ол белгілі   бір   іс   әрекеті   немесе әдістемелік іс - әрекеті  орындау 

кезеңдері мен бірізділігін  жоспарлау қызметі ретінде танылады. Дайындау әдістемесі оқыту, 

тәрбиелеу, жеке тұлғаны дамыту бағытындағы ұстаз бен шәкірттің белгілі бір  мақсатқа жету  

бағытындағы іс-әрекеттері нәтижесінің қандай болатындығын алдын-ала елестету ретінде 

қабылданады. 
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Пәнді оқыту әдістемесі дәстүрлі дайындық әдістері және дайындықтың жаңа 

әдістемесі болып екіге бөлінеді. Дәстүрлі дайындық әдістемесі - қолданыстағы әдістеме 

болса, дайындықтың жаңа әдістемесі, жеке тұлғаны жаңа қызметінің білімдері мен іс 

әрекеттеріне жету мақсатындағы ұстаз бен шәкірттің қарым қатынастарымен, дайындық 

бағыттарымен, дайындаудың жаңа әдістемесі, жаңа білім мен іс әрекетті менгеруге 

бағытталған оқу мен тәрбие үрдісін ұйымдастыру мақсатындағы шәкірт пен ұстаздың, 

тәрбиеленуші мен тәлімгердің іс-әрекеттерін жоспарлау, өткізу әдістері жүйесінің 

жаңашылдық ұтымдылық сипатымен ерекшеленеді. Жаңа дайындық әдістемесі оқу мен 

тәрбие процесінің ұтымдылығын арттыру, жаңа нәтижелерге жету мақсаттарын көздейтін 

жаңа идеяны, жаңа жобаны, жаңа құрылымдық бағдарлама мен әдістер жүйесін жасап 

шығарумен айқындалады. 

Оқытуға дайындау әдістемесі  ұғымы оқыту әдістемесі ұғымымен байланысы да,  

айырмашылықтары да болады. Оқыту әдістемесі дайындық әдістемесінің құрамына кіреді. 

Оқыту әдістемесі жеке тұлғаны  белгілі іс әрекеттің білімдері мен орындау әдіс тәсілдерін 

оқытуды жоспарлау әдістерінің жүйесі, оқыту үдерісін ұйымдастыру әдістерінің жүйелері, 

оқыту үдерісін тікелей жүзеге асыру әдістерінің жүйелері, орындалған дидактикалық іс-

әрекеттерді талдау әдістерінің жүйесі ретінде танылады. Оқытуға дайындау әдістемесі 

белгілі бір дайындықтың мақсатын, міндеттерін, кезеңдерін, әдістерін, дайындық 

формаларын, принциптерін, дайындық нәтижелерін жобалау сипатымен ерекшеленеді. 

Оқытуға дайындаудың жаңа әдістемесі жаңа да, ұтымды дайындық мазмұнын 

жоспарлау, болашақ мұғалімдердің белгілі бір дайындық саласындағы меңгеретін білімдерін, 

іскерліктері мен дағдыларының жүйесін болжамдау функциясымен танылады. Бұл оқыту 

мән тәрбие стандартын жасау, типтік оқу жоспарын жасау, типтік оқу бағдарламаларын 

жасау, жұмыс оқу бағдарламаларын жасау, пәннің типтік оқу бағдарламаларын жасау, 

күнтізбелік-тақырыптық жоспар жасау, лекциялар мен практикалық дәрістер жоспарын 

жасау іс-әрекеттерін қамтиды. 
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МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫН  КӨРКЕМ ЕҢБЕК ПӘНІНДЕ ҚОЛӨНЕРДІ ОҚЫТУҒА 

ДАЯРЛАУДЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ 

 

Оспанов Б.Е. 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, «Этномәдениет» ОҒШО  

 

Қазақстан Республикасының білім стандарттары мен тұжырымдамаларының 

жарық көруі, осыған орай мектеп бағдарламаларында болып жатқан өзгерістер, соған 

сәйкес қолданысқа енген жаңа оқулықтар, оқушыларды дамыту мен шығармашылыққа 

жетелеуді міндеттеуі, болашақ маман дайындау ісіне жауапкершілікпен қарауды талап 

етеді. Осыған орай «Көркем еңбек» пәні мұғалімдерінің кәсіби шеберліктерін жоғары 

деңгейде болуына қойылатын талаптар да күшейді. 
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Мектептердегі қолөнерді оқыту үрдісі мұғалімнің басшылығымен жүргізіледі. 

Оның қызметінің мақсаты оқушылардың белсенді, саналы, танымды қызметін басқару 

болып саналады. Мұғалім оқушыларға бірте-бірте күрделі талаптар қояды, соның 

арқасында баланың танымдық ойының ілгерлеу қозғалысын қамтамасыз етеді. Мұғалім 

оқытудың табысты өтуіне жағдай жасайды, соның көмегі арқасында мазмұн оқушының 

игілігіне айналатындай әр түрлі әдістерді пайдаланады. 

Бүгінгі таңда жалпы білім беретін мектептерде қолөнерді оқытуда, бірақ осы пәнді 

өз деңгейінде жүргізетін теориялық, практикалық және пәнді жүргізудің әдістемесін 

меңгерген мұғалім жоқтың қасы. Болашақ технология мұғалімдерін қолөнерді оқытуға 

дайындау шеберлігін қалыптастыратын теориялық және практикалық біліммен оны 

оқытудың әдістемесін меңгерудің маңызы зор. Сондықтан кәсіптік білім мамандығы 

бойынша білім беретін жоғары оқу орындарында жалпы «Қолөнер пәнін оқудың 

әдістемесі» атты элективті курсты енгізетін болсақ, нәтижесінде мектептегі қолөнерде 

көркемдік-эстетикалық білімді жан-жақты үгіттей білетін, жалпы мәдени және көркемдік 

ой-өрісі кең, көркемдік талғамы, эстетикалық мәдениеті биік мұғалім қалыптасады.  

Қолөнер пәні графиканы, кескіндемені, сәндік қолөнерді, монументалдық өнерді, 

мүсінді зерттеу т.б. бағыттарын қамтиды. Өнер тарихы пәні лекция және пікір алысу 

сабақтарының түріне жатады. Жалпы білім беретін мектептерде қолөнерді оқудың 

әдістемесі пәнінде оқушыларға лекция сабақтарының өтілу әдістерін, сабақ жүргізудің 

әртүрлі формалары, сабақ материалын түсіндіру (лекция, әңгіме), оқушылар баяндамасы, 

коллоквиумдер, оқушылардың рефераттары, ауызша және жазбаша талдаулар, 

көркемөнер қайраткерлерімен кездесу, жергілікті өлкетану мұражайларымен, 

шеберханаларды аралау арқылы түпнұсқалармен тікелей таныстырудың әдістерін үйрете 

отырып, оушыларға үлгілі сабақтар жүргізеді. Оқушылардың әртүрлі формада өткізетін 

сабағына байланысты күнтізбелік жоспарларын әзірлейді және бекітілген тақырып 

бойынша күнделікті сабақ жоспарын және көрнекілігін дайындайды. Көрнекілікті 

пайдалана білу, қолөнердің түрлері мен жанрлары, әжелердің шығармаларының 

иллюстрация материалдарын көбірек талдау арқылы өнертанымдық білімдері 

қалыптасады.  

Оқушыларды тақырыптар бойынша лекция жазуға, атап айтқанда: конспект 

жазудың тәсілдерін, жалпылама қолданылатын қысқартулар мен белгілеулерді көрсету, 

лекция материалдарын толықтыруға, керекті сызбаларды, кестелерді пайдалануға 

үйретудің әдістері, иллюстрацияны талдауға, көркем шығармамен өз бетінше жұмыс 

істеуге үйретеміз. Көрнекілік әзірлеу, пайдалану әдістерінің шарттары мыналар;  

а) қолөнеріндегі қолданылатын көрнекілік оқушының жасына сәйкес болуы;  

б) иллюстрацияны көрсеткенде басты, маңызды жақтарын бөліп көрсету;  

в) көрсетілетін көрнекілік материалдың мазмұнымен сәйкес болуы;  

Сонымен қатар оқушыларға сабақ барысында көрнекілікті шектеулі пайдалануы 

керектігі және оны бірте-бірте тек сабақтың қажет сәтінде көрсетуін үйрету.  

Оқушыларға қолөнерін үйретуге дайындау әдістемесі пәнінен лекция сабақтары 

мен семинар сабақтары қатар жүргізіледі. Болашақ технология мұғалімдеріне қолөнер 

пәнінде семинар сабақтарының өтілу әдістерін семинар сабақтарында оқушылардың әр 

ақпараттарға терең талдау жасауын және дәл баға беруін, оны оқушыларға өз бетінше 

атқаруға үйретуге мүмкіндік туғызудың жолдарын қарастырамыз. Егер лекцияда жетекші 

рольді мұғалім атқарса, семинарда жетекші рольді оқушылар атқарады.  

Болашақ технология пәні мұғалімнің кәсіби дайындығы педагогикалық оқу 

орнында аяқталмайды, ол кәсіби қызметтің барлық кезеңі бойына жалғасады. Мұғалімнің 

кәсіби білімінің үздіксіздігі оның шығармашылық қабілеті дамуының, оның қызметінің 

интегративті элементі және жеке педагогикалық тәжірибесінің әрдайым дамуының алғы 

шарты болып табылады, олар; 

- орта және жоғары оқу орындарындағы қолөнер тарихы курсының ғылыми және 

психология-педагогикалық негізінің құрылымы мен мазмұны; 
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- қолөнер пәнін оқытудың принциптері мен әдістері; 

- пән бойынша бейнелі күнтізбелік, тақырыптық күнтізбелік және сабақ 

жоспарларының жасалуы; 

- сабақта көрнекіліктерді пайдалана білу; 

- иллюстрация материалдарын талдай білу; 

- қолөнер пәні сабақтарында ойын-тапсырмаларын пайдалана білуі; 

- сәндік қолөнерінің түрлері мен жанры тақырыбында шығармашылық көрмелер 

ұйымдастыра білу; 

- оқушылардың білімдерін бағалай білу; 

- өзінің өткізген сабақтарын талдай білу; 

- әлеуметтік-эстетикалық компоненттілік - қолөнердің өнегелі және эстетикалық 

құндылықтарын ажырата білу, 

-   өнер шығармаларына эстетикалық көзқарасын қалыптастыру;  

- қабылдау және оның ерекшеліктері мен қайталанбастығын бағалай білу;  

Практикалық немесе оқушылардың өзіндік жұмыстарында: 

- оқушылар және жеткіншектермен оқу-тәрбие жұмысын жүргізуде бақылау, 

талдау шеберліктерін игерту; 

- оқушылардың жас ерекшеліктері мен жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оқу-

тәрбие жұмысын жоспарлауды үйрету; 

- әр алуан типті сабақтарды әртүрлі әдістерді қолдану арқылы оқушылардың 

танымдық қызметін дамытуға арналған сабақтар өткізуге дайындау;  

- ұжым оқушылармен сынып жетекшісі функцияларын тиянақты  орындауға, 

оқушылармен жеке оқу-тәрбие жұмысын жүргізуді үйрету; 

- педагогикалық қызметке шығармашылықпен, зерттеушілікпен келуін дамыту, өз 

еңбектерін талдау дағдыларын дамыту, өз білімдерін жетілдіру қажеттігін дамыту. 

Біріншіден, оқушыларды қолөнер пәнін оқытуға дайындауда білімділікке емес, 

алған білімін өмірдегі кездесетін жағдайларды шешуде пайдалана алатындай етіп 

дайындау, оның функционалдық сауатының қажетті деңгейде болуына басымдық берілуі 

керек. Екіншіден, жаңа технология ретінде сабақ үрдісінде оқушылардың өзара 

белсенділігін арттыру (интерактивті) әдісін жетілдіре және оның формаларын түрлендіре 

отырып, мұғалімдер арасына тарату, педагогикалық жүйедегі жұмыстарды іске асыруда 

тыңғылықты жүргізу керек. 

Оқушыларды қолөнер пәнін оқытуға дайындау әдістемесінде мұғалімінің 

шеберлігін қалыптастырудың тағы бір тиімді жолы ол педагогикалық іс-тәжірибеден өтуі. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ НЕГІЗІНДЕГІ МЕКТЕПТЕ «КӨРКЕМ ЕҢБЕК» 

ПӘНІН ОҚЫТУ МӘСЕЛЕСІ 

 

Рахметова Н.Б. 

Қазақ Мемлекеттік Қыздар Педагогикалық Университеті, Алматы қ. 

 

Білім беру «Қазақстан – 2030» ұзақ мерзімді Стратегиясының маңызды 

басымдықтарының бірі болып танылды. Қазақстандағы білім беру реформаларының жалпы 

мақсаты білім беру жүйесін жаңа әлеуметтік-экономикалық ортаға бейімдеу болып 

табылады.  

Елбасы республиканы әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына енгізу туралы 

міндет қойған болатын. Білім беру жүйесін жетілдіру осы мақсатқа қол жеткізуде маңызды 

рөл атқарады [1]. 

Елбасы ұсынған бес институттық реформаны жүзеге асыру үшін дайындалған «100 

нақты қадамның» ішінде білімге айрықша мән берген. Мұнда жаңартылған білім беру 

бағдарламасына кезең - кезеңімен көшу, функциялық сауаттылықты дамыту үшін мектептегі 

оқыту стандарттарының жаңартылатыны жазылған. «Білім беру жүйесінде – мектеп пен 

ЖОО-лар арасында тығыз байланыс болуы қажет.  

Осы орайда мектепке кіріктірілген пәндерді оқыту қарастырылған. Соның бірі жалпы 

білім беретін мектепте бастауыш сыныпта «Еңбекке баулу»,  ал орта буын «Технология», 

«Бейнелеу өнері»,  «Сурет»  пәндері болып аталып, әрбір пәнге жеке сағаттық жүктеме 

берілген. Ал жаңартылған білім беру бағдарламасында осы аталған пәндер кіріктіріліп бір 

«Көркем еңбек» –  атауын беріп отыр. «Көркем еңбек» пәні – қоғамдық сананың көркемдік 

ойлау тәсіліне негізделетін үлкен бір сала, өмір құбылыстарын бейнелеп көрсету құралы. 

«Көркем еңбек»  пәні еліміздің салт-дәстүрін, экономикасын әлемдік рынокқа көтеруге 

әсерін тигізеді. Өйткені пән мағынасының астарында үлкен міндеттер бар, демек «көркем» – 

әдемі, сәнді,  «еңбек» – қолөнер, бейнелеу, тігін, дизайн өнерінің сан алуан түріне 

байланысты орындалатын шығармашылық іс-әрекет. Атап айтқанда, қазіргі заман талабына 

байланысты қолөнер, бейнелеу, тігін, дизайн өнерін әртүрлі жанрда эстетикалық тұрғыда 

әдемі жасалғанын шығармашылық туындыларды көркемдік жағынан бағалаймыз [2].          

Сонымен қатар «Көркем еңбек» пәні оқушыларды мектеп жасынан бастап шағын 

және орта кәсіпкерлікті дамытуға үйрету арқылы,  мемлекет пен қоғамға мол үлес қосуға 

бағыттайды. Олай дейтініміз, жоғарыда аталған еңбек әрекеті арқылы қоғамға қажетті 

қолөнер бұйымдарының сан алуан түрлерін өз қолдарымен дайындап, оны өмір қажеттілігіне 

қолдануға мүмкіндік береді, ол біріншіден жеке тұлғаның шығармашылық идеясын 

дамытады,  екіншіден жеке кәсіпкерлікті дамытуға ықпал жасайды.   

Елбасының жолдауында «Қазақстанда жасалған» әрбір бұйымда төрт  қасиет – 

сапалы, ыңғайлы, әдемі және арзан болуы керек. Сонда ғана ісіміз өнімді, затымыз өтімді 

болады. Өзімізді өзіміз қамшылауымыз керек, бізді сырттан келіп ешкім жарылқамайды 

деген.  

Қазіргі мектеп бітірушілер өз білімін жалғастыруда  болашақ мүмкіндігін бағыттай 

алмауы, ол мемлекет дамуының экономикалық, технологиялық және қорғаныс потенциалы 

мен болашақ кәсіби іс-әрекеттің қарым-қатынасының жоқтығында.  Бұл жағдайдан шығудың 

бірден-бір жолы, мектеп оқушыларына кәсіби  білім беру үдерісіне маңызды өзгерістерді 

енгізу болып табылады. 

Сондықтан, жоғары оқу орындарында жаңа фарматтағы болашақ «Көркем еңбек» пәні 

мұғалімін даярлауға байланысты типтік оқу жоспары мен жұмыс типтік оқу бағдарламасын 

қайта қарастырған жөн. Себебі, мұнда болашақ маманды жалпы білім беретін мектеп, 

мектеп-гимназия, лицей, колледж, кәсіби мектептерге даярлайтын болғандықтан «Көркем 

еңбек» пәнінің бағдарламасында берілген бөлімдердің мазмұны негізінде өзгерістер еңгізген 
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жөн. Сонда ғана мектеп пен жоғары оқу орындары арасындағы тығыс байланыс болады.  Ал 

жоғарғы оқу орындарын бітіруші мамандардың алатын квалификациясы қазіргі мектептерге 

еңгізілген өзгеріске сәйкес келмеуінде. Демек жоғарыда аталған пәндердің әрқайсысына  

атап айтқанда «Кәсіптік оқыту бакалавры» академиялық дәрежесі, «Бейнелеу өнері және 

сызу» мамандығы бойынша бакалавр академиялық дәрежесі деп беріледі. Сондықтан 

осындай дипломмен барған мамандардың мектепке орналасуына қарама-қайшылықтар 

туындайды. 

Болашақ «Көркем еңбек» пәні мұғалімін даярлаудың басты ерекшелігі  жоғарыда 

аталған міндеттерді жан-жақты дамуына, өз пікірі мен ойын ашық жеткізуіне, әр адамға 

табиғатынан берілген шығармашылық әлеуетін толық іске асыруына ықпал ететін, өзін-өзі 

танып, келешегін айқындауға саналы түрде дайын болуға, қоғамның экономикалық, мәдени, 

саяси өміріне белсенді араласуға мүмкіндік береді.  

Болашақ «Көркем еңбек» пәні мұғалімі – тек кәсіби шеберлігі жоғары адам ғана емес, 

рухани дамыған, шығармашыл, мәдениетті, білім құндылығын түсінетін, инновациялық 

оқыту технологияларын меңгерген, ғылым мен техника жетістіктері негізінде кәсіби 

даярланған болуы тиіс. Білім деңгейі мен кәсіптік деңгейді ұдайы арттырып отыру қажет, 

себебі ғылым мен техниканың даму нәтижесінде білім тез ескіреді, ғылыми ақпарат көлемі 

тез өсіп, жаңа білім салалары дамиды, жаңа мамандықтар енгізу мен басқаруды ғылыми 

негізде жетілдіру қажеттігі туындайды. Міне, осыдан келіп әрбір адамның бүкіл өмір бойына 

білім алуына, оны толықтырып, жетілдіріп отыруына мүмкіндіктер жасалуда. 

Болашақ «Көркем еңбек» пәні мұғалімінің екінші өмірі, көркем бейнелерді 

эстетикикалық жолмен әдеміні сезіну арқылы пайда болады. Мұның бәрі, түйсік, түсінік 

көркемдік ойлау қабілетінен туады. Дүниені көркемдік жолмен танып, оның бейнесін 

келтіруге,  өмір құбылыстарын жинақтап, типтік дәрежеге көтереді, сонымен бірге нақтылы 

қалпында бейнелеп көрсету болса, әр саладағы бейнелеу құралы, бейнелеу тәсілдері өзінше 

бөлек болып келетінін айту қажет. Айталық, сурет өнерінде бейнелеу құралы – бояу, түрлі 

түсті бояулардың мағынасы мол мүмкіндіктер берсе, қолөнері – желімдеу, мүсіндеу, тоқу, 

өру, зергерлік, ағаштан, қыштан т.б. бұйымдар жасаса, тігін өнері – заман талабына қажетті 

тігін бұйымдарын құрастыру, модельдеу, өңдеу, дизайн – киім, графикалық, сәулеттік, 

интерьерлік дизайн түрлерін дамып, ой-сезімді жеткізу арқылы көрінеді.  

Ал жаңартылған білім беру бағдарламасына сәйкес маман даярлауда жоғарыда 

аталған өнер түрлерін бір – бірімен байланыстырып тақырыптың мазмұнын толық ашуға 

мүмкіндік береді. Мысалы, қандай да бір киім үлгісін алатын болсақ, мұнда бірінші кезеңде 

таңдалған киім үлгісіне қолданылатын матаның фактурасын, түсін, ондағы сәндеу кезіндегі 

бедер тігістерін анық көрсетіп эскизі (суреті) салынады, екінші кезеңде осы сурет негізінде 

киім үлгісінің өлшемін анықтап, оны пішіп алады, үшінші кезең  киімді тігу, ал төртінші 

кезең оны әртүрлі тас моншақтармен әшекейлеу немесе түрлі-түсті тастармен безендіру осы 

кезеңдердің барлығы көркемдік мағынаны білдіреді.   

Осыған орай, бүгінгі болашақ «Көркем еңбек» пәні мұғалімін даярлау мүмкіндігін 

арттыруға білім, білік, дағдыларды игертіп қана қоймай, қабылдауын, қиялын, сезімдерін, 

ерік-жігерін, яғни жан-жақты, шығармашыл дамыту міндеттері тұр [4]. 

Болашақ «Көркем еңбек» пәні мұғалімі мамандарын даярлау мәселесі – ұлттық 

құндылықтарды баланың бойына сіңіру арқылы, оның жан-жақты дамуына, өз пікірі мен 

ойын ашық жеткізе білуіне, шығармашылық әлеуетін толық іске асыруына ықпал ету болып 

отыр. 

Осы бағытта дайындалатын болашақ маман ертең жалпы білім беру мектептерде 

кіріктірілген бейнелеу өнері, қолөнері, тігін және дизайн өнері, бір сөзбен айтқанда «Көркем 

еңбек» пәні мұғалім болып келеді.  

Сондықтан жаңа форматтағы болашақ «Көркем еңбек» пәні мұғалімін даярлауға 

төмендегі мүмкіндіктерді қарастырғанды жөн көрдік: 
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- индустриялық-инновациялық даму міндеттері мен жеке тұлғаның қажеттіліктерін 

қанағаттандыратын және білім беру саласындағы үздік әлемдік тәжірибелерге сай келетін 

жоғары білім сапасының жоғары деңгейіне қол жеткізу; 

- 12 жылдық оқыту моделіне көшу барысында мектеп пен жоғарғы оқу орындары 

арасында тығыз байланыс орнату; 

- жоғарғы  оқу орындарында мектептегі жаңартылған білім беру бағдарламасының 

мазмұнына сай келетін білім беру бағдарламаларына өзгерістер еңгізу; 

- білім беру қызметіне тең қол жеткізу мақсатында педагог мамандығының беделін 

көтеру; 

-педагог қызметкерлердің мәртебесін көтеру мақсатында мемлекеттік қолдау мен 

ынталандыруды күшейту; 

-мектептегі инклюзивті білім беру жүйесін жетілдіру; 

-оқытудың жаңа әдістемелері мен технологияларын  енгізу негізінде оқыту мазмұнын  

жаңарту;  

-білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық базасын жаңарту. 
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КӘСІБИ ҰТҚЫР ТҰЛҒА ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ, 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШІЛІГІ 

 

Сагындыкова А.М., Жексембаева Ж.Р. 

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ. 

 

Бүгінгі қоғам мүддесіне лайықты, жан-жақты жетілген, бойында ұлттық сана мен 

психология қалыптасқан парасатты азамат тәрбиелеп өсіру- отбасының, балабақшаның, барша 

халықтың міндеті. Осыған орай, бүгінгі ғаламдық білім беру кеңістігіне сай білім беру, 

танымды, ойлауды дамыту, өзінше ғылыми тұжырым жасауға, олардың қажетіне қарай ғылым 

жетістігін сұрыптауға, болашақ мұғалімнің өзінің іс әрекетінің субъектісі болуына мүмкіндік 

туғызу - көкейкесті мәселе болып табылады. Өйткені, тек кәсіби-ұтқырлығы қалыптасқан маман 

ғана қоғамның экономикалық, әлеуметтік және мәдени өркендеуінің көшбасшысы бола алады. 

Жаңа парадигманың маңызды компоненті – педагогтың өзіндік даму тұжырымдамасы 

болып табылады. Өзіндік қалпына келтіру. Педагогтың әртүрлі саладағы икемділіктері мен 

қабілеттерін дамыту оның дербес ерекшеліктеріне, өзіндік талдау, өзіндік баға беру 

қабілеттеріне байланысты, оларға өзін көрсетуге, дамытуға мүмкіндік жасау қажеттігін 

дәлелдейді.  Кәсіби тұлғаны дайындау үшін нағыз педагогикалық, білімді-педагогикалық бір 

бүтін болу керек және педагогикалық квадраттың барлық мазмұнына ие болу қажет. Яғни, білім 

беру, оқыту, тәрбиелеу, дамыту болып саналады. Бұл тек қана білім беру мекемесінің талабына 

тиісті емес, сонымен қатар әрбір оқу тобының, циклының, факультеттің, кафедраның, 

оқытушыны, студенттің, тыңдаушының іс-әрекетіне қатысты. 
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Білім беру жүйесі психологиялық-педагогикалық талаптарды ұстанған жағдайда болашақ 

педагогтардың кәсіби бағыттылығы талапқа сай қалыптасады.Олай болса, кәсіби ұтқырлық 

дегеніміз – педагогтың мақсатының орындалуы ғана емес, оның ерік-жігерінің іске асуы, яғни 

өзі жөніндегі ойын, еркін іске асырудың дайындығы және оны іске асыруының нәтижесі, 

көрінісі. Ерік-жігер механизмі дегеніміз – адамның өзіне тән жеке басы қасиеттерін іске асыруы. 

Адам ойына келген іс-әрекетті іске асыруда ерікке жол береді. Бірақ адам бір нәрсені істерде 

алдымен еркін ақыл-парасат таразасына салып, осы істі іске асыру жөн бе, басқалар оған қалай 

қарар екен деген ойға қалады. Ендеше, ерік-жігердің іске асырылуы ақыл мен санаға 

бағынышты. 

Педагогтардың кәсіби ұтқырлығының ерекшеліктері, қорқыныш пен үрейді ақыл-санаға, 

ерік-жігерге жеңгізіп, қиыншылық атаулыға шыдап бағады. Бұл жағдайда өмір сүрудің көкжиегі 

кеңейеді. Сондықтан адамды қиыншылықты жеңе білуге үнемі баулып, оның ерік-жігерін 

жастайынан шындау керек. Ерікті шындау өмір сүру үшін күресе білудің алғышарты болып 

табылады. 

Кәсібилік психологиялық және тұлғалық білім беру сияқты кәсіби білім, дағдылармен 

ғана емес, сондай-ақ кәсіби мәселелерді қою мен шешудің айтып  жеткізуге болмайтын 

өнерімен, шындықты ерекше ұғынумен де сипатталады.  

Мамандықты меңгеру барысында адам психологиясында елеулі өзгерістер орын алады. 

Олар индивид психикасы дамуының негізгі формалары мен бағыттарын, оның санасын, іс-

әрекетін, тұлғасын қозғайды. Бозбалалық шақтағы немесе ерте жастық шақ кезеңіндегі 

өзгерістердің айтарлықтай айрықша динамикасы студенттік шақ тобында байқалады. Олардың 

заңдылықтарын жетік білу болашақ педагог ұтқырлығын және болашақ кәсіби маманның 

даралығын толыққанды дамытудың педагогикалық шарттарын құру бойынша іс-әрекет 

жасаудың ғылыми негізін құрайды. 

Жоғары білім беруде болашақ маман ұтқырлығының қалыптасуының орталық түйіні 

танымдық және кәсіби мотивтердің дамуы болып табылады. Жалпы алғанда, мотив бұл - осы 

мотив анықтайтын іс-әрекетке енгізілген қандай да бір іс-әрекетті жасауға адамды анықтайтын, 

ынталандыратын, талаптандыратын түрткі. 

Педагогтың кәсіби- ұтқырлығын қалыптастыру мен кәсіби даярлау табиғатынан әртүрлі 

алайда, бір – біріне балама емес өзара байланысты, бірін – бірі толықтыратын және өзара 

қамтамасыз ететін екі үрдіс ретінде қарастырылады. Болашақ педагогтың кәсіби 

ұтқырлығының қалыптасуының жаңа мүмкіндіктері маманды даярлау үрдісінде өнделетін 

іс – әрекеті мен өмірінің неғұрлым күрделі әрі алуан түрлі құрылымдарына енген сайын 

ашылуда. Екінші жағынан алып қарағанда, күрделі және алуан түрлі кәсіби іс- әрекетке 

даярлау педагогтың шығармашылық қабілеттерін, дербес ойлауын, кәсіби маңызды 

қасиеттерін дамытуды талап етеді.  

Болашақ педагогтың кәсіби-ұтқырлығын қалыптастыруына әсер ететін барлық  

факторлардың жиынтығын сыртқы және ішкі, объективті және субъективті деп 

қарастыруға болады [1]. Сыртқы факторлар бұл - болашақ маманның доминантты бағыт-

бағдарларына, үміттеріне, талаптануына әсер ете отырып, оның тұлғасының мінез-кұлық 

логикасын және өзін-өзі дамытуын анықтайтын сыртқы әсер ететін күштер. Ішкі факторлар 

– идеалға ұмтылу; студенттің сыртқы әлемге және өз-өзіне, әлеуметтік және кәсіби 

болмыстың шындықтарына қатынасын қалыптастыратын жағдайлар, қажеттіліктер және 

мүдделер. 

Н.В. Кузьмина факторларды кәсіби қызмет шыңына, яғни жоғары жетістіктерге 

жетелейтін даралықтың өзіндік қозғалысын қамтамасыз ететін себептер ретінде 

сипаттайды [2]. Ғалым факторлардың үш түрін бөліп көрсетеді: ізделіп отырған нәтижеге 

қол жеткізуге бағытталған, іс-әрекеттердің бірізділігі мен шынайы жүйесімен байланысты 

объективті себептер; кәсіби кызмет табыстылығы өлшемінің субъективті алғышарттарымен 

байланысты (мотивтер, бағыттылық, қабілеттер, ұтқырлық, құзыреттілік, ептілік, 

қанағаттылык, шығармашылық) субъективті себептер, кәсіби орта құрумен, жетекшілердің 

кәсібилігімен байланысты объективті-субъективті себептер. 
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В.А. Сластенин объективті факторларды анықтай отырып, оларды болашақ 

маманның өзінің кәсіби-ұтқырлығын қалыптастыруына, болашақ мамандығында 

шеберлікке қол жеткізуіне қатынасын анықтайтын әлеуметтік-мәдени, экономикалык, 

саяси, заңды, кәсіби жағдайлардың кешені бола отырып, белгілі бір субъектілердің еркінен, 

соның ішінде студенттің өзінің еркінен тәуелсіз күштер деп ескереді. Субъективті 

факторлар   - бұл белгілі бір субъектілердің еркі мен бастамашылығынан туындайтын 

күштер. Оған болашақ маманның тұлғасының өзі және оның үміттері мен ниеттері, 

бағалауы мен өзін-өзі бағалауы, белсенділігі және өзін-өзі танытудың ұнамды саласы да 

жатқызылады [3]. 

Факторлардың бүкіл осы жиынтығын басқа негіз бойынша, яғни ықпалдардың 

ұйымдасу деңгейі бойынша - мақстақа бағытталған және ретсіз (басқарылатын және 

басқарылмайтын) деп жіктеуге болады. Ретсіз факторлардың әсері бағдарламалауға 

келмейді, болашақ маманның өзін - өзі дамытуға бағытталуын, әдеттегі тіршілік 

әрекетіндегі тәртібін өзгертетін ықпалдардың педагогикалық мақсатты логикасына 

келіспейді. Мақсатқа бағытталған факторлар студент тәрбиелігінің шынайы деңгейі мен 

күнделікті тұрмыстағы проблемаларын ескере отырып, оның санасының және тәртібінің 

өзгеруіне әсер етеді.  

Педагогтың кәсіби маман болып қалыптасуы оның тұлғасын дамытумен тығыз 

байланысты. Сонымен қатар, кәсіби қасиеттер қалыптасқан сайын педагогқа оң ықпал ете 

бастайды, яғни кәсіптегі табыс педагогқа қанат беріп, оны ынталандырады. Болашақ маманның 

кәсіби – ұтқырлығын қалыптасуына оның кәсіби әдепті сақтау, жекелей және әлеуметтік 

жауапкершілік, ішкі бақылау, икемділік пен шапшаңдылық, мағыналы шығармашылық, 

қалыпты өзін – өзі бағалау және өзінің кәсібилік деңгейін дифференциалды бағалауға әзір болу 

сияқты педагогтың сипаттары айтарлықтай әсер етеді [4]. 

Маманның психологиялық қалыптасуы адам психикасында бұрын тіпті болмаған 

немесе өзгеше түрде болған жаңа қасиеттердің пайда болуын, сондай-ақ, кәсіби іс-әрекет 

пен кәсіби қарым-қатынастың жаңа түрлерінің туындауын білдіреді. 

Педагогикалык іс-әрекетте кәсібиліктің шыңына жетудің объективтік, субъективтік 

және объективті-субъективтік факторлары болады: 

- объективтік факторлар педагогтың мақсат еткен нәтижеге жету жолындағы 

әрекеттердің байыптылығы және накты жүйесімен байланысты; 

- субъективтік факторлар мұғалімнің шығармашылығымен, мотивтерімен 

бағыттылығымен, икемділігімен, құзыреттілігімен, қабілеттілігімен байланысты; 

- объективтік-субъективтік  факторлар   кәсіби   ортаны   ұйымдастыру, 

жетекшілердің кәсібилігі, басқару сапасымен байланысты. 

Болашақ педагогтың кәсіби-ұтқырлығын қалыптастыу - бұл динамикалық үрдіс және 

ол келесідей педагогикалық кезеңдерді қамтиды: жаңашыл білім беру жүйесіне, қазіргі 

заман жағдайындағы кәсіби ойлау мен кәсіби әрекет салтына бейімделу;   студентті   кәсіби   

іс-әрекеттің   талаптары   мен   нормаларына сәйкестендіру; өзінің кәсіби рөлдері мен 

функцияларын шығармашылық тұрғыда жүзеге асыру мүддесіндегі шығармашылық 

жағынан өзін-өзі дамыту мен өзінің әлеуетін көтеру. Психологиялық тұрғыда бұл - оңтайлы 

өзін-өзі дамыту үрдісі аясындағы жоғары оқу орны студенті психикасының сапалық және 

сандык өзгеріске түсу үрдісі. Бұл үрдіс ақыл-ой және дене мүмкіндіктерін жетілдірумен, 

болашак мұғалімге тандалған мамандық арқылы анықталатын жаңа іс-әрекет түрлерін 

жүзеге асыруға мүмкіндік беретін жана қабілеттер мен психикалык кұрылымдарды 

қалыптастырумен байланысты. 

Болашақ маман өткір алмас тәрізді, одан жан - жағына сәуле шашатын гауһартас 

жасау керек. Бұл- зергерлік жұмыс. 

Педагог зерттеушілер жұмыстарындағы болашақ педагогтың кәсіби ұтқырлығының 

қалыптасуын жетілдіру мәселелерін зерттеу  мен талдау нәтижесінде елеулі педагогикалық 

шарттар ретінде келесілерді бөліп көрсетуді жөн көрдік: 
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- кері байланыс рөлін атқаратын оперативті диагностика және өзіндік диагностика; 

білім беру үрдісіне педагогикалық кәсіби маңызды қасиеттерінің арнайы ұйымдастырылған 

тренингтерін ұйымдастыру; 

- мотивациялық- қажеттілік саланы белсенді түрде жетілдіру, шығармашылық 

қызметке деген қабілеттілік, рефлексивті қабілеттерді дамыту; 

- қажетті ақпараттарды іріктеу, сақтау және қолданудың қағидалары мен әдістерін 

меңгеру, шығармашылық қабілеттерді дамыту мақсатында идеяларды жалпылай алу 

іскерлігін және студенттердің кәсіби іс- әрекет тәжірибесін игеру; 

- тұлғалық бағдарлы оқытуды және заманауи педагогикалық технологияларды 

қолдану; 

- студенттерге ЖОО-да оқу кезеңінде психологиялық- педагогикалық көмек пен 

қолдау көрсету; 

- оқу үрдісін ақпараттандыру. 

Осыдан болашақ педагогтардың кәсіби ұтқырлығын қалыптастырудың негізгі 

бағыттарын атап өтугеде болады. Яғни, болашақ педагогтардың кәсіби ұтқырлығын 

қалыптастырудың негізгі бағыттары: танымдық, адамгершілік, әлемдік, ұлттық, салауатты 

өмір салты, дүниетаным деп жіктеледі. Сондықтан да болашақ маманның кәсіби- 

ұтқырлығын қалыптастыруда әрбір оқытушы осы бағыттарды жетік біліп, оны педагог 

бойына дарыта алуы керек. 

Қорыта келе айтарымыз, ұлы Абай армандаған толық адам, бүгінгі заманның 

өлшеміне айналған саналы адам, яғни дербес тұлға. Дербес тұлға – арманы асқақ, жүрегі 

таза, тегеурінді дарын иесі. Мұндай тұлғалар келешекте  қоғамдық ырыс, әлеуметтік  

дәулет, ұлттық игілік жаңашыры болып үлкен белестерге бастайтын көшбасшы 

болатынына сеніміміз мол. Демек, кәсіби ұтқыр тұлға  – ол саналы азамат, өзіндік бейнесі 

бар адам. Яғни ойлау қабілеті, сезімі, әсерленуі дамыған және оларды үйлесімді игеріп, 

басқара алатын, өмірін қиыншылықтары мен кемшіліктерін, қауіп-қатерді қандай болмасын 

жолмен жеңіп, бастаған ісін аяқтап шығатын және өзгелерге нәтижелі көмек бере алатын, 

белсенділігі нақты іспен көрінетін, мінезі қалыпты, тартымды, өзінің көзқарасы бойынша 

әрекет ететін, оны қорғай білетін адам.  

Сонымен, кәсіби ұтқырлығы қалыптасқан педагог – бұл рухани дамыған әрі 

әлеуметтік тұрғыдан есейген, педагогикалық құралдардың барлық түрлерін шебер 

меңгерген білікті маман, оқу процесін «шексіз кеңейте алатын» сиқыршы, өзін- өзі 

әрдайым жетілдіруге ұмтылатын шығармашыл тұлға. 
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ЭТНОМӘДЕНИЕТТІК ФАКТОРЛАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК- ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

ДАМУҒА ЫҚПАЛЫ 

 

Сапарова А., Тулешова Г.Б. 

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ. 

 

Қaзақстан eгемeндік алып, өзінің ғылыми-техникaлық дәрежесі өз қолына тиюі 

ғалымдардың алдына көптеген міндеттерді қойды. Соның бірі өз қазақ ұлтымыздың 

өзіндік психикалық қасиет сaпаларын анықтау және ұлттың қабілeт мәсeлесін көтеріп, 

ұлтаралық қарым-қатынас мәселелерін шешуде, республикамыздың түпкілікті этнос 

өкілдерінің алатын орнын белгілеу. Ал оның одан әрі дамуы мен өркениетті мемлекеттер 

қатарына қосылуына ықпал ететін мәселелер тереңірек зерттеуді қажет етеді. Солардың 

бірі біздің зерттеуімізге арқау болып отырған тақырып  –көп этносты Қазақстандағы 

ұлттардың экономикадағы рөлі. Бұл тақырыпта жүргізілген зерттеулер аз емес. Ұлттық 

саясат мәселелеріне Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев 

еңбектерінде ерекше көңіл бөлінген. Олар теориялық-методикалық және қолданбалы 

жағынан маңызды. Статистикалық мәліметтерге қарағанда, Қазақстанның 2016 жылғы 

демографиялық көрсеткіштері берілген. Оған сай Қазақстанда тұратын жан саны ең көп 

этнос – орыстар. Олар Қазақстан халқының 20,1 пайызын құрайды. Сәйкесінше , өзбектер 

3,1, украиндар 1,58, ұйғырлар 1,45, татарлар 1,13, немістер 1 пайызды құраса, қалған 

этностар жан саны халық санының 1 пайызына жетпейді.  

Көп этносты Қазақстан қоғамын топтастыруда экономикадағы, әлеуметтік 

саладағы, мораль мен мәдениеттегі келеңсіз құбылыстарды жеңу проблемалары ең 

бірінші кезекте тұр.  Осыған орай, В.К. Шабельниковтің пікірінше, белгілі 

полимәдениетті және полиэтникалық өзaра әрекет механизмінің пайда болуынан, ерекше 

қоғамдық (еуропалық) сананың дамуы анықталады. Әртүрлі мәдениеттің өзара әрекет етуі 

өзара бейнелеуге, өзара рeфлексияның пайда болуынa ыңғай туғызады. Ендеше, жеке 

адамның әлеуметтену ерекшелігі оның психикaсын нақтылы ашу болып табылады [1]. 

Этникaлық психологияның ерекшеліктерін түсіндірудің әдістемелік негіздерінің 

бірі – оның табиғатын және жалпы адамгершілік, таптық-әлеуметтік, этникалық 

арақатынасын ажырaта білу. Халықтардың психологиясы этностық рухани бейнесінің 

негізгі әрі маңызды жағының бірі болып есептелінеді. Этностaрдың психологиялық 

ерекшеліктері халықтардың табиғи мaтериалдық жағдайларының көрінісімен адам 

санaсында қалыптасады. Ол өзінің түп тaмырымен халықтар тарихының терең түкпірінен 

орын алып, оның пайда болған негізінен бастап дамуда. Хaлықтардың психологиялық 

ерекшеліктері – жалпы ұлттық категория. Этникaлық психология– қоғамдық, әрі жaлпы 

психологияның бірі. Ол үнемі өзгеріп отырaды. Қоғaм дамуының белгілі кезеңдерінде,  

әлеуметтік - экономикaлық және жaңа мазмұн қабылдайды.  

«Этнос» aнықтамасы ғылыми айналымда ХІХ ғасырдан бастап қолданыла бастады. 

Әлеуметтік экономика мен антропология сұрaқтары саяси экономика мектеп өкілдерімен 

қaрастырылып келеді. Халықтардың этникалық ерекшеліктеріне байланысты 

шaруашылықпен айналысу ерекшеліктеріне А. Смит ерекше көңіл бөлген. Ал Ф. Лист 

елдердің  әр уақыттағы дамуын қарастырып, ондағы ұлттық ауытқуларды анықтаған. 

Ұлттардың жекешелігінің ерекшелігін А.Мюллер де зерттеп, оны ерекше ағзаға теңеген. 

М. Вебер өзінің еңбектерінде экономикалық ерекшеліктер ұлттық дәстүрге, өнегеге, 

ұстанымға байланысты дамиды және әр ұлт өкілінің атқаратын шаруашылығы да соған 

байланысты болады деген. «Әлеуметтік ортадағы адамдардың экономикалық қарым- 

қатынастары қажеттіліктеріне, әдеттері мен тәжірибесіне байланысты анықталады»-                     

Й. Шумпетер [5]. 
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Этноэкономиканың отандық теориясында екі бағыт қалыптасты. Бірінші бағыт 

этникалық диаспоралардың экономикалық белсенділігін анықтайды. Екінші бағыт 

әлеуметтік топтар, үй шаруашылығы, туысқандардың біріккен шаруашылығына 

байланысты. Тар мағынада этноэкономика ұлттық экономика сегменті ретінде 

қарастырылып, қоғамның дамуындағы өмірлік қабілеттің жоғарғы дәрежесін құрайды. 

Этникалық экономиканы үш сатыға бөліп қарастыруға болады:  

1. Моноэтникалық елдер мен аймақтардың макроэтикалық экономикасы;  

2. Полиэтникалық өңірлер мен субөңірлердің мезоэтикалық экономикасы;  

3. Институционалдық (өндірістік) бірліктердің микроэкономикалық экономикасы.  

Этноэкономика жеке индивидтердің экономикалық әрекеттеріне, әлеуметтік 

топтармен қарым-қатынасына тікелей байланысты. Этникалық экономиканы талдау 

барысында қолданылатын өлшемдеріне (мысалы, шаруашылық формасымен түріне) 

көптеген отандық және шетелдік теорияларда анықтама берілген [4].  

 

 
Сурет - 1. Этникалық экономика құрылымы 

 

Этноэкономикада кәсіпкерлік автохтондық этникалық топтар арасында қоршаған орта 

ресурстарын қолдану негізінде тарихи түрде қалыптасқан шаруашылық саласы. Осындай 

шаруашылық түрі этникалық кәсіпкерлік деген атаумен қолданылып келеді. Этникалық 

кәсіпкерлік ХХ ғасырдың 70-80 жылдары Еуропа мен Солтүстік Америкаға басқыншыл 

халықтар тобының ағылуына байланысты қарқынды түрде зерттеле басталды.  Бұл 

кәсіпкерліктің түрінде этникалық топтар қалыптасқан дағдыларын, этникалық дәстүрлерін  

макроэкономикалық ортаға бейімделуі мақсатында қолданады. Осыған орай,                                      

А. Снисаренконың «Этникалық кәсіпкерлік ретінде ұлттық емес, жат ортадағы этникалық 

топтардың нақты бизнесті ұйымдастыруы мен жүргізуінің жолдарын атап айтсақ болады»- 

деген анықтамасының маңызы зор [2].    
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                                           Этникалық 

                                           Сана 

        Субъект                     Әлеуметтік механика                         Мақсатты 

                                            Рационалдылық                                                                                        

- экономикалық әрекет 

 

Кесте - 1. Этникалық факторды микро деңгейде жүзеге асыру механизмі 

 

Қазақстан экономикасы әр түрлі ұлт өкілдерінің– орыстар, украиндар, өзбектер, 

татарлар және т.б. экономикалық байланысы негізінде дамып келеді. Л. И. Брежнев өзінің 

сөзінде «Қазақстанның экономикалық дамуы, кәсіпорындардың салынып, жұмыс күшінің 

артуы, ондағы ұлт өкілдерінің бірлесіп еңбек етуінен», - деп атап көрсеткен [3].  
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«Әрбір ұлттың баласы өз ұлтының арасында өз ұлты үшін қызмет қылатын 

болғандықтан, тәрбиелі баланы сол ұлт тәрбиесімен тәрбие қылуға міндетті» 

М.Жұмабаев 

 

Қазақстанның жаңа ұрпағын өмірге даярлау барысында, жаңа ұрпақты жаңа заман 

дәстүріне лайықты тәрбиелеу қажеттігі туындады. Қазіргі педагогтар алдында тұрған міндет 

қазақ халқының көптеген жылдар бойы қалыптасқан жағымды пайдалы ұлттық 

құндылықтарын сақтай отырып, жаңа заман талабына сай жаңа формациядағы білімді, 

мәдениетті ұрпақты тәрбиелеу. Ұлт құндылығына не жатады деген сауалға, ғылыми 

анықтамасына сүйене отырып жауап берейік: Ұлттық құндылықтар – тұтас бір жүйе. Оған 

халықтың тілі,  мәдениеті, әдебиеті, өнері, сондай-ақ халықтың әлеуметтік және мәдени 

қауымдастық ретінде пайда болуымен бірге туындаған әдет-ғұрыптар, салт-дәстүрлер, жол-

жоралғылар, ұғым-түсініктер, дағды, көзқарастар жатады.  

Еліміздің тәуелсіздігінің жиырма бес жылында қоғамда, елдің сана сезімінде 

түбегейлі өзгерістер болды. Әлеуметтік-экономикалық саланың дамуы нарықтық 

қағидаларға негізделіп, жаңа өндірістік қатынастар қалыптасты. Ал адамзат қоғамын алға 
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апаратын күш тек білімде ғана екені баршамызға белгілі. Қай елдің болмасын өсіп өркендеуі, 

өркениетті дүниеде өзіндік орын алуы–оның ұлттық білім жүйесінің деңгейіне, даму 

бағытына байланысты. 

Өзім еңбек етіп жүрген гимназия мектебінде дамыта оқытудың әртүрлі 

технологиялары оқу үрдісіне енгізіліп, кең түрде қолданылуда. Жаңа оқыту технологиясын  

сабақта қолдану, меңгеруде мен оқушыларды сын тұрғысынан ойлауға (бұдан әрі СТО) 

баулу әдістерін қолданамын. СТО  – бұл теориялық білімді жетекшілікке ала отырып, оқыту 

мен оқу барысында қарапайым бақылаулар, өмір заңдылықтарына көздерін жеткізу, 

қорытынды жасауға дағдыландыру. Сабақта СТО қолдану ұлттық құндылықтардың бірі ата-

бабаларымыздың қанымен дарыған еркін даланың ерікті ұрпағына тән қасиет ой еркіндігін, 

сөз еркіндігін бала бойында қалыптастыруда баға жетпес әдіс деп айта аламын. Яғни, аталған 

әдіс-тәсілді оқу мен оқыту үдерісінде оқушыларға зерттеу сұрақтарын қою, «өз 

көзқарасыңды білдір», «бұл мәселені қалай шешер едің» т.б. сияқты мәселелер қою арқылы 

жүзеге асырамын.  

Ұлттық құндылықтар – тұтас бір жүйе деп жоғарыда атап өттік.  Ал сол жүйенің ең 

құндысы – ұлттың тілі. Тарихымыздан белгілі болған жайт, Ресейдің патшалық  және  Кеңестік 

дәуірлерінде  кемсітуге, қысымға ұшыраған түрі де сол – ұлт  тілі.  Жүз елу жылдық орыс және 

жетпіс жылдық орыс-кеңестік отаршылдықтың зардаптары, өкінішке орай, өз ізін қалдыруда. 

Еліміздің барлық аймақтарында деп айта алмаймын, бірақ қала мектептерінің басым бөлігінде 

оқу мен оқытуда қазақ мектептерінің  өзінде орыс тілінде сөйлеу басымдылыққа ие болып 

отырғаны жасырын емес. Ал бұл үрдіс,әрине, ұлттық құндылықтармен қаруланған білімді ұрпақ 

тәрбиелеуде өз кедергісін келтіретіні анық. Мысалы, жаңа оқу мен оқыту технологияларын 

жүзеге асыруда мұғалім көбінесе сабақта оқушыны ізденіске жетелеуге, өзіндік мүмкіндігін 

меңгеруге жағдай жасауды қарастырады. Өкінішке орай, оқыту тілін жете  түсінбеген оқушы 

өздігінен мәтінмен жұмыс істеу, ой-қорытынды жасау, жан-жақты зерттеу сұрақтарына жауап 

беруде өз мүмкіндіктерін көрсете алмау жағдайлары кездесіп жатады. Тілдік кедергілердің 

себебін анықтауды мақсат ете отырып, оқушы және ата-ана арасында сауалнама жүргіздім. 

Оқушылармен жүргізілген сауалнамаға талдау жасау барысында орыс тілінде сөйлеудің 

басымдыққа ие болған екі жағы анықталды: 1. Қоршаған орта ықпалы 2. Отбасында орыс тілінде 

сөйлеу.Осы жерде  экономикасы да, білімі де ұлттық құндылықтарды басшылыққа ала отырып  

дамыған Жапон мемлекеті сияқты ел тәжірибесінен мысал келтіргім келеді. Әрине, біз сияқты 

жас мемлекеттердің әлем тәжірибесіне сүйене отырып дамуы заңдылық деп есептеймін.  

Баланың дүниетанымын ерте жастан дамыту қағидасын берiк ұстанатын жапон халқы бала iште 

жатқан сәттен бастап он бiр жасқа дейiн оған өз ұлтының салт-дәстүрi, наным-сенiмi, тарихы 

туралы жалықпай айтып, елiне, жерiне деген сүйiспеншiлiктiң iргетасын мықтап қалайды екен.  

Сондай-ақ барлық сабақ пен берiлетiн бiлiм тек қана жапон тiлiнде жүредi. Бесiншi сыныптан 

кейiн ғана  шет тiлi мен өзге елдердiң тарихы туралы пәндер сабақ кестесiне енгiзiлген. Сонымен 

қатар жапон баласы баратын балабақша мен мектептiң iшкi безендiрiлу үлгiсi мiндеттi түрде 

ұлттық нақышпен бейнеленедi. Әрбiр батыры мен танымал тұлғасын дәрiптеп, оның асқан ерлiгi 

арқылы жапон халқының кереметтiгiн үйретуде ата-ана мен мұғалiм, тәрбиешiлердiң  сiңiретiн 

еңбегi шексiз. Содан болса керек, жапондар ұлттық мүдденi бәрiнен биiк қояды, сол үшiн 

қызмет етеді. 

Әрине, баланың әрбір жас кезеңдерінің даму үрдісіне, оның ойнайтын ойыншықтарының 

түрлеріне дейін  мұқият мән беретін жапон халқын қай жағынан алып қарасақ та алдыңғы 

қатардағы мемлекет екенін әлем мойындап отыр.  

Сонау  балабақшадан бастап, мектепте, арнайы оқу орындарда ұрпақ санасына ұлттық 

құндылықтарды қалыптастыратын, үнемі дамытып отыратын  тәрбиелік мазмұны зор шараларға 

аса үлкен мән берілуі керек.  

Бүгінгі ұрпаққа патриоттық тәрбие беруде ұлт мақтанышы ретінде  біздің бұрынғы өткен 

тарихымыздың тұлғалары ғана үлгі болуы шарт емес. Жаңа ұрпақты отансүйгіштікке бүгінгі 

замандастар жетістіктерін де алға тарта отырып тәрбиелеу де өз нәтижесін бермек.  Аталған 

бағытта өткізілген іс-шараның бірінен мысал келтіре кетейін. 
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10-сынып оқушыларымен  Елбасының  «Мәңгілік Ел» жобасын кең түрде насихаттау, 

елін, жерін, тілін құрметтейтін   азамат тәрбиелеуді мақсат ете отырып,  «Жастар – «Жаңа 

бағыттың» қозғаушы күші»  деген тақырыпта тәрбие сабағын өткіздім. Сабақ  «Болашақ» 

бағдарламасы бойынша шет елдерде білім алған жас мамандармен кездесу-сұхбаттасу  түрінде 

өтті. Сабақтың қорытынды кезеңінде сұхбаттан алған әсерлерін шығармашылықпен шыңдауына  

мүмкіндік жасауды мақсат ете отырып, үш топқа «Болашақ» бағдарламасының еліміздің 

дамуына ықпалы туралы өз ойлары мен тұжырымдарын постерде бейнелеп көрсету және 

ауызша қорғау тапсырмасы берілді. Тапсырманы аса бір қызығушылықпен, шығармашылықпен 

орындаған оқушылар өз жұмыстарын мынандай жалынды ұрандармен қорытындылады: 

І топ :  «Ана тіліміз – Мәңгілік елімізбен бірге,Мәңгілік тіл болады» 

ІІ топ:  «Білімді ұрпақ –Мәңгілік Ел  тірегі» 

ІІІ топ: «Туған Жер – Мәңгілік Ел  жүрегі» 

Кездесу-сұхбаттасу барысында  оқушыларды қызықтырған сұрақтар өте көп, алған 

әсерлері де өте зор  болды. Әсіресе өз тілін қорсынып, басқа ұлт (орыс) тілінде сөйлейтін кейбір 

оқушыларға  жас мамандардың  сұхбаты ой салғандай болды.  Шет елде білім алып келсе де өз 

еліне, туған жеріне деген сүйіспеншілік,  ана тіліне деген тазалық жас мамандар сұхбатынан 

ерекше байқалып тұрды. Кездесу соңында әр оқушымен жүргізілген  кері байланыстан  өмірге 

шынайы көзбен қарай алатын, өз тағдырларына өздері иелік ете алатын азамат пен азаматшалар 

және  еліміздің  болашағы мен  «Мәңгілік Елге» айналуы   өз қолдарында екенін түсініп, ой 

түйіндей  білген шәкірттерімді көргендей болдым.  

Сонымен бірге баланың тілдік кедергіге ұшырауына отбасындағы қарым-қатынас тілінің 

ықпалы өте зор. Өйткені бала уақытының басым бөлігін отбасында өткізеді емес пе?! 

Сондықтан, қазіргі уақыттың маңызды проблемасы оқушылардың    тәрбиесінде   мектеп пен 

отбасының педагогикалық ынтымақтастығын толық жүзеге асырудың қажеттілігі   туындайды.  

Балада кездесетін  тілдік кедергілерді  болдырмауда  отбасы мен  бала-бақшадағы тәрбие, 

бастауыш сыныптағы білім тек ана тілінде жүруін мемлекеттік   деңгейде қадағалануын, қоғам 

болып қолға алуын қолдар едім. 

Ұлттық құндылықтарымыздың тұтас жүйесінің  басты бөлігінің бірі – туған ел тарихына  

деген құрмет. Отбасында, балабақшада, мектеп қабырғасында  қазақ елінің тарихын бала 

санасына сіңіру арқылы тәрбие беру патриотизмнің ең жақсы үлгісі болары белгілі. Өткен 

тарихын білу арқылы туған жерге, елге деген сүйіспеншілігі қалыптасады. Оқушыларымыздан 

жазғы және қысқы демалыстарын қайда, қалай өткізгені туралы  эссе, шығарма жазуға тапсырма 

беріледі. Аталған тақырыптағы  оқушы жұмыстарын  тексеру кезінде туған жері, ата-әжелері 

тұратын ауылға барғандары жайлы жазылған  ой-тоғауларды өте сирек кездестіреміз. Керісінше, 

шетелде өкізген қызықты күндері, теңізге шомылуы, әсем қалалары, сол елдің тарихи 

ескерткіштері туралы тамсана жазады. Әрине, жер көру, шет елдерді аралау, танысу бала үшін 

зиянды деген ойдан аулақпын. Бірақ әр нәрсе өз кезегімен, яғни бірінші кезекте бала санасының 

қалыптасу кезеңінде өз елінің, туған жер табиғатының сұлулығын сезініп, тарихи  

құндылықтарымен танысып, елiне, жеріне деген сүйіспеншілікті қалыптастыруды  әрбір ата-ана, 

тәрбиеленіп отырған ортасы өзінің басты міндеті деп санауы керек. Сонда ғана  ұрпақ бойында 

тарихи саналылық пен ұлт құндылықтарын қалыптастыра аламыз деп ойлаймын. Тарих, 

өлкетану сабақтарында оқушылармен туған ел тарихынан  сыр шертетін  орындарда экскурссия 

сабақтарын ұйымдастыруды жүзеге асырудың маңызы зор болмақ.  

Елбасының  жақын арада (13.04.2017) жарияланған «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

атты мақаласында аталған мәселенің өзектілігі туралы былай деп атап көрсетеді: «Біз жат 

идеологиялардың әсері туралы айтқанда, олардың артында басқа халықтардың белгілі бір 

құндылықтары мен мәдени символдары тұрғанын есте ұстауымыз керек. Тиісінше, оларға 

өзіміздің ұлттық құндылықтарымыз арқылы ғана төтеп бере аламыз». 

Тарихымызда жас ұрпақ біліп өсуге тиіс жер атауының төркіні туралы әртүрлі аңыздар, 

ел қорғаны болған батырлар, ел есінде сақталар біртуар перзенттері бар. Олай болса ұрпақ 

санасына ұлтымыздың бай тарихы, салт-дәстүрi, наным-сенiмi  туралы жалықпай айтып, елiне, 

жерiне деген сүйiспеншiлiктiң iргетасын мықтап қалауды қоғам болып қолға алар болсақ 
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ұтқанымыз да, ұтарымыз да көп болары анық!  Қарыштап дамып бара жатқан бүгінгі заманда  

ұлттың тарихи тамырынан  бастау ала отырып, рухани ұлттық құндылықтарымызды жаңа 

үрдіспен  қиюластыра отырып  алға жылжу, «Мәңгілік Ел» тұғырын  берік  ұстар  білімді ұрпақ 

тәрбиелеу баршамыздың ортақ  мақсатымыз болып қалмақ. 
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І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ., 

Тараз Мемлекеттік педагогикалық университеті, Тараз қ. 

 

Ақпараттық – коммуникациялық технологияларды оқушылар толық меңгеріп 

пайдалана алса, ол да үлкен жетістік болады. Олардың зиянды жақтары да мол, ол интернетті 

тек көшірме ретінде пайдалану, жас ерекшелігіне сай келмейтін бағдарламаларды көру, тек 

ойын ойнаумен айналысу осының барлығының өз деңгейінен шығу шегіне жеткенде 

баланың психикасы бұзылады. Сондықтан оқушылардың пәнге байланысты құнды 

ақпараттық -коммуникациялық технологияларды пайдалану, оны қолдана білу, іске асыру 

және нәтиже шығару мәдениетіне тәрбиелеуміз қажет. Көп жағдайларда оқушылар берілген 

тапсырманы неден бастарын білмей қиналады, бұл жағдайларда ақпараттық технологияларға 

сүйенген өте тиімді, әртүрлі жобалар, жасалған бұйымдар, эскиздер және ою-өрнектер т.б. 

Оқушылардың кездескен кедергілерінен шығу жолдарын іздестіріп, оқушының 

сабаққа деген көзқарастарын ақпараттық технологиялар арқылы өзгерте білу өте маңызды. 

Осы әдістер бойынша жұмыс істеу еңбекке баулудың ең құнды бөлігі болмақ, мұғалімдер 

үшін ең үлкен жетістіктік бастамасы, тиімді әдіс. Бұл процесс тіпті нашар оқитын оқушының 

өзін ынта мен аса үлкен қызығушылыққа баулиды және оқушылар осылайша өз-бетінше 

ізденуге, шығармашылық жұмыстар жасауға, өзін - өзі бағалауға қол жеткізеді. Осындай 

тиімді әдісті кеңінен білім беру саласында қолданатын болсақ келешекте өзін–өзі сенімді, өз 

бетінше шешім қабылдай алатын, іздемпаз, ғылыми салаға үлес қоса алатын, болашақ ұрпақ 

тәрбиелеп шығарамыз деген сенімдемін. Осындай шығармашылық талпыныстағы білім 

алған оқушы болашақта елімізді алдыңғы қатарлы дамыған елде өз орнын алатын ұрпақ 

болады. Бұл әдістеменің тиімділігі, оқушының сабақ оқымауына, жалқаулығына мүмкіндік 

бермейтініміз. Қазіргі кезде ғаламтор өте жақсы дамыды, мүмкіндіктері өте зор, осыған орай 

үйірме жұмыстарының бағдарламалары мүмкіншілігі де әр сәттерді ескеріп жасалған дұрыс. 

Біз бұрынғы әдістермен жұмыс істеп тек өзіміз ізденіп, өз білімімізді шыңдап отырғанбыз. 

Енді сонымен қатар оқушы да ақпараттық технологиялар арқылы жаңаша ізденеді, өз білімін 

шыңдайды. Оқушының сөздік қоры дамиды. Өздерін түрлі әдістердің арқасында әділ бағалай 

алады. Өзіне  және өзгеге  сыни  тұрғыдан қарай алатын  тұлға болып  қалыптасады. 

«Әсіресе ақпараттық технологиялар арқылы сыни тұрғыдан ойлануды, әдетте, білім 

берудің кейінгі кезеңдермен –орта мектептің жоғары сыныптары мен жоғары оқу 

орындарында оқушылармен байланыстырады. 

Бұл жолдағы ең оңтайлы тәсіл–баллардың жеке басының тәжірибесіндегі дәлелдерге 

мән беруге ынталандыру. Бізде балалардың қызығушылығын оятып, олардың сыни тұрғыдан 

ойлау дағдыларын дамыту, қолдануға болатын, әлемнің түрлі бөліктеріндегі және тарихы 

түрлі кезеңдердегі тұрыс салт туралы мысалдар жеткілікті». 
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Оқушылардың диалогы арқылы сыни тұрғыдан ойлауын дамыту. Оқушылар арасында 

пікірталастар тудырып оларға өз проблемаларын шешуге, тығырықтан шығуға үйрету болып 

табылады. Рольдік ойындар да және шығармашылық жұмыстар жасату арқылы оқушы өз 

қабілетін анықтайды, өз ой–өрісін шыңдайды, неге бейімді екеніне көзін жеткізеді. Міне 

осыдан кейін оқушының бір салаға деген талғамын, талпынысын, іздемпаздығын анықтауға 

болады. Осылайша дарынды бала анықталады және оның дарынын ашу үшін өзін жаңа 

ізденістерге жетелейтініне сеніміміз мол. Сонымен қатар бейнелеу өнері, сызу, технология, 

тіпті жоғарғы оқу орындарындағы дизайн пәндерінің де осы заманға лайықты дамып келе 

жатқан тұстары өте көп десек дәл болар еді себебі, атадан балаға жалғасып келе жатқан 

мәдениетімізді, ырым – наным, салт–дәстүрімізді, әдет –ғұрып, тұрмыс – тіршілік 

болмысымызда қайта жаңғыртып қазақ көлөнерін ел арасына, білім ордасына бірте –бірте 

тамаша үлгілерімен ендіртіп оқушыларға жан–жақты білім мен тәрбие беруге, жаңаша еңбек 

етуге талпындырып отыруша, шабыт беруге, оларды әсемдік, әдемілікке ынталандыруға 

себеп. Әрине бұл халықтық педагогика болып табылады. Қайта жаңғырып жастар тәрбиесіне 

арқау болып отырған халықтық педагогика-бұл кезде педагогтар қаумына ғана емес, бүкіл 

қауымызға ортақ қозғалыс. Ұлттық педагогика бұл жаңалық емес, ол ежелден  халықпен 

бірге өмір сүріп келе жатқан тәлім–тәрбие мектебі. Болашақ ұрпақтың сана–сезімін, ұлттық 

психологиясын, оны ерте кездегі салт–дәстүрмен сабақтастырып тәрбиелеу кәзіргі күннің 

өзекті мәселесі. Өйткені қазіргі буын кейбір «Саптаяқ», «Бөзәнші», «Саба», «Кепшік», 

«Кебеже» және т.б. этнопедагогика саласындағы бұйымдарды ұмытып бара жатыр. 

Сондықтан өте сирек айтылатын бұйымдармен әркез жаңа заманауи тақырыптарды 

байланыстырып отыру керек. Ақпараттық технологияларда өрнектердің де көптеген түрлерін 

табуға болады, оларды бұйымға түсіру, шеберлікпен ойып немесе кесіп шығу өте үлкен 

талғамдықты қажет етеді. Этникалық сондай-ақ ұлттық заманауи бұйымдардың әсемдігі ою-

өрнектерге өте көп байланысты. Мұндай үлгілерді ақпараттық технологиялардың көмегімен 

табу, іздену оқушылардың еңбекке, әсемділікке талпынысын оятады. 

Қазақстанның білікті мамандарын көркейту үшін талантты да қабілетті оқушыларды 

тауып, оларға білім беру барысында ой өрісін дамыту өте маңызды. Ол үшін ақпараттық 

технологиялардан да сауатты бағыттар берудің өзі маңызды; 

Оқушылардың қабілеттілігін анықтау, ғаламторлар арқылы ерекше тапсырма 

орындауға үйрету; 

Оқушылардың жобалау жұмыстарындағы бұйымдар, жасаудағы немесе сурет 

салудағы көшбасшылық қабілетін дамыту. Нәтижеге жеткізе білуге, әдемілікке, 

ұқыптылыққа тәрбиелеу. Топпен жұмыс істеу арқылы талқылау үшін ою-өрнек түрлерін 

үлгісін сыза білуді үйрену; 

- Оқушы топпен жұмыс жасауда бірін - бірі жетелеу; 

- Ыдыстарға қандай боя түрін пайдаланатынын білу; 

-  Өз жұмыстарының нәтижесін көру; 

-  Өзін-өзі және өзгені бағалай алуы. 

 Топ бойынша тақырыпқа юбайланысты әртүрлі жұмыстарды орындайды. Әр оқушы 

өз пікірін қоса білуі, талқыға салуы, нақтылы шешім қабылдай алуы. 

Міне осы кезде жаңа тұынды пайда болады. 

Тапсырма бойынша оқушылар жасаған жұмыстарын көрсетеді, басқа жұмыстармен 

саластырады, қорғайды. «Этникалық бұйымдарды ою –өрнектермен безендіру» сабақты 

бағалау әдісін негізге ала отырып сабақты  жоспарлау. 

Сыныптағы бұйымдарды бағалау тек қана техникалық тәсіл емес. Мұғалімдер 

жазбаша немесе ауызша түрде баға қою арқылы да бағалайды. Олар қолданатын кез келген 

нысанның артында тек қана объективті, немес жеткілікті дәрежеде объективті емес нормалар 

мен стандарттар ғана емес, сондай –ақ баланың дамуы, оқуы және уәжі туралы түсінік, 

сонымен қатар өзін – өзі бағалау, қабілеттілік және күш жігер сияқты ұғымдарға қатысты 

құндылықтар жатады.  Оқушыларға дайын жұмыстарын рольдік ойындар арқылы түсіндіруге 

үйрету. 
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Көшбасшылық қабілетін дамыту. 

Оқушыларды өз жүмысытарын бағалауға тәрбиелеу. 

Топпен жұмыс істеу арқылы талқылау үшін ою-өрнек, бұйымның бейнесін, жобасын, 

бейнелеу өнерінің принциптерін, олардың түрлерін сыза білуді үйрету. 

- Оқушы топпен жұмыс жасауға бірін - бірі жетелеуі. 

- Топпен жұмыс жасау мүмкіндігіне ие болуы. 

- Жарнамалау арқылы жұмыстарын көрсете алуы. 

-  Өз пікірлерін дәлелдей білуі. 

-  Өзін және өзгені бағалай алуы. 

Ғаламторды қолдану арқылы слайд, бейнетаспалар көрсетеді. Ою-өрнектер туралы 

аңыз әңгіме. Қалай оқыту? Қалай оқу? 

Керектігін үйрету, факт, идея, зертеу, жоспар. 

Оқушылар таратылып берілген дескрипторларды тарау бойынша өздерін бағалайды. 

Жинаған ұпайлары бойынша жиынтық бағалау жасалады, оқушы өзінің нақты бағасын 

алады. Оқыту үшін бағалаудың маңыздылығы. 

«Кез-келген мұғалім оқыту үшін бағалау неліктен оқытуды және білім беруді 

жетілдіру проблемеларын шешудің маңызды мәселесіне айналып отыр деген сұрақ қоюы 

мүмкін, онысы орынды да. Өздерінің бұрынғы тәжірибесі бойынша көптеген мұғалімдер, 

оқушылар және олардың ата-аналары бағалауды оқыту және білім беруден кейін болатын 

нәрсе ретінде қарастырады. Бағалау оқыту мен білім берудің ажырамас бөлігі болуы мүмкін 

деген ой біздің түсінігімізді едәуір өзгертеді талап етеді және оқыту үшін. Бағалау ұғымы 

дегеніміз осы деп табылады.   
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