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Уважаемые участники и гости конференции!
Это конференция для нас особенная, она посвящена юбилею Рафики Бекеновны Нуртазиной – легенды казахстанской педагогики, Героя Социалистического Труда, заслуженного учителя КазССР, кавалера ордена Ленина и двух орденов «Знака
Почета», лауреата премии А.С. Пушкина, учителя русского языка и литературы в
казахской школе, кандидата педагогических наук.
Рафика Бекеновна Нуртазина внесла огромный вклад в развитие казахстанской
педагогики: разработала теоретико-педагогические и методические основы применения различных форм и средств занимательности на уроках русского языка и литературы в казахской школе, внедрила дидактические средства подачи учебного материала и новые методики обучения русскому языку. Новаторские идеи Рафики Бекеновны нашли отражение в ее книгах «Занимательная грамматика», «Некоторые пути
повышения эффективности обучения русскому языку в национальной школе»,
«Здравствуй, Пушкин».
Опыт работы Рафики Бекеновны получил высокую оценку мировой педагогической общественности. Она выступала с докладами и сообщениями на конгрессах и
конференциях Международной ассоциации преподавателей русского языка литературы, всесоюзных и республиканских конференциях и семинарах ближнего и дальнего зарубежья. Как признанный специалист-русовед, Р.Б. Нуртазина представляла
образовательные интересы СССР в Европе, Азии и Африки.
Р.Б. Нуртазина оказала огромное влияние на формирование педагогического
сообщества независимого Казахстана, определяя его развитие в качестве председателя президиума Республиканского совета педагогического общества Казахстана,
члена редколлегии журналов «Русский язык в национальной школе» (Москва), «Русский язык и литература в казахской школе» (Алма-Ата), члена Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, члена Казахстанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы.
За долгие годы своей интенсивной работы Рафика Бекеновна воспитала несколько поколений учеников, в сердцах которых она останется навсегда.
Уверен в том, что конференция будет интересна и полезна для всех вас, а ваши
доклады получат высокую оценку не только в нашем вузе.
Желаю Вам плодотворной работы и дальнейших творческих успехов!

Н. Аршабеков,
ректор Павлодарского государственного
педагогического института, доктор
философских наук, профессор
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ПЛЕНАРЛЫҚ МӘЖІЛІСТІҢ
БАЯНДАМАЛАРЫ

ДОКЛАДЫ
ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
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Р.Б. НҰРТАЗИНА:
ӨМІР ӨТКЕЛДЕРІ МЕН БІЛІМ БЕЛЕСТЕРІ
Бекен Сағындықұлы
филология ғылымының докторы, профессор
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, Павлодар қ.
Есімі еңбегімен әйгілі болса да, еленуді қаламайтын жандар болады. Мұндайда
ол тұлғаның қарапайымдылығы алдыңғы орынға шығады. Атасы емес, Отаны берген
атағы өзінің тоқтатуымен жария етілмейді. Қазақ қыздарының ішінде, оның ішінде
жоғары атаққа ие азаматшаларымыз көп емес. Бірақ бары аңыз ғып айтарлықтай
таутұлғалар. КСРО Социалистік Еңбек Ері атағын омырауына қадаған шақта Рафиқа
Бекенқызы 47 жаста екен. Елуге енді келетін кез. Санауға салсаң, бес саусақтың бірі
бүгілмей қалады. Тіпті, сол алып мемлекеттің ішінде осы атақты иеленгендердің,
оның ішінде мұғалімдік лауазымдағы тұлғалардың, өзі саусақпен санарлықтай еді.
Неткен тамаша! Қандай ғажап! Елуді еңсермей, еңкеюге бас ұратын ұрпақ үшін (біз
бен бізден кейінгі ұрпақты айтып отырмын) үлкен сабақ осы емес пе?
Бәріңізге мәлім, XX ғасыр басы халық құрметіне бөленген Алма Оразбаева,
Сара Есова, Назипа Құлжанова, Нағима Арықова секілді қазақ қыздарының есімімен
ерекшеленсе, осы ғасырдың ортасы тарих сахнасына Р.Б. Нұртазина, Қанипа
Бітібаева сынды қайраткерлерді шығарды. Соңғылары аты әйгілі алғашқы әйел
қайраткерлердің толыққанды ізбасарлары еді. Мына қызық жайтқа да мән беріңіз.
ХХІ ғасырдың басы Тәуелсіз еліміздің ең алғашқы, 1-нөмірлі Қазақстанның Еңбек
Ері атағы жазылған куәлік мұғалімге, оның ішінде әйел азаматы Аягүл Төреқызы
Миразоваға берілді. Мұны қазақ әйелінің бойындағы азаматтықты, ұлтжандылықты,
еңбексүйгіштікті бағалаған мәрттік деп тану қажет. Ұстаз деген ұлы ат әйел-ана
есімімен егіз. Біз әйел-ана ұстаздарымыздың бәрін сыйлаймыз, ал Рафиқа Нұртазина,
Қанипа Бітібаева, Аягүл Миразова сынды тұлғаларға бас иеміз. Ұстаздың ұлағатын
ұлықтаған бұл есімдер тарихтағы алтын әріптерін тапқанына сөз жоқ. Бұл – олардың
тумасынан біткен қарапайымдылықтың өнегесі. Бұл – олардағы характердің кеудемсоқтылық санатпен үйлеспегендігі. Біздіңше, осы қарапайымдылық пен кеудемсоқты
мінездің жоқтығы оларды ең биік дәрежеге көтерді.
Рафиқа Бекенқызының өмірге келген кезі қазақ жеріндегі аласапыран заман
болатын. Қазақ халқының басына төнген нәубат – алғашқы ашаршылық жайлаған
кезең сол уақыт. Ақ пен қызылдың алып кетті, келіп кетті, өлтіріп кетті заманы да
сол еді. Содан да болса керек, Рафиқа анамыздың әкесі ақ пен қызылдың алмакезегінде ақ жендеттің қолынан қаза табады. Жесір қалған Зулбану шеше күйеуден
қалған бар тұяқты бауырына басып, «өзен жағалағанның өзегі талмайдыны» ел
ішінен іздеп, Алматыда тұратын үлкен қызын медет тұтып жолға шығады. Бұл уақыт
та Алаш арыстарының Алматыға тұрақтана бастаған тұс еді. Келешекте әдебиет пен
мәдениеттің, өнер мен білімнің ордасына айналатынын тағдыры Зулбану әжемізге
сездіргендей-ақ екен. Балаларының болашағын болжаған ана қателеспепті. Алматыға
ауған шақта 7–8 жастағы Рафиқа бүлдіршін енді бір он жылдан кейін, яғни 1939 жылы алғашқы Қазақ университетінің студенті атанады. Араға әлек салған Ұлы Отан
соғысы болмаса, уақытында-ақ бітіріп кетер ме еді?. Маңдайына жазылғаны екі
үлкен білім ордасы екен: тек 1949 (51) жылы ғана Қазақ қыздар педагогикалық
институтының филология факультетін тәмамдайды.
Біздің өңір Асан қайғы бабамыздың үміт еткен өлкесі. Жорамалы жоққа
шықпапты. Атпал академиктер мекені атанған өңірде білімге бастау салғандардың
ішіндегі ірісі Рафиқа Бекенқызы еді. Павлодар қаласының етегіндегі Ақ Ертістің
сағасын мекендеген №6 шағын ауыл 1921 жыл 8 наурыз күні дүние есігін ашқан
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шақалақтың несібесінің мол болатынын сезген де жоқ болатын. Шағын ауылдың
маңдай бағы зор екен: бүкіл аудан аудара алмайтын атақтарды Рафиқа Бекенқызы
кеудесіне тақты. Қараңыз: екі мәрте Құрмет белгісі ордені (1960 және 1963), Ленин
ордені (1968) мен Құрмет ордені (2010), Халық ағарту ісінің үздігі (1956), Қазақ КСР
еңбек сіңірген мұғалімі (1966), ең жоғарғы атақ Социалистік Еңбек Ері (1968). Сол
анамыз дүниеге келген сол шағын ауыл қазір Аксу кенті деп аталады. Тіпті, әлем танитын алпауыт зауыттар орналасқан мекен. Алпауыт ұжымды басқаратын
азаматтардың құлағына алтын сырға: Нұртазина Рафиқа Бекенқызының кіндік қаны
тамған тұс алып ескерткіштің бой көтергенін қалайды. Тек сол жағдайда ғана ана
алдындағы азаматтық борыш орындалып, ұстаз алдындағы шәкірттік тағзым
бағаланатын болады. Оның үстіне алпауыт мекеме алып ұстаз-анаға бас исе несі
айып?! Қайта, өшкеніміз жанып, өлгеніміз тірілмей ме? Бәріңіз білетіндей, «Өлі риза
болмай, тірі байымайды».
Қазақтың мемлекеттік қыздар педагогика институтын бітірісімен, 20 жылға
тарта уақыт Алматыдағы №12 қазақ орта мектебінде орыс тілі мен әдебиетінің
мұғалімі, оқу ісінің меңгерушісі қызметін атқарды. Ал 1971–1985 жылдары Алматы
қаласындағы аты аламан бәйгемен өлшенетін мектептің директоры болды. Осы
жылдар мектеп тарихында Алтын ғасыр деген атпен жазылып қалған екен. Әрине,
бәрі еңбекпен ереді. Мектепті мекен еткен ұстаз қазақы дән себілген білім ордаларында ғана болыпты. Педагогика ғылымдарының кандидаты (1974), 300-ден астам
ғылыми және оқу-әдістемелік еңбектің, оның ішінде, орта мектепке арналған 15
оқулықтың авторының еңбегі еленіп, Пушкин атындағы (Мәскеу, 2001) және
Тәуелсіз елдің тәуелсіз «Платиналы Тарлан» сыйлықтарының иегері (2002) атанды.
Меніңше, Рафиқа Бекенқызы өз мамандығын ерен сүйген жан. Ол Абайдың
«Орысша оқу керек, хикмет те, мал да, өнер де, ғылым да – бәрі орыста зор. Залалынан қашық болу, пайдасына ортақ болуға тілін, оқуын, ғылымын білмек керек» деген
өсиетін ерте ұқты. Және оны қазақ балаларына жеткізуді өзіне борыш санады.
Шәкірттерінің естеліктеріне көз жіберсең, орыс халқының шедеврлерін жатқа
оқитын ұстазды «Сүйсініп оқыған адамды сүйсініп тыңдайды екенсің» деп
бағалапты. Жоғарыда мәлім болғандай, Алматы ортасындағы жалғыз қазақ мектебін
қатардан қалтырмай, тіпті асқақ биікте ұстаған Рафиқа Бекенқызы екеніне көз жетті.
Бұл бұл ма, профессор Қарлығаш Қадашева бір сөзінде: «Алдыңғы буын өкілдерінен
қазақ тілі мен орыс тілін араластырмай, әр тілді таза қалпында сөйлейтін бір-ақ
адамды білемін, ол – Рафиқа Бекенқызы» деген екен. Бұл пікір қазақы ойын орысша
жеткізгісі келетін қазақ тілді әріптестерімізге, әр нәрсенің басын-аяғын қазақша айтып, ортасын орысша толтыратын орыс тілді әріптестерімізге бағыт болса керек.
Себебі тіл мәдениетін тәртіпке түзген Рафиқа Бекенқызының істері осыны айғақтап
отыратын.
Екінші жағынан, жалғыз қазақ мектебін орыс тілі мұғалімінің басқарғаны
дұрыс та болды. Ең алдымен, қазақы мұңды орыс тілді шешенуніктерге жеткізуде тіл
мүкістігі кежегеден кейінге тартудың алғашқы жолы еді. Ал Кеңес Одағының төрт
бұрышын түгел аралаған, Мәскеудің салтанатты сарайлары мен алыс ауылдарының
жайын жақсы білетін Рафиқа Бекенқызын қазақстандық мемлекет орындарында
отырғандар құдайындай күтпесе де, атағынан ба, бәлкім, өзінде бар тура мінезден
қорықты ма, айтқанына шүбә келтірмейтін. Мүмкін, мұның бірі де болмаған шығар,
бірақ қазақтың қаймағына айналған жазушылар арқылы мектепті сақтап қалудың бар
жолын пайдаланған мектеп директорының орны ерекше екенін қазір түсінгендер
қатары молықты деп ойлаймыз. Арда азаматтық іс болса, осындай-ақ болар?!
Үшіншіден, өзінің сүйікті ісіне алпыс жылға жуық өмірін арнаған арда
ұстаздың оқу-әдістемелік еңбегін халық жазушысы Әзілхан Нұршайықов: «Рафиқа
Нұртазина орыс-украин жұртының Лев Толстойы, Ушинскийі, Макаренкосы,
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Сухомлинскийі, қазақтың Ыбырай Алтынсарині, Спандияр Көбейі, Құмаш
Нұрғалиеві сияқты аса атақты педагогтер қатарына қосылады. Осы жетеуінің орнын
қазақ әйел ұстаздарының арасынан Рафиқа Бекенқызы толтырды десек, артық
айтқандық болмаса керек» – деп көрсеткен екен. Әзілхан Нұршайықов қазақтың махабатын қазақы махабатты жазумен сомдаған еді. Қазақтың батыр ұлы Бауыржан
Момышұлы бейнесін соғыс тіліндегі шығармасымен жеткізген еді. Ал енді қазақ
мұғаліміне тән бейнені «Қазақ әйелдерінен шыққан бұрынғы атақты аналар
батырлардың жарлары (Құртқа, Гүлбаршын, Назым), ақылды дана (Қарашаш,
Домалақ ана, Зере, Ұлжан), айтыскер ақын (Сара, Ұлбосын, т.б.) және күріш
өсірушілер, қызылша баптаушылар (Ұлбала Алтайбаева) болып келуші еді. Қара
тасты қақ жарып, шыңға шыққан еңлік гүлдей болып, қазақ әйелдерінен ұстазғалым, ұстаз-жазушы, ұстаз-қайраткер болып, қоғамның биік баспалдағына
көтерілген аналардың бірі де, бірегейі де – осы Рафиқа Бекенқызы» – деп танытты.
Бұдан артық баға болмаса керек.

ПОЛИЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КАЗАХСТАНЕ И ПЕРВАЯ
ТРЕХЪЯЗЫЧНАЯ КАЗАХСКАЯ ШКОЛА
Э.Д. Сулейменова
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы
Благодарю руководство университета,
оргкомитет и преподавателей за инициативу
организации конференции, творческое отношение к которой ощущается во всем, что мы делаем и о чем думаем все время подготовки и проведения конференции.
Сохранение, изучение, использование и популяризация просветительского наследия – это лучший способ системного и непрерывного осознания и осмысления
духовного опыта и традиций, который закономерно остается постоянным приоритетом государственной культурной политики нашей страны.
Пафос моего выступления помещается в обозначенную тему, и говорить я буду
о новых импульсах развития полиязычного образования, точнее, о тех особенностях
современного образования, которые активно обсуждаются и претворяются в современном казахстанском обществе и которые целенаправленно, но в других терминах
и с иных позиций реализовывались в советское время.
Известно, что современное представление о полиязычном (или многоязычном)
образовании во многом исходит из формулировок ЮНЕСКО – международной организации, предложившей использовать в образовании по меньшей мере три языка –
родной, региональный и международный. Сегодня в странах Европейского Союза
ориентации на полиязычное образование сопутствуют разные успехи и разные неудачи, и до сих пор в мире не так много школ, обучающих детей на трех языках
(среди таких стран в Европе можно уверенно назвать Швецию и Финляндию).
В Казахстане идея полиязычия последовательно проходила через несколько
этапов. Первый раз отчетливо прозвучала в 2004, затем в 2006 и, наконец, в 2007 году Н. Назарбаевым было предложено начать поэтапную реализацию Культурного
проекта »Триединство языков», согласно которому необходимо развитие трех языков: казахского как государственного, русского как одного из важнейших языковых
ресурсов и английского как языка успешной интеграции в глобальную экономику.
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Сегодня уже речь идет не только о распространении опыта «Назарбаев интеллектуальных школ» (НИШ) и внедрении полиязычного образования с первых классов школ Талдыкоргана и Кокшетау, но и о повсеместном полиязычном образовании. Ощутимой стала необходимость нового осмысления языковой ситуации, языковой политики, мероприятий и средств осуществления языкового планирования.
Идеи полиязычия уже вошли во многие государственные программные стратегические документы и концепции эффективного использования трех языков (например, Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова подготовил
Концепцию полиязычного образования в университете на 2014–2020 годы...), определяются возможности опережающей подготовки учителей и преподавателей, готовых к применению трех языков в среднем и высшем образовании, обдумываются и
создаются стандарты и учебные программы – и вот уже сегодня производится рассылка проектов учебных программ для 5–9 классов в рамках обновления содержания
среднего образования, разработанные НИШ-ами, Национальной академией образования имени И. Алтынсарина, учителями...
Общество активно и бурно обсуждает за и против полиязычного образования...
Казалось, как это далеко от проблем казахской школы начала 70-х годов...
Однако обратимся к материалам тех лет. В своей книге «Продолжение урока...»
[1, c. 6] Рафика Бекеновна Нуртазина пишет:
«Наша школа была создана как опытно-показательная, или, как тогда было
принято называть, как школа-коммуна. Она ставила своей целью дать детям, собранным из разных аулов, возможность получить образование и воспитание, привить им трудовые навыки. Школа поначалу размещалась в здании женской гимназии, а 150 воспитанников проживало в деревянном приземистом здании. Работало в
школе всего 12 учителей, и все обучали первоклассников, потому что в 1924 году все
воспитанники, независимо от возраста, были приняты в первый класс.
Это первая страничка биографии школы, а дальше школа прошла в своем развитии все стадии: была начальной, семилетней, девятилетней, затем стала средней, а с 1972 года стала первой казахской школой с углубленным изучением английского языка».
Хорошо помню, как Рафика Бекеновна добивалось решения об изменении статуса и содержания обучения в казахской школе №12 в Министерстве образования
СССР, и все союзные и республиканские организации управления подчинялись его
приказам.
Централизация образования в Советском Союзе была эффективной, сильной
и... совершенной. Именно она обеспечивала успешность осуществлявшейся тогда
языковой политики русификации.
Приведу несколько фактов времени, которое было близко к моменту преобразования казахской школы №12 в школу с углубленным изучением английского языка. На самом деле это не просто факты истории – это механизмы регулирования языковой политикой, так называемое языковое планирование в действии. Нужно не просто воспринимать эти факты и представлять, каким было советское образование, но
и попытаться оценить реформы, решения, конкретные меры коммунистической партии и советского правительства с точки зрения языковой ситуации в сегодняшнем
Казахстане. Это будет интересно!
1. Реформа образования 1958–1959 годов ввела право родителей выбирать язык
обучения для своих детей (мотивация выбора языка обучения была чрезвычайно
простой: только русский язык в Союзе мог обеспечить жизненный успех) – так резко
сократилось число национальных школ (а школа №12 вплоть до середины 1980-х
годов оставалась единственной казахской школой в Алматы – столице Советского
Казахстана).

9

2. В 50-е гг., чтобы преодолеть отставание от стран Запада в развертывании научно-технической революции, был резко увеличен бюджет, выделяемый на образование, а переход на русский язык обучения в школах и ПТУ стимулировался повышением заработной платы учителям.
3. С 1966 года, согласно решениям ХХIII съезда КПСС, началось внедрение
общеобязательного образования в объеме 11 классов.
4. В 1969 году было создано Министерство образования СССР, что значительно усилило централизацию образования громадной страны, стали использоваться
унифицированные типовые учебные планы и учебные программы, учебники и учебные пособия для всех учреждений образования, централизованно и масштабно развивалась научно-методическая инфраструктура: создавались НИИ (например, НИИ
ПРЯНШ), по методике преподавания в национальной школе защищались диссертации, выпускались монографии, проводились всесоюзные и республиканские конференции, подчиненные распространению идей центра и т.д.
5. В разные годы проводились многочисленные реформы образования, итогом
которых стало повсеместное введение русского языка как обязательного предмета во
все типы учебных заведений всех уровней (это в полной мере коснулось и системы
детских дошкольных учреждений в национальных республиках), например, в 1978
году было принято Постановление ЦК КПСС «О дальнейшем совершенствовании
изучения и преподавании русского языка в союзных республиках», которое положило начало новому этапу русификации национальной школы; последовательно
(Письмо Минфина от 17.06.1977; Письмо Министерства просвещения от 19.06.1985;
Приказ МОН от 22.06.1984 и др.) изменялись «нормы наполняемости классов и
групп» для уроков русского языка – число учеников в классе не должно было превышать 12 человек и др.
6. Полный цикл «начальная школа – средняя школа – высшая школа» долгое
время существовал только на русском языке (до конца 80-х годов невозможно было
получить высшее техническое образование на казахском языке) и мн. др.
Как в таких условиях можно было просить, чтобы казахская школа стала школой с углубленным изучением английского языка? В Москве так и сказали: «Зачем
казахам английский язык?» На самом деле в столице Казахстана еще в 1939 году
школа №15 (с русским языком обучения) стала первой в республике школой с углубленным изучением английского языка.
Смелость и настойчивость Рафики Бекеновны и, конечно звезда Героя, помогли ей не один раз входить в московские двери министерств и добиться такого важного решения.
Что же такое казахская школа 70-х и последующих годов с углубленным изучением английского языка? Ведь обучение в школах с углубленным изучением английского языка велось по единым всесоюзным образовательным стандартам, разработанным для школ с русским языком обучения! Как же поместиться в жесткую сетку часов, ни на один час не нарушая нормы всесоюзного учебного стандарта?!
Поначалу согласованные со всеми инстанциями решения были такими: английский язык стали изучать со второго, а не с пятого класса; часы по труду и пению добавлялись к урокам английского языка; проводились дополнительные факультативные (но на самом деле обязательные!) занятия и кружки; с полной нагрузкой работал
лингафонный кабинет... Позже, когда ученики казахской школы №12 стали побеждать в городских и республиканских олимпиадах по английскому языку, в сетку часов были внесены существенные изменения.
По словам Жаннат Касымхановны Шаниной, которая вслед за Мустафиной
Тыныштык Сулейменовной руководила секцией иностранных языков, в то время и
родители, и сами ученики стремились попасть в английские классы. Энтузиазм и го-
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товность заниматься английским языком были чрезвычайно велики, учителя и ученики регулярно ходили в подшефный детский сад и занимались с детьми. Памятен
необыкновенный случай, когда все 20 выпускников детского сада пришли в первый
английский класс казахской школы №12! Таким стал авторитет первой трехъязычной казахской школы №12!
Сами же выпускники казахской средней школы №12 с углубленным изучением
английского языка оказались востребованными особенно с обретением нашей страной независимости: специалисты со знанием английского языка, работающие в дипломатические корпусах, послы, советники, секретари, пресс-секретари, атташе,
торговые представители, работники министерств и многие-многие другие стали достойно представлять нашу молодую страну.
...Трехъязычное образование внедряется в современную школу не только через
казахский, русский и английский языки как учебные предметы, но и обучение отдельным предметам на трех языках, а также внеурочную деятельность. Обучение
при этом нацелено на развитие четырех видов речевой деятельности – чтение, говорение, слушание, письмо, на развитие функциональной грамотности, коммуникативных навыков и способности критически мыслить. Не об этом ли говорила в далеком
1996 году Рафика Бекеновна?
«Время идет, меняется наша жизнь. Должна меняться и школа. Когда меня
спрашивают о перспективах нынешней школы, я говорю о необходимости введения
новых дисциплин, связанных с политикой, экономикой, культурой, историей, религией, юриспруденцией, психологией, компьютерами. По возможности часть предметов должна вестись на иностранном языке. Этому способствует массовое казахско-русское двуязычие, когда различия в языках, духовной и материальной культуре
осознаются детьми, но не встают непреодолимой преградой. Читая на казахском,
русском, английском языках, дети видят, что общего у людей гораздо больше, начинают ощущать свою принадлежность к человеческому братству» [1, c. 9].
Литература
1. Нуртазина Р.Б. Продолжение урока... – Алматы, 1996 – 215 с.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА:
КОНЦЕПЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ
З.К. Темиргазина
Павлодарский государственный педагогический институт, г. Павлодар
В последние годы понятие функциональной грамотности стало в Казахстане
одним из основополагающих для определения содержания и целей среднего образования. Это, несомненно, связано с глобализационными процессами и стремлением
Казахстана находиться в русле образовательных тенденций Болонского соглашения.
В Послании народу от 27 января 2012 г. Н.А. Назарбаев говорил: «Чтобы стать развитым конкурентоспособным государством, мы должны стать высокообразованной
нацией. В современном мире простой поголовной грамотности уже явно недостаточно... Необходимо также уделять большое внимание функциональной грамотности
наших детей, в целом всего подрастающего поколения. Это важно, чтобы наши дети
были адаптированы к современной жизни» [1].
Таким образом, обобщая вышесказанное, функциональная грамотность становится фактором, содействующим участию людей в социальной, культурной, политической и экономической деятельности, способности творчески мыслить и находить
стандартные решения, умению выбирать профессиональный путь, уметь использо-
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вать информационно-коммуникационные технологии в различных сферах жизнедеятельности, а также обучению на протяжении всей жизни.
Функциональная грамотность – это индикатор общественного благополучия.
Высокий уровень указывает на определенные социокультурные достижения общества; низкий – является предостережением возможного социального кризиса. Поэтому
для Казахстана особую актуальность приобретает исследование уровня функциональной грамотности учащихся, т.к. все эти функциональные навыки формируются
именно в школе. В Казахстане был разработан Национальный план действий по развитию функциональной грамотности школьников на 2012–2016 гг., утвержденный
25 июня 2012 г. [2]. Он включает комплекс мероприятий по содержательному, учебно-методическому, материально-техническому обеспечению процесса развития
функциональной грамотности школьников. Национальный план призван обеспечить
целенаправленность и системность действий по развитию функциональной грамотности школьников как ключевого ориентира для совершенствования качества образования Республики Казахстан. Цель Национального плана – создать условия для
развития функциональной грамотности школьников Республики Казахстан
Одной из важнейших задач Национального плана является определение механизмов реализации системы мер по развитию функциональной грамотности школьников и разработка учебно-методического обеспечения образовательного процесса.
Формирование функциональной грамотности учащихся на уроках русского
языка – это одна из основных задач учителя-словесника. Краткий анализ состояния
преподавания русского языка показывает, что школа не вполне обеспечивает функциональную грамотность учащихся, их орфографическую и пунктуационную зоркость, навыки устной и письменной речи; теоретические сведения часто изучаются
изолированно, поэтому не способствуют формированию практических умений. Возникшие в преподавании русского языка противоречия пытаются разрешить различные авторы, каждый из которых предлагает свои пути решения проблем [3]. Многие
передовые казахстанские учителя-словесники активно занимаются поисками наиболее эффективных путей и способов формирования и развития функциональной грамотности учащихся с помощью предмета «русский язык» и «литература» [3; 4; 5].
В нашем докладе речь пойдет об учебно-методическом пособии «Сборник упражнений и заданий по формированию функциональной грамотности на уроках русского языка», который был создан учительским коллективом специализированной
школы-лицея №1 г. Екибастуза – Т.М. Тимченко, Т.В. Соколовой, Т.Д. Мелеховой,
Л.А. Харламовой. Работа над пособием шла в течение нескольких лет совместно с
ПГПИ, так как эта школа-лицей является опытно-экспериментальной площадкой кафедры русского языка и литературы.
Прежде чем говорить о дидактических и методических особенностях предлагаемого пособия, мы посчитали нужным остановиться на тех исходных позициях в
понимании функциональной грамотности, которые легли в основу концепции данного пособия.
Функциональная грамотность (англ. functionalliteracy) – результат образования,
который обеспечивает навыки и знания, необходимые для развития личности, получения новых знаний и достижений культуры, овладение новой техникой, успешного
выполнения профессиональных обязанностей, организации семейной жизни, в т.ч.
воспитания детей, решении различных жизненных проблем
В терминологическом словаре современного педагога функциональная грамотность трактуется, как умение человека грамотно, квалифицированно функционировать во всех сферах человеческой деятельности
Особенно важным для нас было определение отдельных видов практических
умений и навыков, которыми должен был обладать функционально грамотный чело-
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век. В 1994–1995 гг. Организацией по международному сотрудничеству и развитию
(OECD) и Институтом образования ЮНЕСКО в двенадцати странах Европы было
осуществлено международное исследование грамотности взрослых, в ходе которого
был разработан инструментарий, т.е. набор конкретных индикаторов функциональной грамотности [см. об этом: 6, с. 200–201].
Они приведены в следующей таблице:
Виды функциональной
грамотности

Общая грамотность

Компьютерная
грамотность

Грамотность действий
в чрезвычайных ситуациях

Информационная
грамотность

Коммуникативная
грамотность

Владение
иностранными языками

Грамотность при решении
бытовых проблем

Правовая и общественнополитическая грамотность

Индикаторы-умения (эмпирические показатели)
*Написать сочинение, реферат.
Считать без калькулятора.
*Отвечать на вопросы, не испытывая затруднений в построении фраз,
подборе слов.
*Написать заявление, заполнить какие-либо анкеты, бланки.
Искать информацию в сети Интернет.
Пользоваться электронной почтой.
Создавать и распечатывать тексты.
Работать с электронными таблицами.
Использовать графические редакторы.
Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему.
Обратиться за экстренной помощью к специализированным службам.
Заботиться о своем здоровье.
Вести себя в ситуациях угрозы личной безопасности.
*Находить и отбирать необходимую информацию из книг, справочников, энциклопедий и др. печатных текстов.
Читать чертежи, схемы, графики.
*Использовать информацию из СМИ (газеты, журналы, радио, телевидение).
*Пользоваться алфавитным и систематическим каталогом библиотеки.
Анализировать числовую информацию.
Работать в группе, команде.
Расположить к себе других людей.
Не поддаваться колебаниям своего настроения.
Приспосабливаться к новым, непривычным требованиям и условиям.
Организовать работу группы.
Перевести со словарем несложный текст.
Рассказать о себе, своих друзьях, своем городе.
Понимать тексты инструкций на упаковках различных товаров, приборов бытовой техники.
Общаться с зарубежными друзьями и знакомыми на различные бытовые темы.
Выбирать продукты, товары и услуги (в магазинах, в разных сервисных службах).
Планировать денежные расходы, исходя из бюджета семьи.
Использовать различные технические бытовые устройства, пользуясь
инструкциями.
Ориентироваться в незнакомом городе, пользуясь справочником, картой.
Отстаивать свои права и интересы.
Объяснять различия в функциях и полномочиях Президента, Правительства, Государственной Думы.
Объяснять различия между уголовным, административным и дисциплинарным нарушением.
Анализировать и сравнивать предвыборные программы разных кандидатов и партий.

В предложенной таблице для разных видов функциональной грамотности определены индикаторы, многие из которых должны формироваться у учащихся имен-

13

но на уроках русского языка и литературы (Примечание: В таблице они отмечены
звездочкой*). К ним относятся такие коммуникативные и речевые умения, как:
– писать сочинение, реферат;
– отвечать на вопросы, не испытывая затруднений в построении фраз, подборе
слов;
– написать заявление, заполнить какие-либо анкеты, бланки;
– находить и отбирать необходимую информацию из книг, справочников, энциклопедий и др. печатных текстов;
– использовать информацию из СМИ (газеты, журналы, радио, телевидение);
– пользоваться алфавитным и систематическим каталогом библиотеки
Другие умения, входящие в базу функциональной грамотности, такие как «обратиться за экстренной помощью к специализированным службам», «расположить к
себе других людей» тоже формируются на уроках русского языка.
Как мы видим, речевые умения являются индикаторами не только коммуникативной грамотности, но и общей и информационной грамотности, а также многих
других видов функциональной грамотности человека. Все это только еще раз подчеркивает, что именно такие предметы школьной программы, как «русский язык»,
«литература» обладают широким потенциалом при формировании различных видов
функциональной грамотности учащихся среднего и старшего звена: общей, информационной, коммуникативной, правовой, общественно-политической и т.п. И, соответственно, на учителей русского языка и литературы возлагается большая ответственность за подготовку функционально грамотного поколения молодых казахстанцев.
Таким образом, предлагаемое учителям русского языка и литературы учебное
пособие содержит упражнения и задания, направленные на формирование тех умений и навыков грамматического, коммуникативно-речевого характера, которые входят в перечисленные выше виды функциональной грамотности учащихся. Упражнения дифференцированы в зависимости от класса и темы урока, отдельный раздел в
пособии представляют умения, связанные с развитием речи – написанием сочинений
и эссе. Особое внимание уделено развитию устной речи, переводу словарного запаса
учащихся из пассивного в активный. Публичное выступление, создание диалогов,
работа в паре, группе формируют коммуникативную компетенцию. Учителя, которые будут пользоваться данным пособием, смогут отобрать те упражнения и задания, которые им необходимы.
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МОДЕЛЬ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕДЖАХ И ВУЗАХ
К.Н. Булатбаева
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, г. Астана
Казахстанское общество, несмотря на разные политические и экономические
ситуации в мире, имеет четкий курс своего развития и находится в активном поиске
эффективных путей достижения поставленных целей в разных сферах жизни. Одной
из насущных задач является формирование трехъязычных граждан, способных к международной коммуникации.
Отсутствие естественной речевой среды в нашей стране препятствует свободному владению иностранным языком на должном уровне. Восполнить это отсутствие может только правильно организованная система обучения иностранным языкам, которая зависит от педагогов, призванных обеспечить начальный и средний
уровни владения этими языками в школе.
Основой профессиональной подготовки специалистов являются стандарты и
типовые учебные программы, которые должны широко обсуждаться на страницах
средств массовой информации до утверждения. В настоящее время главным противоречием считается недостаточная ориентированность содержания специальностей
«Иностранные языки в школе», «Иностранные языки в начальной школе» на Национальную рамку квалификации [1]. Большим упущением является то, что типовые
программы составляются специалистами, делающими крен на чистую лингвистику
(в этом отношении важен исследовательский опыт лингводидактов с шифром
13.00.02). В итоге мы имеем несовершенные учебные программы по иностранным
языкам и методике их преподавания, а учебные пособия направлены зачастую на усвоение формы и структуры языковых единиц (в лучшем случае – текста как высшей
единицы синтаксиса с его стилистическими особенностями). Между тем от выпускников педагогических вузов ждут помощи и специалисты других отраслей, которые
остро нуждаются в профессионально ориентированном языке [2]. Все эти факторы
требуют совершенствования лингводидактической подготовки специалиста иностранного языка.
Основными показателями эффективности учебным программ по языковым
курсам является соответствие содержания стратегической цели, представление языковой системы в том функциональном аспекте, который максимально приближает
изучаемый язык к практическому использованию в профессиональной деятельности,
обеспечивает видение многоаспектности языковых явлений и вырабатывает навыки
критического подхода к отбору языковых единиц для обучения.
Подготовка педагога-специалиста иностранного языка должна быть многоуровневой, когда ступенчатая градация будет служить средством мотивации, если
она будет подкрепляться определенными документами (дипломами, удостоверениями и сертификатами) карьерного роста и соответствующим размером заработной
платы и дополнительными премиальными за конкретные достигнутые успехи (наша
отечественная традиция научные достижения не привязывает к материальному поощрению, хотя этот аспект является мощным стимулом формирования профессионализма). Так, сегодня ступени карьерного роста специалиста иностранного языка
как выпускника педагогического заведения будут таковыми: учитель иностранного
языка в дошкольной системе образования, учитель иностранного языка в начальной
школе, учитель иностранного языка в средней школе, учитель-методист иностранного языка, учитель-исследователь иностранного языка, магистр в области преподавания иностранного языка, доктор Phd в области преподавания иностранного языка,
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специализированный доктор в области преподавания иностранного языка. Мы в
данном случае не затрагиваем других траекторий карьерного роста, так как они не
касаются педагогической сферы.
Так соответствуют ли действующие программы требованиям профессиональной подготовки специалистов иностранного языка для системы образования? Сегодня мы имеем отобранные на эмпирическом уровне речевые темы и равномерно распределенные по этим темам лексико-грамматические средства, представляющие собой элементы описательной языковой системы. Это результат недостаточного учета
основ лингводидактики (термин Н.М. Шанского) как науки, исследующей общие закономерности обучения языку.
В настоящей статье планируем раскрыть до сих пор нереализованные лингводидактические аспекты подготовки учителей иностранных языков.
Лингводидактическая модель подготовки специалистов иностранных языков
представляет единство трех уровней: лингвистического, дидактического и методического. Три уровня должны быть взаимосвязаны, лингвистическая компетенция
должна предварять дидактическую и методическую компетенции. При этом новизной подхода следует считать применение современных достижений в области лингвистики, дидактики и методики обучения иностранному языку.
Лингвистический уровень специалиста иностранного языка. Процесс подготовки специалистов иностранных языков предполагает освоение ими как традиционной линейной, так и функционально-семантической системы языка.
Первый компонент лингвистического уровня – владение описательной иноязычной системой как совокупностью линейно расположенных пластов: фонетики и
орфоэпии; орфографии; лексикологии и фразеологии; морфемики и словообразования; грамматики (морфологии и синтаксиса). В этом плане отечественная методическая наука имеет достаточный опыт: звуки, буквы, слоги, слово как лексема (лексико-семантический вариант многозначного слова), словоформа, слово как часть речи,
предложение, сложное синтаксическое целое, текст. При этом до сих пор в средних и
высших учебных заведениях единственным изучаемым материалом по языковой
системе остается, к сожалению, только лишь эта линейная структура. Для будущих
языковедов этот материал необходим, так как является фундаментом любых исследований. В то же время анализ программного материала с точки зрения эффективности для достижения конечных результатов обучения – речевой и коммуникативной
компетенций в сфере профессиональной педагогической деятельности – далеко не
достаточный.
Поэтому выдвигаем и описываем второй компонент лингвистического уровня –
владение функционально-семантической системой иностранного языка, представляющей собой совокупность разных структурированных на смысловой основе единиц как элементов новых направлений лингвистической науки – когнитивного, семантического, социологического, психологического, этнокультурологического,
коммуникативного и др. Этот материал должен быть системно отобран и реализован
в базовых и элективных курсах для будущих педагогов в области иностранного языка. Предлагаемые дисциплины ни в коем случае не должны стать основами лингвистических исследований. Все новые курсы, призванные обеспечить второй компонент
лингвистического уровня, должны иметь методический уклон: в них важно раскрывать методическую значимость новых функциональных языковых средств как объектов того или иного направления лингвистики, способных стать единицами отбора
и обучения иностранному языку. Современная методика иностранного языка имеет
возможность пополнить систему единиц обучения иноязычной речи такими средствами, как синтаксема (Золотова Г.А.), распространенная синтаксема (Золотова Г.А.),
коммуникативные регистры речи (Золотова Г.А.), семантические типы элементар-
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ных высказываний (Булатбаева К.Н.), структурно-содержательные типы диалогов
(Булатбаева К.Н.),, структурно-содержательные типы монологов (Булатбаева К.Н.),
которые описаны автором в других работах [3,4]. При овладении методикой использования перечисленных коммуникативных средств значительно повысит эффективность учебного процесса при подготовке специалистов иностранного языка.
Лингвистический уровень обеспечивает владение лингвистическими основами
науки.
Дидактический уровень специалиста иностранного языка. Мы не отрицаем
огромной роли общепедагогической подготовки специалистов иностранного языка,
которая касается воспитания личности педагога (этот вопрос имеет достаточное решение в педагогических трудах 18–21 веков). В дополнение к этому содержанию
важно включить аспект формирования языковой личности как компонент дидактического уровня специалиста иностранного языка. Наряду с освоением языка как описательной и функционирующей системы, специалист иностранного языка должен
владеть навыками воспитания языковой личности (дидактический принцип воспитывающего обучения), способной строить собственную содержательную, выразительную и нормативную речь (этот аспект достигается с помощью специально разработанных автором технологий обучения); владеть разными методами и приемами
расширения кругозора обучающихся по обсуждаемой проблеме; уметь создавать в
учебном процессе условия для развития навыков учащихся выступать перед публикой с собственными идеями. Этот аспект подробно описан в статье о воспитании
языковой личности на основе последних достижений оингвистической науки [5].
Следующий компонент дидактического уровня – умение реализовывать дидактические принципы обучения (воспитывающего обучения (см.выше), доступности, научности, преемственности, наглядности, оптимизации, индивидуализации, прочности
усвоения, систематичности и последовательности, сознательности) с учетом специфики содержания и цели языковой дисциплины.
Методический уровень специалиста иностранного языка. Этот уровень
считается основополагающим, без которого учитель-языковед не может считаться
полноценным специалистом. Это должным образом понимается в педагогических
колледжах: учащиеся во время педагогической практики демонстрируют достаточно
сформированные методические навыки. Тогда как в педагогических вузах доминирующую позицию отводят курсам иностранного языка, методика изучается лишь в
виде базовых дисциплин. Элективные курсы отводятся лингвистической теории (в
которых даже не показываются пути применения этих лингвистических знаний в
практике преподавания). Такое положение объясняется простым фактом ориентированности профессорско-преподавательского состава кафедр не на подготовку Учителя с позиции формирования его профессиональных умений и навыков, а на реализацию своих научных интересов (ведь зачастую в педвузах в названии кафедры отсутствует слово «методика»).
Перечислим содержание методического уровня специалиста иностранного
языка: владение базисными категориями методики и умение оперировать ими в профессиональной деятельности; владение лингвистическими основами методики и
умение использовать функционально-семантические единицы языка в качестве единиц отбора и обучения на разных этапах; владение психологическими основами методики и умение учитывать психологические особенности организации учебного
процесса при освоении иностранного языка; владение дидактическими основами методики и умение реализовать дидактические принципы обучения при освоении иностранного языка; владение социокультурными основами методики и умение осуществлять диалог культур, предупреждать интерференцию при разности языковой картины мира двух народов – носителей родного языка и носителей изучаемого языка;
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владение методами исследования в области методики языка и умение применять их
при решении частных задач; владение системой обучения иностранному языку.
Подробно следует остановиться на последней составляющей методического
уровня, от которой зависит компетентность специалиста в конкретных ситуациях
профессиональной деятельности. Планирование учебного процесса и отбор системы
эффективных единиц обучения, выбор интенсивных методов и приемов, достижение
поставленной цели обучения зависят от умений, которые входят в содержание «владение системой обучения». Это прежде всего знание и разграничение различных
подходов к обучению в диахронических и синхронических аспектах, владение методами и приемами обучения, руководство методическими принципами обучения,
умение отбирать функциональный материал, умение использовать систему эффективных средств обучения, умение учитывать социальный запрос и строить учебный
процесс соответственно этому запросу (особенно для целей обучения неязыковых
предметов на иностранном языке, где полностью исключается линейная языковая
система), владение разными организационными формами обучения, знание классификаций упражнений на разных основаниях и умение комбинировать типы упражнений в зависимости от конкретных задач обучения, умение определять критерии
оценивания в разных типах занятий.
Все перечисленные уровни специалиста иностранного языка составляют модель его лингводидактической подготовки, которая должна быть строго учтена при
разработке стандарта образования с учетом Национальной рамки квалификации, Отраслевой рамки квалификации, при разработке типовых программ для специальности «Иностранные языки в школе», при подготовке силлабусов и УМКД по всем
учебным дисциплинам названной специальности.
Обобщая сказанное, модель лингводидактической подготовки специалиста
иностранного языка можно отобразить наглядно (см. Таблица 1).
Таблица 1. Модель лингводидактической подготовки специалиста иностранного языка в педагогических колледжах и вузах
№

Уровни

1

Лингвистический уровень

2

Дидактический уровень

Содержание уровней
Функционально-семантическая
Описательная (абстрактная) линейная систесистема языка, направленная на
ма языка
развитие речевой деятельности в
коммуникативных ситуациях
Формирование языковой личности с широким кругозором, содержательной и выразительной речью, ораторскими навыками
Владение и оперирование в практической деятельности

3

Методический уровень

базисными
категориями
методики

лингвистическими основами
методики

дидактическими
основами
методики

психологическими основами
науки

социокультурными
основами
методики

методами исследования

системой
обучения
языку
(подходы,
принципы,
методы и
приемы,
система
упражнений и т.д.)
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ОҚЫТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКАМ
В ИНОНАЦИОНАЛЬНОЙ АУДИТОРИИ
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
А.К. Жукенова
к.ф.н., и.о. доцента кафедры английского языка и МП
КГУ им. Ш Уалиханова, г. Кокшетау Казахстан
А.Е. Исмагулова
к.ф.н., и.о. доцента кафедры английского языка и МП
КГУ им. Ш.Уалиханова, г. Кокшетау Казахстан
Последние годы свидетельствуют о значительном повышении интереса к английскому языку. Он признан языком профессионального общения в разных сферах
деятельности. Самой главной задачей учителя является повышение мотивации к
изучению английского языка. Следует также отметить, что при сохранении достаточно высокой мотивации возникает снижение познавательного интереса к изучению иностранного языка. Данное явление происходит в связи с тем, что обучающиеся сталкиваются с некоторыми трудностями, которые кажутся им непреодолимыми.
Игровая же деятельность, являясь одним из методов, стимулирующих учебнопознавательную деятельность, позволяет использовать все уровни усвоения знаний.
Ее актуальность на современном этапе является очевидной с учетом новых веяний в
системе образования, дающих простор преподавателям для новаторства и внедрения
в жизнь собственных неоднородных идей и решений.
В настоящее время огромное внимание уделяется изучению влияния игр на
развитие творческого потенциала учащихся, реакции учащихся на игровой процесс,
значению игр и их использования на уроках английского языка с целью улучшения
качества знаний у учащихся, повышению интереса к учебному процессу и раскрытию творческого потенциала учащихся.
Проблемы стимулирования и мотивации к изучению иностранного языка с использованием занимательных материалов и игровых приемов обучения представлены в научных исследованиях таких ученых как: Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев,
П.М. Якобсон. Значительный вклад в изучение проблемы игры на уроках иностранного языка внес М.Ф. Стронин, обобщивший понятие игры и давший им подробную
классификацию. В настоящее время в практике преподавания иностранных языков
используются многочисленные учебные пособия, методические разработки зарубежных авторов издательства Macmillan и Pearson Longman, Великобритания.
Игра, как известно, является ведущей формой деятельности ребенка не только
в младшем школьном возрасте, но и на всех этапах обучения, так как игры – это модели поведения, позиций, складывающиеся в непосредственном общении. Играют
дети, школьники, студенты, дипломированные специалисты. Игры внедрились не
только в учебный процесс, но и в область экономики и производства, в область медицины (ролевая психотерапия) и в область социально-психологического тренинга.
Игровая деятельность не утрачивает своего значения на всем протяжении жизни человека. И не секрет, что многие выдающиеся педагоги справедливо обращали внимание на эффективность использования игр в процессе обучения. И это понятно. В
игре проявляются особенно полно и порой неожиданно способности человека, ребенка в особенности.
Более того, игры помогают обучающимся стать творческими личностями, учат
творчески относиться к любому делу. Творчески относиться к делу значит выполнять его качественно, на более высоком уровне. Творчество – это постоянное совершенствование и прогресс в любой деятельности. Игры приносят обучающимся и
взрослым радость творчества. Без радости творчества наша жизнь превращается в
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скуку и рутину. Творческий человек всегда чем-то увлечен. От творческих возможностей человека зависит его жизненный уровень.
Увидеть необычное в обычном может и взрослый, и ребенок. Творчество заложено в детях самой природой. Они любят сочинять, выдумывать, фантазировать,
изображать, перевоплощаться. Детское творчество быстро увядает, если к нему не
проявляется интереса со стороны окружающих. Совместные творческие игры сближают и взрослых, и детей. В этом один из главнейших принципов эффективного
воспитания.
В уточнение к вышеизложенному, игры способствуют выполнению методических задач, таких как создание психологической готовности учащихся к речевому
общению; обеспечение естественной необходимости многократного повторения ими
языкового материала; тренировка учащихся в выборе нужного речевого варианта
[1, с. 25].
Кроме того, следует помнить, что при всей привлекательности и эффективности игр необходимо знать чувство меры, иначе они утомят обучающихся и потеряют
свежесть эмоционального воздействия.
Во время игры учащихся не следует прерывать, ибо это нарушает атмосферу
общения. П. Якобсон пишет по этому поводу: «Очень часто в обществе люди предпочитают молчать, если знают, что их речь вызовет отрицательную реакцию со стороны собеседника. Подобно этому ученик, каждую ошибку которого исправляет
учитель, не только теряет основную мысль высказывания, но и желания продолжить
беседу» [2, с. 112].
Использование игр на уроках иностранного языка помогает учителю глубже
раскрыть личностный потенциал каждого учащегося, его положительные личные
качества (трудолюбие, активность, самостоятельность, инициативность, умение работать в сотрудничестве и т.д.), сохранить и укрепить учебную мотивацию.
Игры можно проводить с учащимися любого возраста, помня о следующих
правилах:
Во-первых, игра должна соответствовать знаниям, имеющимся у учащихся.
Здесь особенно важно создать возрастной подход и принцип от простого к сложному. Только в этом случае игра будет носить развивающий характер.
Во-вторых, интерес к играм, требующим напряженной мыслительной работы,
есть далеко не у всех учащихся, поэтому предлагать такие игры следует тактично,
постепенно, не оказывая давления, чтобы игра не воспринималась как преднамеренное обучение. Игра есть игра, и она не должна выполняться как упражнение в учебном процессе [3].
Таким образом, игровую деятельность можно рассматривать как своеобразную
сферу человеческой жизнедеятельности, имеющую свои особые формы и проявляющуюся в других видах деятельности.
Основным моментом, на который следует делать упор при создании и использовании учебных игр для учащихся является привлечение их внимания к содержанию самой игры, а, следовательно, к учебному материалу.
Существует много видов игр, среди которых лексические и речевые игры, которые позволяют развивать коммуникативную направленность у учащихся.
Обучение лексической стороне иноязычной речи представляет определенные
трудности, как для учащихся, так и для тех, кто организует их обучение. Вся работа
над иноязычным словом должна обеспечить создание мобильного словарного запаса,
предотвращение его «утечки», забывания, использование лексического материала в
устной речи согласно целям общения.
Принимая во внимание, что лексические навыки – сложное действие, которое
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состоит из целого комплекса отдельных простых действий – операций, их отработка
должна приводиться на основе использования специальных упражнений [4].
Преподаватель – практик вынужден искать новые, более эффективные способы
и приемы овладения программным лексическим материалом. Не может быть полноценного общения на иностранном языке, если учащиеся не владеют лексическим материалом. Центром общения всегда является передача мысли, для выражения которой нужно не только знать слово, но и владеть им.
Применение игровых методов обучения поможет сделать скучную работу более интересной и увлекательной. Например, ряд лексических игр могут быть эффективны при закреплении материала.
1. »Who is it?» («Кто это? «)
Цель игры: активизировать речемыслительную деятельность учащихся.
Ход игры: Преподаватель заранее готовит карточки с описательными прилагательными. Эффективным будет использование мультимедийного оборудования.
Учащиеся по очереди выбирают карточку, зачитывают прилагательные и угадывают
персонаж по прочитанной книге, которому характерны данные прилагательные и
характеризуют героя, используя данную лексику.
– the first card: entertaining, amiable, kindhearted, talkative, ingenious (Sallie
McBride);
– the second card: bothersome, arrogant, impertinent, frivolous, pompous (Julia Pendleton);
– the third card: confiding, curious, intelligent, conscious, romantic (Jerusha Abbot);
– the fourth card: demanding, companionable, generous, good-natured, benevolent
(Jervie Pendleton).
Этот вид деятельности позволяет узнать преподавателю, насколько учащиеся
владеют сюжетом книги и, кроме того, происходит активизация словарного запаса и
речемыслительной деятельности [5].
2. Puzzle a crossword (Решение кроссворда)
Цель игры: активизировать мыслительную деятельность учащихся.
Ход игры: Каждому учащемуся раздается лист с приготовленным заданием.
Как вариант, можно использовать мультимедийное оборудование.
Synonym to the verb “to give up smth.” (abandon)
When you are thankful to smb., you have got this feeling. (gratitude)
Give the English equivalent for “дерзкий”. (impertinent)
If you are fond of inventing, you possess this character trait. (ingenuity)
Synonym to the expression “to be extremely angry with smb.” (furious)
Give the English equivalent for “самодовольный”. (conceited)
A person who is capable of thought and responsible is called ... (conscious)
The key word: The most characteristic feature of Judy. (curious)
Применение технологии кроссворда помогает развить такие основные качества
как креативность, беглость, гибкость и оригинальность мысли, интеллектуальную
самостоятельность учащихся. Учащимся нравится решать кроссворды, потому что
кроссворд – это познание мира через догадки, это самостоятельный поиск на вопросы, это заряд оптимизма после решения или стремление продолжить решение дальше, даже если не все удалось с первого раза. Помимо этого, кроссворд позволяет
преподавателю произвести контроль знаний лексических единиц у учащихся [6].
3. “Invent a story” (Составление рассказа)
Цель игры: тренировать учащихся в употреблении лексики в ситуациях, приближенных к естественной обстановке;
Ход игры: Учащиеся делятся на две группы (5–6 человек в группе). Каждая
группа получает 2 листа бумаги, фломастеры, карандаши и список со словами из
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прочитанной книги. Учащимся необходимо составить рассказ с применением данных слов, дать ему название и проиллюстрировать.
Предложенные слова: forbidding, in gratitude, to regret, companionable, to abandon, to be in accordance with, to get a fresh supply of ideas.
Результат составленного рассказа одной из групп: Once we went to some an inhabited island where we were to get over some difficulties. But we were lucky as our
group turned out to be very companionable. That task had some rules forbidding using
modern technologies. We had to use only what we had at hand and as a result, it gave a
start to a fresh supply of ideas. We had to do all in accordance with rules. Very often we
regretted not having some habitual means. But we managed to do the task. In the end we
didn`t want to leave the island. And in gratitude for our pain and sufferance we were rewarded. We were happy [7].
Данный вид деятельности развивает у учащихся способность правильно выражать свои мысли на английском языке. Учащиеся не только мыслят на языке, но и
создают свой собственный рассказ. Помимо этого, учащимся приходится прийти к
соглашению при составлении единого логического рассказа, тем самым у них развиваются способности работать сообща, в группах, прислушиваться к мнению друг
друга. В завершение учащиеся изображают свой рассказ в виде рисунка, тем самым
развивая творческое воображение.
Данные игры применялись на уроке по дисциплине «Домашнее чтение» после
прочтения книги «Daddy-Long-Legs», Jean Webster [8].
Таким образом, успех в обучении детей иностранному языку может быть обеспечен такой методической системой, в основе которой лежит интерес детей к предмету. Современному педагогу трудно не потеряться в приёмах и средствах обучения
и наиболее важной задачей для него является выделение самых эффективных, творчески-направленных. Использование игр на уроке иностранного языка делает учебный процесс интереснее, доступнее. Кроме того, игры помогают создать естественную ситуацию общения на уроке, интенсифицируют учебный процесс. Также немаловажно то, что игра помогает детям преодолеть психологический барьер в общении. Учащимся было намного легче изучать лексику иностранного языка через наглядность, участвуя в играх, составляя собственные высказывания, работая в группах, парах, самостоятельно.
Любое педагогическое взаимодействие с обучаемым становится эффективным
только с учётом особенностей его мотивации. Согласно закону Йеркса-Додсона эффективность учебной деятельности находится в прямой зависимости от силы мотивации. Однако прямая связь сохраняется до определённого предела. При достижении
результатов и продолжении увеличения силы мотивации – эффективность деятельности падает. Это говорит о том, что у учащегося всегда должна присутствовать мотивация, для успешного овладения иностранным языком. Он всегда должен знать,
зачем он учит? для чего? и т.д.
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БАСҚА ҰЛТ АУДУТОРИЯСЫНДА ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Г.К. Игілікова, М.С. Мнайдарова
Павлодар қаласының «Дарынды балаларға арналған №8 лицей -мектебі» ММ,
Павлодар қаласы
Білім беру жүйесін дамытуға Президентіміз Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан
халқына Жолдауы – 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарында үлкен
басымдық беріліп отыр. Елімізде жүргізіліп жатқан білім саясаты әлемдік білім
кеңістігімен жалпы білім берудің басымдылық мақсаты-өзгермелі өмір жағдайына
тез бейімделетін өз жолын дұрыс таңдай білетін, оң шешім қабылдай алатын тұлға
дайындау болып отыр. Қазіргі кезде білім беру жүйесіне инновациялық білім беру
жүйесіне көшіруге жұмыстар жасалуда. Ол үшін педагогтың жаңашыл білім беру
жүйесі мен инновациялық білім беру мекемесін дамыту қажет. Білім беру
саласындағы инновацияны жасау, игеру және тарату – жаңа білім беру жүйесін
қалыптастырады. Бұл икемді, ашық, жеке тұлғалық, жасампаздық білімнің, адамның
бүкіл өмір бойы үздіксіз білім алуының жаhандық жүйесі. [1]
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беру жүйесінің
басты міндеті- ұлттық және азаматтық құндылықтар, ғылым мен практика
жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдарға
бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа
технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық
коммуникациялық желілерге шығу міндеті әрбір педагогтің ізденісті, кәсіби білімі
мен біліктілігін көздейді» делінген.[2] Бұл міндеттерді жүзеге асыру еліміздегі
мектептерде оқыту процесінің мазмұндық болмысын жаңа әдіснамалық тұрғыдан
негіздеуді талап етеді. Мұндай жаңа әдіснамалық жүйе дәстүрлі оқыту процесін
түбегейлі өзгертудің қажеттігін көрсетіп, оқытудың шығармашылық қызметін
дамытып, оқушының инновациялық, жаңартпа әлеуетін көтеріп, білім мазмұнының
ұлттық негізде берілуін жаңа өркениеттік бағдар тұрғысынан жетілдіруді
қарастырады.
Инновация – жаңалық, жаңашылдық, өзгеріс деген ұғымды білдіреді. Инновация құрал және процесс ретінде әлдебір жаңалықты ендіру деген сөз. Аз уақыт
ішінде инновация термині қолданысқа еніп, өз орнын нықтай түсті. Осыдан біршама
уақыт бұрын бұл термин отандық педагогикалық әдебиеттерде мүлдем
қолданылмайтын еді. Қазіргі таңда жағдай мүлдем өзгеше. Дегенмен де, бұл
терминнің мазмұны түрлі жұмыстарда қолданылғанымен, өз айырмашылықтары бар.
Қазіргі таңдағы «білім беру» түсінігі «оқыту», «тәрбиелеу», «білім беру», «даму»
терминдерімен байланыстырылады. «Білім беру» термині ағартушылықпен
байланыстырмай тұрған кездің өзінде кеңінен қолданылып келген. Сөздік
мағынасында «білім беру» термині «қалыптастыру» етістігінен жаңа бір нәрсені
«жасау», «құру» немесе «дамыту» мағынасында алынған зат есім ретінде
қарастырады. Жаңа бір нәрсені ойлап табу – міне инновация. Ал педагогика
саласындағы инновация дегеніміз – оқыту мен тәрбие берудің жаңа мақсатын,
мазмұнын, әдіс-тәсілдер мен формаларын кірістіру, білім алушы мен оқытушының
бірігіп жұмыс жасауын ұйымдастыру дегенді білдіреді. Оқу-тәрбие процесіне қазіргі
заманғы технологиялардың енгізілуіне байланысты мұғалім мен тәрбиеші
кеңесшінің, ақылшының және тәрбиешінің қызметін одан әрі игеруде [3]. Мұғалімнің кәсіптік қызметі арнаулы, пәндік білімдермен ғана шектелмей, педагогика мен
психологияның, оқыту мен тәрбие технологиясы салаларының қазіргі заманғы
білімдерін де қамтитын болғандықтан мұғалімнен арнайы психологиялық-
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педагогикалық дайыңдықты талап етеді. Бұның барлығы педагогикалық жаңалықты
жасау, игеру және пайдалануда басқару қызметінің маңыздылығына көз жеткізе
түседі. Өйткені, мұғалім жаңа педагогикалық технологияның, теория мен
концепцияның авторы, талдап жасаушысы, зерттеушісі, тұтынушысы және
насихатшысы қызметін атқарады. Осы процесті басқару мұғалімнің өз қызметінде
әріптестерінің тәжірибесі немесе педагогика ғылымындағы жаңа идеялар,
әдістемелерді дұрыс тандап, бағалау және қолдануын қамтамасыз етеді. Ал
педагогикалық қызметте инновациялық бағыттылықты қазіргі заманғы білім беру,
қоғамдық және мәдени даму жағдайында педагогикалық қызметтің инновациялық
бағыттылығының қажеттілігі бірқатар жағдайлармен айқындалады.
Инновациялық технологиялардың педагогикалық негізгі қағидалары: балаға
ізгілік тұрғысынан қарау; оқыту мен тәрбиенің бірлігі; баланың танымдық күшін
қалыптастыру және дамыту; баланың өз бетімен әрекеттену әдістерін меңгерту;
баланың танымдылық және шығармашылық икемділігін дамыту; әр оқушыны оның
қабілеті мен мүмкіндік деңгейіне орай оқыту; барлық оқушылардың дамуы үшін
жүйелі жұмыс істеу. Тіл пәндерді оқыту әдістемесі сабағын қызықты өтуі мұғалімнің
үнемі іздену, ұтымды әдіс-тәсілдерді қолдану, оқыту әдістемесін жаңартып
отыруына байланысты. Қазіргі таңда әдістеме пәнінің мұғалімдері инновациялық
және интерактивтік әдістемелерін сабақ барысында пайдалана отырып сабақтың
сапалы, әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізуде.
Білім беру саласындағы инновациялық процесстердің мәнін түсінуде екі
маңызды мәселе жатыр – қалыптасқан педагогикалық тәжірибені жалпылау,
ауқымын кеңейтіп тарату, оқыту және психология-педагогикалық ғылымдағы
жетістіктерді қолданысқа енгізу мәселелері. Қазіргі қоғам, мәдениет және білім беру
саласының дамуы жағдайында педагогикалық бағытта инновациялық бағдарды
енгізудің қажеттілігі бірнеше жағдайлармен анықталады.
Біріншіден, қазіргі таңдағы саяси-экономикалық қайта құрулар түрлі типтегі
оқыту мекемелерінде білім беру саласының жүйелерін, оқу ісі мен тәрбие
процестеріндегі ұйымдастырудың әдіс-тәсілдері мен амалдарын түбірімен өзгертуге
алып келіп отыр. Педагогикалық жаңалықтарды ашуды, меңгеру мен қолдануды өз
бойына сіңіре білген оқытушылар мен тәрбиешілердің қызметінің инновациялануға
бағыттылығы білім беру саясатын жаңартудың құралы ретінде танылады.
Екіншіден, білім беру мазмұнын гуманитаризациялау, оқу пәндерінің көлемі
мен құрамын үздіксіз өзгерту, жаңа оқу пәндерін енгізу оқытудың жаңа
технологияларды үздіксіз іздестіріп отыруға міндеттейді. Аталған жағдайда
оқытушылық ортада педагогикалық білімнің рөлі мен беделі өседі.
Үшіншіден, оқытушының педагогикалық жаңалықтарды меңгеру мен қолдану
фактісінің өзіне қатынасының өзгеруі.
Төртіншіден, жалпы білім беретін мекемелердің нарықтық қатынасқа енуі,
жаңа мемлекеттік, сонымен қатар мемлекеттік емес білім мекемелерін ашу олардың
арасында бәскелестік жағдайын тудырады [4].
Білім беруді инновациялық технологияларды пайдаланудың тиімділігін
арттырудың жолдары өте көп. Соның бір жолы ретінде оқытудың жаңа технологиясын енгізуді атап өтуге болады. Мұғалімнің ақпараттық – коммуникациялық
құзырлылығы мен ақпараттық мәдениетін қалыптастыру қажет. Мұғалiмнің
ақпараттық-коммуникациялық құзырлылығы мен ақпараттық мәдениетiн қалыпастыруқазiргi таңда үздiксiз педагогикалық бiлiм беру жүйесiндегi ең көкейтестiмәселелердiң бiрiне айналып отыр. Қарастырылып отырған мәселе «инновациялық
технологиялар» ұғымының пайда болуымен және бiлiм беру саласында
компьютердiң қолданыла бастауымен тығыз байланысты.
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Жаңа ақпараттық технологиялар дегенiмiз – бiлiм беру iсiнде ақпараттарды
даярлап, оны бiлiм алушыға беру процесi. Бұл процестi icкe асырудан негiзгi құрал
компьютeр болып табылады. Компьютер – бiлiм беруiсiндегi бұрын шешiмiн таппай
келген жаңа, тың дидактикалық мүмкіндіктерді шешуге мүмкiндiк беретiн зор құрал.
Бiрақ әлі күнге дейін бiз осы зор құралдың шексiз мүмкiндiктерiнің оннан бiрiн де
пайдалана алмай отырмыз. Себеп не? Басты себеп – мұғалімнің ақпараттық коммуникациялық құзырлылығы мен ақпараттық мәдениетiнің қалыптаспауына немесе
төмендiгiнде. Соңғы жылдарда бiлiм беру жүйесiне енген «құзырлылық» немесе
«құзiреттiлiк» ұғымы жеке қасиеттерi мен бiлiм, бiлiк, дағды, ic тәжiрибесi,
түсiнiгiнің бiрлiгiн сипаттайды. Қазiргi уақытта құзырлылықтың бiрнеше түpi бар,
соның бiрi – aқпараттық коммуникациялық құзырлылық. М.В. Лебедева мен
О.Н. Шилова мұғалiмнiң ақпараттық – коммуникациялық құзырлылығын «оқу,
тұрмыстық, кәсiби мiндеттердi aқпараттық және коммуникациялық технологиялардың көмегiмен шеше бiлу қабiлетгiлiгi» -деп анықтайды.
Ақпараттық технологияның ерекшелігі: оқушылардың өздері ақпараттар
жинап, жаңалық ашуға ұмтылып, ізденіп жауабын тауып, өзінің қөзқарасын
логикалық түрде дәлелдейді.Қазіргі таңда бастауыш мектеп сатысында әрбір пән
бойынша деңгейлік тапсырмалар жүйесін дайындауға болады. Бастауыштан бастап
жеке тұлғаға бағытталған озық педагогикалық технологиялық сабақтар беруі
дегеніміз – оқытушының шығармашылық орта қалыптастыруы ғана емес,
оқушылардың субъект ретіндегі өмірлік тәжірибесін үнемі назарда ұстауы, сол
тәжірибеге сүйенуі. Ең маңыздысы – әр оқушының ерекше болмысы, тұлғалық
қасиеттерін мойындау. Әр баланың жеке даму процесіне, оның тұлғалық
қалыптасуына кешенді педагогикалық бақылау жүргізетін бір мезгілде оқытушы да,
психологта болуы тиіс.Ойын технологиясы – оқу-тәрбие міндеттерін шешуге
бағытталған әртүрлі ойындарды көздейтін дидактикалық жүйелер. Ойын дегеніміз –
жас ерекшелікке қарамайтын, адамның көңіл-күйін көтеретін, ойландыратын үрдіс.
Жалпы алғанда, білім беру, гуманитарлық, сонымен қатар жаратылыстану
ғылым салаларында дәстүрлі оқыту жүйесін өзгертіп, инновациялық әдіс-тәсілдер
мен амалдарды жалпылай қолдану үлкен нәтиже береді дегенді алға тартамыз.
Себебі, инновациялық әдістерді қолдануда көп жағдайда оқытушы мен білім
алушының өзара тығыз қарым-қатынаста болуын, ақылдаса келе бір ортақ түйінге
келуін, ұжымдаса әрекет етуге бағдылануын талап етеді. Ал біздің, педагогтардың,
мақсатымыз – әрбір білім алушының қазіргі заманға сай жеке дүниетанымын, жеке
тұлғалық қасиетін қалыптастыру, индивидуалдылығын таныту.
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КӨПТІЛДІ ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІ – ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНДЕ КӨПМӘДЕНИЕТТІ ТҰЛҒАНЫ
ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ НЕГІЗІ
А.Р. Макашева
№30 ЖОМ, Павлодар қ.
«Үштілдік», «көптілдік», «жаһандану» терминдері шет тілін оқыту жолында
жиі кездесетін болды. Көптілді оқыту – бүгінгі жас ұрпақтың білім кеңістігіндегі
еркіндігіне жол ашатын, әлемнің түрлі ғажайып сырлары мен құпия нәрселеріне
терең көңіл бөлуіне, бойында дарыған зор қабілетті әлемге мәшһүр етуге
мүмкіншілік беретін бірден-бір басты қажеттілігі болып отыр. Көптілді меңгерген,
әлеуметтік және кәсіби шеберлігі тарапынан дамып, өздігінен жетілуге талпыныс
жасаған тұлға – бәсекеге қабілетті елдердің беделді де, белсенді азаматтарының бірі
болмақ.
Үштілдік оқыту – дамыған мемлекет құрудың алғышарттарының бірі, ол
өмірлік қажеттіліктен туындаған мәселе. Еуроодақ мемлекеттерінде үштілдік оқыту
жүйесі кеңінен тарала бастады. Еуропалықтар: «Әрқайсысымыз өз ана тілімізде
сөйлегенменен, бір-бірімізді түсініп тұрмыз» деген ережені ұстанады. ХХІ ғасырдың
жаһандану сұраныстары әсерінен жылдам өзгеріс үстінде келе жатқан әлем – жаңа
бастамалар мен мен әрекеттер аясын кеңейтуді талап етеді.
Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев мемлекетіміздің жаңа саяси курсын құрған кезде,
мәдени диалогы мен өркениет жолын ұстаушылық мақсатын көрсеткен. Сондай-ақ
Қазақстанды Шығыс пен Батыс арасындағы көпір деп тануды белгілеген.
Н.Ә. Назарбаев «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» жолдауында мемлекет пен оның
азаматтарының бәсекеге қабілеттігін қамтамасыз еті мақсатында «Үштұғырлы тіл»
мәдени жобасын сатылай жүзеге асыру келтірілген. Осыған орай, мемлекеттік тіл
ретінде – қазақ тілін, ұлтаралық қарым-қатынас құралы ретінде – орыс тілін және
жаһандану экономикасына тиімді біріктіру жолында ағылшын – үштілді дамыту
қажет.
Бұл мақсатты жүзеге асыру үшін мемлекетімізде, сондай-ақ жалпы орта білім
беру мектептерде де қазақ тілін, ағылшын тілін ерте оқыту, сондай-ақ жоғары
сыныптарда тереңдете оқыту кеңінен жүзеге асып жатыр. Шетел тілдерін ерте
оқытудың мақсаты – мектеп оқушысының тілдің құндылығын меңгерген, ана тілінде
және өзге шет тілінде әлеуметтік – мәдени қарым-қатынас жасауға, қоршаған
ортасымен вербалды (ауызша) және жазбаша құралдармен қарым-қатынас жасауға
дайын көптілдік тұлға ретінде тәрбиелеу. Стандарт бойынша, бала алты жасына
дейін тілдік құзыреттілігі лексикалық-грамматикалық және жас шамасының даму
деңгейіне сәйкес фонетикалық талаптар аясында – ана тілін еркін меңгереді.
Нарықтық экономика еңбек нарығында бәсекеге қабілетті мамандарды қажет
ететіні белгілі. Бұл оқу орындарының барлық салаларына жаңа талап, жаңа міндет,
жаңа мақсаттар жүктейді. Осыған орай білім беру жүйесінде оқытушыларға
қойылатын басты талаптардың бірі – өмірден өз орнын таңдай алатын, өзара қарымқатынаста өзін еркін ұстап, кез-келген ортаға тез бейімделетін, белгілі бір ғылым
саласынан білімі мен білігін көрсете алатын, өз ойы мен пікірін айта білетін
көпмәдениетті жеке тұлға қалыптастырып, бәсекеге қабілетті маман тәрбиелеу
Көпмәдениетті және көплингвалды оқытудың өзектілігі әлем үрдісінің
интеграцияға (бірігуге) бағытымен анықталады. Көплингвалды оқыту деп шет
тілдерді арнайы білімді қосымша меңгеру, әртүрлі мемлекет пен халықтардың
мәдени-тарихи және әлеуметтік тәжірибиесінің бірнеше тіл арқылы әлем
мәдениетіне қосылу үшін оқу деп айтуға болады.
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Халық жеткіншек ұрпағын тәрбиелеген кезде даналығына сүйеніп, оның
денсаулығы, білім алуына, дүниетанымына, қазақша, орысша, ағылшынша бірдей
мңгеруіне көңіл бөледі.
Ұстаздар мен оқушылардың алдына қойылатын басты мақсат – өз білімін
жжетілдіруге ұмтылған, бірнеше тілді меңгерген, кез-келген жағдайда коммуникативті әрекеттерін үш тілде жүргізетін тұлғаны өсіру. Мектептердің міндеті жеткінше
ұрпаққа жаһандану, әмбебап құндылықтарға жұмылдыру, балалар мен жасөспірімдер бойынан әлем кеңістігінде көрші мәдениет өкілдерімен қарым-қатынас жасау
машықтарын қалыптастыру. Мемлекеттік тіл дәрежесіне ие қазақ тілімен қатар келе
жатқан орыс тілі – ұлтаралық қарым-қатынас құралы, ал қарым-қатынас жасаудың
маңызды құралы ретінде – шет тілі болады. Қазақстан Республикасының занамасына
сәйкес Қазақстан Республикасындағы жекеменшік формасына қарамастан барлық
білім беру мекемелері мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілін, орыс тілін, сондай-ақ
сәйкестірілген білім беру деңгейінің мемлекеттік міндетті стандартына сай шет
тілдерініңі бірін оқытуды қамтамасыз ету қажет.
1999 жылы Бас конференциясында қабылданған ЮНЕСКО-ның 12 резолюциясында кем дегенде үштілді қолдану, нақты айтқанда, білім беруде ана тілді,
аймақтық немесе ұлттық тілді және халықаралық тілді қолдану деген мағынаны
білдіретін «көптілді білім беру» терминін бекіткен болатын. Сондықтан да елмізде
мемлекеттік тіл дәрежесіне ие қазақ тілі мен ұлтаралық қарым-қатынас тілі орыс тілі
қатар, балалар мен жасөспірімдерге әртүрлі мәдениет өкілдерімен өзара байланыс
жасауды қамтамасыз ету құралы ретінде ағылшын тілі маңызды болып табылады.
Білім берудің ролі жалпы орта білім беру мектептердің оқу-тәрбие дерісіне
үштілдік оқытуды енгізу – құзыреттілігінің бірі үштілдік, еуразиялық көпмәдениеттілік, коммуникативтік болып келетін Қазақстан Республикасының даму Концепциясына бағытталған маңызды қадамы деп білемін. Мысалы, іс-жүргізу ісін толық
қазақ тіліне көшіру – оның жетік меңгеруі туралы айтады, Қазақстанның әлем
кеңістігімен интеграциялануы (бірігуі) – ағылшын тілін білу, ал орыс тілі –
ұлтаралық қарым-қатынас құралы, осының барлығы көптілді тұлғаны қалыптастыру
әрекеті.
Көптілді тұлға – бұл сөйлеу тілін меңгерген тұлға – бір уақытта бірнеше тілде
сөйлеу, өз ойын білдіруді жүзеге асыратын психофизиологиялық қасиеттер кешені;
коммуникативті тұлға – әртүрлі лингва өкілдерімен қарым-қатынас құралы ретінде
бірнеше тілді пайдалану және вербалды (ауызша) трде араласу қасиеттерінің
жинағы; сөйлеу тілінде бірнеше тілдердің лексикалық жүйесінде көрінген
интграцияланған (біріккен) бірнеше тілді белсенді меңгерген тұлға деп айтуға
болады.
Көптілді білім беру – бұл мақсатты, біріңғай үштілді оқытуды ұйымдастыру,
адамзаттың әлеуметтік маңызды тәжірибиесінің «фрагменті» болатын бір уақытта
ұштілді меңгеру негізінде жеке тұлғаны көптілді тұлға ретінде дамыту және
тәрбиелеу.
Көптілді білім беру – көптілдік аясында қарым-қатынас қажеттілігі мен оқыту
жадайында оны дайындау үдерісінде көптілді білім беруге сәйкес жүйесінің
жоқтығы; көптілді білім беруді жүйесін құру, нормативтік-құқықтық және ғылымиқамтамасыздығын құру қажеттілігінің болуы; оқу материалының қиындығы мен
үлкен көлемі; балалардың технология заманында қосымша ақпаратты өздігінен
пайдаланбау, ізденбей, кейде дайын әдебиетті пайдаланбау сияқты проблемалалар
кездеседі. Жалпы білім беру мектеп бағдарламасына көптілдікті енгізуді жзеге
асырудың қарама-қайшылықтары мен өзекті мәселелері туындағандықтан, алдымен
оны сатылай енгізу жоспарын құру қажет. Біріншіден, бұл проблеманы нормативті,
ғылыми, әдістемелік әдебиет, ғаламтор ресурстары негізінде қарасытыру; тілдік
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білім беруді жетілдіру мәселелері бойынша материалдарды жинау; педагог
мұғалімдерге ана тілі, орыс және шет тілі аясында инновациялық жұмыстарымен
білім алмасу. Екіншіден, ағылшын тілі пәндерін, сондай-ақ біріккен сабақтарды,
көптілдікті енгізу бойынша сыныптан тыс шараларды ұйымдастыру. Көптілді
енгізудің сатылай жоспарын құрып жүзеге асыру ретінде, алдымен, мектп
оқушыларына ағылшын тілін ерте оқыту, сонымен қатар оғары сыныптарда
тереңдете оқыту мүмкіндігі бар. Осыған орай, қолданбалы курстар, элективті
курстар, сондай-ақ жоғары профильді снып оқушларының сұранысына байланысты
таңдау бойынша курстары маңызды орын алады. Ағылшын тілін ерте меңгеру –
көптілді тұлғаның дамудағы бір сатысы болып келеді. Оқытудың бірінші сатысында
оқушылардың бойында сауаттылық негізі қалыптасады, сөздік қоры қалыптасады. 9
сыныптарда ағылшын тілін ерте оқытуда, негізге пән ретінде ағылшын тілі
кездесетін жыл сайын ОЖСБ –ға дайындық жүргізіледі. Жыл сайын 11 сынып
оқушыларының таңдауы ағылшын тіліне түсіп жатыр. Сондықтан да мектептерде
қазақ, орыс, ағылшын тілдері бойынша барынша көп дайындық жұмыстары жүріп
жатыр.
Мектеп бағдарламасына көптілді дұрыс енгізу мектеп түлектеріне әр отрада
коммуникативті-бейімделген болуына көмектеседі.
Ағылшын тілі 12 мемлекетте тұратын 4 млн.артық адам үшін ана тілі болып
келеді. Көптеген елдерде ұлттық тілдермен қатар ағылшын тілі қоса жүреді. Қазіргі
кезде, шет тілдер арасында ағылшын тілі орта және жоғары мектептерде, сонымен
қатар ересектере арналған әртүрлі тілдік курстарда 1 орынға иеленді. Қазақстанда
оқушылар мен студенттердің 70 % ағылшын тілін оқиды. Ағылшын тілін меңгеру
көптеген дамыған мемлекеттердің ғылыми-техникалық интеллегенциясы үшін
қалыпты жағдай.
Көптілді білім беру жүйесіндегі оқыту принципі: қазақ тілі – орыс тілі –
ағылшын тілі;
– Тілдерді оқыту бір уақытты жүреді, бірақ бір-бірімен қиылыспайды, тірек
ретінде ана тілі жүреді.
– Сөйлеуді дамыту, ойлау, ауызша-жазбаша, коммуникация алгоритмі.
Дегенмен, Қазақстанда көптілді оқыту жүйесін енгізбес бұрын бірнеше өзекті
мәселелерді шешіп алған жөн.
1. Қазақстан халықтарының біраз бөлігі орыс тілін төмен деңгейде меңгеруі;
2. Мектептерде қазақ тілін жетік оқығанменен мектеп пен жоғары оқу
орындарының түлектерінің тіл машығының жетілмеуі;
3. Мемлекеттің әлеуметтік-коммуникативті кеңістігіне мемлекеттік тілді енгізу
дәрежесінің аздығы.
«Көптілдікті» қалыптастыру – қиын, әрі ұзақ үдеріс. Шыңғыс Айтматов
айтқандай, «Халықтың мәңгі ғұмыры – оның тілінде. Әрбір тіл өз халқы үшін – ұлы»
Заманауи адамзаттық қоғам өсіп, дамып, ортақ өмірлік және мәдени қажеттілігі бар
мәселеге аналып отыр. Ал мұндай жағдайда әр адам бірнеше тілді меңгеруі шарт.
Әдебиеттер
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г.Ж. Мукажанова, Т.В. Михайлова
КГУ им. Ш. Уалиханова, факультет филологии и педагогики,
кафедра английского языка и МП, г. Кокшетау
В условиях модернизации, современное образование сложно представить без
применения информационных технологий, следовательно, остро встает вопрос совершенствования образовательного процесса. Совершенствование образовательного
процесса – это не только использование новых технических средств, но и внедрение
новых форм и методов преподавания, новых подходов к процессу обучения. Использование современных информационных технологий в образовании следует рассматривать не просто как использование компьютера и других электронных средств в
обучении, а как новый подход к организации обучения [1, с. 129-132].
Эффективность применения информационных технологий при обучении иностранных языков не подлежит сомнению. В настоящее время, компьютер – незаменимый помощник при подготовке к занятиям, проведении различного вида контроля,
использовании ресурсов и услуг Интернета, организации проектной деятельности
учащихся. Применение компьютеров на уроках иностранного языка существенно
повышает интенсивность образовательного процесса. Интерактивное обучение с помощью обучающих компьютерных программ способствует реализации целого комплекса методических, педагогических, дидактических, психологических принципов,
делает процесс обучения более интересным [2]. Использование компьютерных технологий возможно при изучении практически любой темы. При удачном цветовом
оформлении, использовании схем и таблиц, голосовом сопровождении (произнесение примеров на иностранном языке) материал будет восприниматься легче и быстрее [3, с. 56-57].
В современном мире инновационных технологий самым распространенным ресурсом является Интернет. Интернет предлагает неограниченные ресурсы, которые
могут быть использованы в урочное и во внеурочное время, т.к. ресурсы сети Интернет являются бесценной и необъятной базой для создания информационнопредметной среды, образования и самообразования обучаемых, удовлетворения их
личных интересов и потребностей. Отличаясь высокой степенью интерактивности,
информационные ресурсы сети Интернет создают уникальную учебно-познавательную среду, которую можно эффективно использовать для решения различных дидактических задач по изучению иностранного языка.
В настоящее время, традиционные методы обучения становятся менее популярными, в то время как информационные мультимедийные технологии с записью
звука, визуальными эффектами анимации, дают ощущение реальности, что в значительной степени повышает интерес студентов к изучению языков. Традиционное
обучение препятствует способности учащихся понять структуру, смысл и функции
языка, что делает студентов пассивными получателями знаний. Мультимедийные
ресурсы предлагают студентам богатый выбор информации, помогают им получить
яркий культурный фон, богатое содержание языкового материала. Помимо этого,
при использовании электронных ресурсов, возрастает уровень мотивации студентов,
повышается стремление самостоятельно найти и изучить необходимую информацию. После изучения полученной информации, студенты могут обмениваться информацией, что способствует их активному участию в обсуждении и общении.
Информационные технологии можно использовать:
– для поиска необходимой информации;
– для дистанционного обучения иностранному языку;
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– для самостоятельного изучения иностранного языка;
– для развития творческого потенциала студентов (участие в on-line курсах, online конференциях и т.п.);
– для работы с литературой в ходе реферирования, конспектирования, аннотирования, цитирования и т.д.;
– для автоматического перевода текстов с помощью программ-переводчиков, с
использованием электронных словарей;
– для хранения и накопления информации (CD-, DVD-диски, Flash-карты);
– для обработки и воспроизведения графики и звука [4].
Таким образом «внедрение и использование электронных рксурсов, способствует достижению основной цели модернизации образования – улучшению качества
обучения, увеличению доступности образования, обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном пространстве, приобщенной к
информационно-коммуникационным возможностям современных технологий и обладающей информационной культурой» [5, с. 71].
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АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА КOММУНИКАТИВТІК СӨЙЛEМГE
ҮЙРEТУ
Н. Сатенова, Ж.М. Байғожина
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, Павлодар қ.
Қaзaқcтaн Рecпубликacы зaңнaмacынa cәйкec eлдeгі бeдeлді тілдің бірі –
хaлықaрaлық қaтынacтaғы aғылшын тілі бoлып caнaлaды. Aғылшын тілі – XXI
ғacырдың тілі. Aғылшын тілі хaлықaрaлық қaтынacтa қoлдaнылaтын oртaқ тіл,
бүгінгі тaңдa aлыc-жaқын шeтeлгe шығушылaр, шeтeлдe oқушылaр, білімін
жeтілдірушілeр, қызмeткeрлeр үшін тіл үлкeн мaңызғa иe бoлып oтыр. Қaзіргі кeздe
мeктeп oқушылaры aғылшын тіліндe eркін cөйлeуді мaқcaт eтeді, oлaр өзінің
бoлaшaқ oқуы мeн қызмeтінe кaжeт eкeнін түcінeді. Aғылшын тілі дүниe жүзінe кeң
тaрaғaн тіл. Oл Кaнaдa, Ұлыбритaния, AҚШ, Aвcтрaлия, Жaңa Зeлaндия eлдeрінің
мeмлeкeттік тілі бoлып тaбылaды. Кaнaдa, Ирлaндиядa мeмлeкeттeріндeгі қoc тілдің
бірі. Aлты құрлыққa кeң тaрaғaн бұл тілдe қaзіргі кeздe 400 млн-нaн acтaм aдaм
cөйлeйді. Қaзaқcтaндa дa XX-ғacырдың 50-жылдaрынaн бacтaп жoғaры жәнe oртa
oқу oрындaрындa aғылшын тілі oқытылып, мaмaндaр дaйындaлудa.
Қaзіргі кeздeгі шeтeл тілдeргe oқытудың жaғдaйы жәнe жинaқтaлғaн білімдeр
oқушылaрды кoммуникaтивтік cөйлeугe үйрeтудің мaңызы зoр eкeндігін көрceтeді.
Жaңa ғacырдa Қaзaқcтaндaғы aғылшын тілін үйрeнудің әлeумeттік мәдeни кoнтeктіcі
өзгeрді. Oлaрдың мeктeптeгі, oқу oрындaрындaғы өзін тудырушы қызмeттeрі, eңбeк
нaрығындaғы жaлпы кәcіби мәнділігі aртты, бұл хaлықaрaлық қaрым-қaтынacтaғы
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тілдeрді мeңгeрудeгі құлшыныcтың күшeюінe aлып кeлді. Aғылшын тілі, ocылaйшa,
кoммуникaтивтік oқытудың жaғдaйлaрындa тaнымның құрaлы бoлa oтырып,
coнымeн біргe әлeумeттік мәдeни білімнің құрaлынa aйнaлды. Aғылшын тілі
caбaғындa oқушылaрды кoммуникaтивтік cөйлeугe үйрeту oлaрдaғы тілдік, aуызшa,
прaктикaлық, әлeумeттік -лингвиcтикaлық жәнe oйлaу қaбілeттeрін дaмытуды
білдірeді, бұл кeздe oқушы aғылшын тілін тілдік oйлaу қызмeтінің құрaлы рeтіндe
қoлдaнуғa дaйын.
Өкінішкe oрaй, тілдік қызмeтті үйрeтугe мүмкіндік бeрeтін бaрлық зaңдылықтaр тaнылғaн жәнe қaлыптacқaн дeп aйтуғa бoлмaйды, бірaқ бірeуін ceнімділікпeн
aйтуғa бoлaды: зaмaнaуи caбaқтың әдіcтeмeлік нeгізі кoммуникaтивтілік бoлуы
қaжeт.
Aғылшын тілін үйрeтудe кoммуникaтивтік oқыту тәcілін тәжірибeгe eнгізу
қaрқынды хaбaрлaмaлaрмeн aлмacуғa, ғылым мeн тeхникa caлacындaғы жaңa oйлaр
мeн пікірлeрді қaрacтыруғa, мәдeниeт caлacындaғы үлкeн жeтіcтіктeрмeн aлмacуғa
әкeлeді. Әр түрлі іc-әрeкeт өріcіндeгі aмaндaрмeн aлмacу қaрқыны өceді.Ocы
жoлдaрдың бірі бoйыншa, тіл үйрeнушілeр қaрым-қaтынac жүргізудe бeлгілі
кoммуникaтивтік міндeттeрді oрындaу aрқылы aтaлғaн тәcіл aяcындa oқытылaды.
Бұғaн қoca oқытушының түcіндіруі нeмece әдeттeгі прaктикaлық жaттығулaр
бaрыншa ықшaмдaлaды. Eкінші ұcыным бoйыншa, үйрeнушілeр oқытушы
түcіндірмecімeн жүргізілeтін әдeттeгі жaттығулaр мeн тaпcырмaлaрды oрындaйды.
Oқыту прoцecіндe қaжeтті тәcілді тaңдaу көбінe үйрeнушілeрдің oқу caтыcы жәнe
үйрeну дeңгeйі aрқылы aнықтaлaтыны мәлім. Cөйтіп бacтaуыш тoптaр үшін тікeлeй
тәcілді қoлдaну мүмкіндігі бaр, яғни, caбaқтaрдa бaлa өз aнa тілін oқып үйрeнгeндe
қoлдaнылaтын тәcілдeр мeн қaлыптacқaн тіл қoлдaнылaды. Бacқa пікірлeргe
бaйлaныcты, мұндaй дeңгeйдeгі үйрeнушілeр caбaқтa oқытушының cілтeмeлeрін
мұқият тыңдaп, көрнeкіліктeр нeмece oқытушының қимылы aрқылы түcініп, ocы
нұcқaулaрды oрындaулaры кeрeк. Мұндaй caбaқтaр жeткілікті түрдe көп уaқыт aлуы
мүмкін, бірaқ біртe-біртe oқытушы cілтeмeлeрі күрдeлeнeді дe oғaн бірнeшe
cөйлeмдeр нeмece грaммaтикaлық күрдeлі құрылымдaр қocылaды. Мұндaй әдіcтe
oқушыдaн кoммуникaтивтік cөйлeу oның өзі қaлaмaйыншa нeмece oл өзі дaйын
бoлғaншa тaлaп eтілмeйді.Кoммуникaтивтік білімі жoғaрырaқ дeңгeйдeгі
үйрeнушілeр үшін “Task-Based Learning” тәcілі қoлдaнылaды, яғни, күндeлікті өміргe
кeрeк жәнe қaжeтті eптілікті қaмтитын жұмыc түрінің нeгізіндe oқыту тәcілі aлынуы
мүмкін. Кoммуникaтивтік міндeттeр ocындaй тaпcырмaлaрғa дaйындық кeзіндe,
oлaрды oрындaудa жәнe oны жaн-жaқты тaлдaудa шeшілeді. Cырттaй қaрaғaндa бұл
тәcіл жoбaлы әдіcтeмeні ecкe түcірeді, бірaқ мұндa шeшілeтін міндeттeр бaрыншa
қaрaпaйым – мыcaлы, бaлaлaр мeрeкecін ұйымдacтыру жәнe т.б.
Жoғaрыдa кeлтірілгeн әдіcтeмeлeргe шoлу aғылшын тілін oқытудың тәcілдeрі
тoлық жәнe жeткілікті eмec eкeндігін көрceтeді. Қaзіргі уaқыттa aғылшын тілін
oқытудың жoбaлы жәнe әлeумeтті – мәдeниeтті әдіcтeрі, құзырлылық әдіcтeрі
қoлдaнылып жүр. Дeгeнмeн, aғылшын тілін oқыту әдіcтeмecіндe білім мeн қaзіргі
зaмaнғы тeндeнциялaрды қoлдaну oқытушы жұмыcын қызықтырaқ eтіп, түрлeндірe
түceді.
Кoммуникaтивтік cөйлeу қaбілeтінің әдіcтeмecін пaйдaлaнa oтырып caбaқ
жүргізгeндe жұптық, тoптық жұмыcтaрдың, oйынның, әннің, жoбaлaу жұмыcының
мaңызы зoр.
Oқушының cөйлeу іcкeрлігін дaмыту үшін: caлыcтырa oтырып әңгімeлecу,
мәтін бoйыншa өз oйын oртaғa caлу, пікір aлмacу, прoблeмaлық cұрaқтaрды тaлдaу,
лoгикaлық oй тұжырымын дaмытa oтырып cөйлeу, түйіндeу, cитуaцияғa бaйлaныcты
cөйлeу, oйындaр aрқылы cөйлeу, cұрaққa жaуaп бeру, қoрытындылaу, өз пікірін aйту
cияқты cөйлeудің түрлeрін қoлдaнуғa бoлaды. Oқушының oқу іcкeрлігін дaмыту
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үшін мәтін кeңінeн қoлдaнылaды. Мәтін – нeгізгі қaрым -қaтынac қүрaлы. Мәтінді
oқымac бұрын cұрaқтaр бeрілeді. Oл cұрaқтaр бoйыншa coл мәтіндeгі мәceлeгe
бaйлaныcты oқушы нe білeді coны білу кeрeк. Бұл жұмыcты тoп бoлып жәнe
жұптacып тaлқылaуғa бoлaды. Oқушыны eркін cөйлeугe үйрeту үшін cөздeрді
қaйтaлaту, oлaрды eркін қoлдaнa білугe үйрeту, грaммaтикaлық мaтeриaлдaрды,
cөйлeм құрылымын oрынды қoлдaнуғa үйрeту дe бacты нaзaрдa бoлу кeрeк.
Тыңдaп – aйту. Cөйлeу үшін тыңдaп түcінудің мaңызы зoр. Диaлoгты, әңгімeлeрді,
мәтіндeрді тыңдaп, oдaн нe түcінгeнін aнықтaу үшін дe әр түрлі әдіc – тәcілдeрді
қoлдaнуғa бoлaды. Тыңдaуғa aрнaлғaн мәтіндeр oқылғaн тілдік мaтeриaлғa нeгіздeліп
құрылaды. Oның ішіндe 2–5% тaныc eмec cөздeр қocуғa бoлaды. Тыңдaлғaн әңгімe
бoйыншa cұрaққa жaуaп aлу, cөз мaғынacынa нaзaр aудaру, cөз тіркecтeрін
жaзу,мәтінгe aт қoю, жocпaр құру, aуызшa қыcқaшa мәтіннің мaзмұнын бeру,
әңгімeдe ecтігeнді өмірмeн бaйлaныcтыру. Жaзу – cөйлeугe үйрeнудің бacты құрaлы
бoлып тaбылaды. Жaзуды көбінece грaммaтикaлық жaттығулaрды oрындaғaндa,
мәтін нeмece тaқырып турaлы нe aйтқыcы кeлгeнін білдіру үшін қoлдaнуғa бoлaды.
Шeтeл тілін үйрeну тұлғaның рухaни жaн дүниecін бaйытaды, oй-өріcтeрін
кeңeйтeді, көркeмдік тaлғaмын тәрбиeлeйді, хaлықaрaлық дocтыққa, мәдeниeткe
тәрбиeлeйді. Oқушының жeкe тұлғa рeтіндe дaмуынa жaғдaй жacaуғa бaғыт aлып
oтырғaн бүгінгі білім бeру жүйecіндe әлeмдік cтaндaрттaр тaлaбының нeгізгі
кoмпoнeнттeрінің бірі дeп тaнылғaн көптілдік oқытуғa көңіл бөлу бүгінгі зaмaн
тaлaбы. Қaзіргі кeздe шeт тілін кoммуникaтивтік oқыту мәceлecінe eрeкшe нaзaр
aудaрылудa. Aғылшын тілін oқытудың жaңa тeхнoлoгияcы тілдің кoммуниктивтік
қызмeтін ecкeрe oтырып, oны кoммуникaтивтік тaнымдық жaғынaн мeңгeртуді
көздeйді. Қaтынacтық әдіc ХIХ ғ. 60–70 жылдaрындa aғылшын тілі хaлықaрaлық
қaтынacтық тіл cтaтуcын aлғaн кeздe Бритaниядa пaйдa бoлды. Бүгінгі тәуeлcіз
мeмлeкeтіміздe білімгe дeгeн көзқaрac түбeгeйлі өзгeріп, oқытудың жaңa түрлeрі,
әдіcтeрі, жaңa бaғыттaғы тeхнoлoгиялaр пaйдa бoлып, oлaр білім мaзмұнының
тoлығымeн түбeгeйлі жaңaруынa ceбeпші бoлудa.Oқушылaрдың caбaқтa aйтылғaн
хaбaрлaрдың мaғынacын түcінуі, oлaрдың түпкі мaқcaтын тaнып білуі жәнe өзінің
жeкe мaқcaтын іcкe acыруы өтe мaңызды іc. Ocы біліктілік кoммуниктивтік біліктілік
дeп aтaлaды.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ БЕГЛОГО ЧТЕНИЯ
Л.Е. Токатова, Е. Михайловская
Павлодарский государственный педагогический институт, г. Павлодар
Понятие дифференциации обучения исходит из понятия индивидуализации
обучения, основанном на создании оптимальных условий для выявления задатков,
развития интересов и способностей каждого обучающеося. Впервые понятие «дифференцированный» подход в обучении появилось за рубежом в начале двадцатого
века. Основателями его считают представителей направления гуманистической психологии К.Р. Роджерса, А.Х. Маслоу, Р. Мей и В.Е. Франкля.
По мнению В.К. Шишмаренко, с социальной точки зрения цель дифференциации – целенаправленное воздействие на формирование творческого, интеллектуального, профессионального потенциала общества, вызываемого на современном этапе
развития общества стремлением к наиболее полному и рациональному использованию возможностей каждого члена общества в его взаимоотношениях с социумом
[1, с. 74].
Согласно И.С. Якиманской, с дидактической точки зрения цель дифференциации – решение назревших проблем школ путем создания новой методической системы дифференцированного обучения учащихся, основанной на принципиально иной
мотивационной основе [2, с. 89].
Н.М. Шахмаев создал дидактические основы дифференцированного обучения,
предложил теоретическое обоснование дифференциации и рассмотрел проблемы её
практической реализации [3, с. 91]. Отметим, что идеи Н.М. Шахмаева о дифференцированном обучении были развиты И.М. Осмоловской: разработана целостная концепция дифференциации обучения, включающая общие принципы дифференциации,
дидактические основания отбора содержания образования и организации процесса
обучения [4].
В настоящее время дифференциация обучения рассматривается, прежде всего,
как средство осуществления индивидуального подхода в обучении (А.В. Баранников, А.А. Кузнецов, О.Б. Логинова, А.А. Пинский, М.В. Рыжаков и др.), построения
«индивидуального образовательного маршрута» (А.Г. Каспаржак, К.Н. Поливанова,
Е.Л. Рачевский, А.В. Хуторской, И.Д. Фрумин и др.).
В психолого-педагогической, дидактической и методической литературе различают два основных типа дифференциации содержания обучения: уровневую и
профильную [5, с. 145].
В современной школе проблема внедрения дифференцированного подхода в
образовательный процесс актуальна. Однако, анализ традиционного и дифференцированного обучения (наиболее распространены разноуровневая и профильная дифференциация) показал, что строятся они на одном и том же принципе: добиться обученности школьников в соответствии с заданными требованиями. При традиционном обучении создаются условия, одинаковые для всех учеников. И каждый школьник в этих условиях должен достигнуть планируемых результатов, приближаясь по
мере взросления к соответствующей типовой модели, быть её носителем. Профильная дифференциация связана с различиями в содержании каждого предмета в зависимости от целей его преподавания, а уровневая – с глубиной освоения. В обоих
случаях средством индивидуализации обучения служат сами знания, а не их конкретный носитель – ученик. Уровневая и профильная дифференциация обучения позволяет в рамках единого образовательного стандарта использовать варианты про-
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грамм, отличающиеся разной сложностью содержания («разноуровневые»), объёмом
(программы для лицейских классов, гимназических и классов с углублённым изучением отдельных учебных предметов) и профильной направленностью (естественнонаучная, гуманитарная и т.д.). Такие подходы к обучению строятся на знаниевой основе и кардинально не отличаются друг от друга [6, с. 63].
В связи с выше изложенным, по нашему мнению, основная трудность практической реализации дифференцированного подхода к обучению связана с нерешенным вопросом: «На какой основе и каким образом может осуществляться индивидуализация обучения в массовой школе?». Ответ на этот вопрос может быть дан
двумя взаимосвязанными путями. В первом случае субъектом, осуществляющим индивидуализацию образования, становится образовательное учреждение (например,
введение дифференцированных или профильных групп, индивидуальных учебных
планов и программ и т.д.). В этом случае можно утверждать, что задействован организационный уровень индивидуального подхода. Вторая ситуация – когда субъектом
индивидуализации процесса обучения выступает непосредственно учитель (например, разноуровневые задания на уроке или учёт ведущего когнитивного стиля учащихся в обучении). В данном случае оказывается задействованным дидактический
уровень индивидуального подхода.
Дифференцированный подход в традиционной системе обучения организационно состоит в сочетании индивидуальной, групповой и фронтальной работы. Данный подход необходим на всех этапах обучения, т.е. на этапах усвоения знаний,
умений, это является существенным положением методики обучения.
Так, по мнению М.К. Ковальской, обучение детей, разных не только по уровню
подготовки, но даже по учебным возможностям – это сложная задача, стоящая перед
учителем. И решить её невозможно без дифференцированного подхода к обучению
[7, с. 97]. А.А. Кирсанов отмечает, что в условиях урока дифференцированный подход к учащимся реализуется в разумной дифференциации учебных заданий, постановок перед учащимися посильных задач, где посильность и лёгкость отнюдь не тождественные понятия. Это посильное задания, упражнения, предлагаемые с учётом
уровня знаний, умений и навыков учащихся и предполагающее последовательное
усложнение познавательных задач. Путь от первичного усвоения до прочного сформированного навыка у разных школьников не одинаков. Главной задачей учителя –
сократить у тех детей, у которых он длиннее, чем у остальных [6, с. 85].
Сама проблема дифференцированного подхода в обучении должна иметь творческий характер. Дифференцированное обучение может иметь развивающее (развитие мышления, воображение, памяти, воли) и воспитывающее (воспитание мировоззрения, интерес к знаниям, чувство ответственности, товарищества) значение.
Согласно В.Ф. Когана, при дифференцированном подходе к обучению класс
обычно делится на три основные группы:
1) Первая группа – ученики с высокими учебными способностями; эта группа
учащихся ведет работу с материалом большой сложности, требующими умения
применять знания в незнакомой ситуации и самостоятельно творчески подходить к
решению учебных задач.
2) Вторая группа – учащихся со средними способностями; эта группа учащихся
выполняет задания первой группы, но с помощью учителя или опорных схем, или
после разъяснения сильными учащимися.
3) Третья группа – учащихся с низкими учебными способностями; эта группа
учащихся требует точного ограничения учебных заданий, большого количества тренировочных работ и дополнительного разъяснений нового на уроке [8, с. 145].
Отметим, что вопрос о выделении групп учащихся для дифференцированного
подхода сложнее, чем представляется. Разным ученикам требуется разное время,
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разный объём, разные формы и виды работы, чтобы овладеть программным учебным
материалом. Дифференцированный подход состоит в том, чтобы учитывать тем или
иным образом эту разницу. Наиболее целесообразной, с нашей точки зрения, является работа в гомогенных и гетерогенных парах (группах) сменного состава. В основе
работы малых групп лежит учебное сотрудничество. Общеизвестно, что в сотрудничестве ученик может сделать больше, чем самостоятельно.
Таким образом, дифференцированный подход является одним из важнейших
принципов обучения. Педагогика дифференцированного подхода сводится не к приспособлению целей и содержания обучения к отдельным ученикам, а к выбору форм
и методов обучения с учётом особенностей и способностей ребёнка. Методика дифференцированного обучения предполагает построение учебного процесса не только
с учетом имеющихся дефицитов (с целью компенсации), но и для развития учебных
навыков, которые обеспечивают успешность учебной деятельности школьника. Другими словами, дифференцированная педагогическая технология предполагает дифференциацию учебного материала, разработку систем заданий различного уровня
трудности и объёма, разработку системы мероприятий по организации процесса
обучения в конкретных учебных группах, учитывающей индивидуальные особенности каждого учащегося.
Навык чтения – явление сложное, комплексное. Это, прежде всего, умение понимать содержание читаемого текста, его смысл; это правильность чтения – умение
прочитывать слова так, чтобы не допускать в них пропусков, изменений, перестановок, замен, искажений букв и стоящих за ними звуков, слогов, слов. Навык чтения –
это выразительность: умение интонировать знаки препинания. Навык чтения – это
еще и способ чтения; он может быть побуквенным и отрывистым, слоговым (способ
непродуктивный и нежелательный) и плавное слоговое, слоговое с прочтением сразу
целых слов и, наконец, чтение целыми словами и группами слов (как желательные и
продуктивные способы чтения). Навык чтения – это темп: определенная, посильная
и необременительная для определенного возраста скорость чтения. Таким образом,
навык чтения складывается в целом из двух сторон: смысловой – понимания, уразумения содержания и смысла читаемого и технической – подчиненной первой, обслуживающей ее – способом, правильностью и выразительностью чтения. Главенствующее, ведущее место в комплексе, именуемом «навык чтения», принадлежит сознательности, пониманию того, что прочитывается.
В педагогике существуют определенные требования к формированию навыка
беглого чтения :
1. При формировании навыков чтения необходимо опираться на развитие таких
важнейших психических процессов, как восприятие, внимание, память, мышление.
2. Навык чтения значительно укрепляется, совершенствуется, если параллельно
с ним развиваются и другие виды деятельности; кодирование, говорение и письмо.
3. Формирование полноценного навыка чтения необходимо рассматривать как
задачу не только специального урока – урока литературного чтения, но и как одну из
задач уроков математики, природоведения, русского языка. Осуществляя межпредметную связь, мы не только совершенствуем навык чтения, но и способствуем усвоению других учебных дисциплин.
4. Занятия по чтению необходимо строить так, чтобы содержание, формы и методы работы на уроке формировали у учащихся положительную мотивацию интерес
к чтению и книге вообще.
5. Необходимо преодолеть наметившийся крен в техническую сторону урока
чтения в ущерб художественной.
6. Огромную роль в формировании положительного отношения к чтению играет процесс обучения грамоте. Дифференцированный подход к учащимся в этот пе-
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риод – разноуровневое обучение – важнейшее педагогическое условие руководства
процессом формирования навыков чтения.
7. Разнообразная внеклассная работа с книгой, помощь родителей и библиотекарей – важные стимуляторы роста техники чтения и интереса к книге [9, с. 125].
Итак, чтобы идеи дифференцированного подхода к навыку чтения нашли свое
воплощение, необходимо раскрыть и развить способности учащихся, удовлетворить
образовательные потребности каждого ученика в полной мере, адаптировать весь
учебный процесс к особенностям школьников, стимулировать процессы самопознания и самоопределения личности, применять инновационные педагогические технологии.
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МЕДИАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
З.Ф. Усманова, Ю.В. Астафьева
КГУ им. Ш.Ш. Уалиханова, г. Кокшетау
В последнее время мы часто сталкиваемся с понятием «медиация». Так все же,
что это такое? Медиация – это одна из технологий альтернативного и мирного урегулирования различных конфликтов.
Медиация в её современном понимании стала развиваться во второй половине
XX столетия, прежде всего, в странах англо-саксонского права – Соединенных Штатах, Австралии, Великобритании, после чего начала распространяться и в Европе.
Первые попытки применения медиации, как правило, касались разрешения споров в
сфере семейных отношений. Впоследствии медиация получила признание при разрешении широкого спектра конфликтов и споров, начиная от конфликтов в местных
сообществах и заканчивая сложными многосторонними конфликтами в коммерческой и публичной сфере.
Естественно возник вопрос, каким образом может существовать медиация в
образовательном процессе? В странах, где проживает огромное количество этносов,
которые сосуществуют в едином пространстве, этот вопрос является особенно актуальным.
Во многих странах стали активно изучать вопросы, связанные с медиацией. Вопервых, должна ли школьная медиация становиться профессией, или это лишь до-

38

полнительный навык, которым должны обладать преподаватели или администрация
образовательного учреждения? Во-вторых, должна ли реализовываться какая-то определенная модель медиации, или важно, чтобы образовательные учреждения сами
выбирали для себя наиболее подходящую? В-третьих, медиаторы в образовательных
учреждениях должны сосредотачиваться на решении конфликтов или на воспитательных эффектах медиации? Это далеко не все вопросы, которые могут возникнуть.
В России уже более 10 лет в образовательных учреждениях существуют, так
называемые «Службы примирения», которые следуют определенной модели в решении конфликтов. В центре внимания такой модели находится ответственность обидчика перед «жертвой», состоящая в заглаживании им самим причиненного жертве
вреда, а также в том, чтобы конфликтующие стороны перестали видеть друг в друге
врага и поняли, как видит ситуацию противоположная сторона.
В США вопросами медиации преимущественно занимаются профессионально.
К медиатору здесь имеются некоторые требования, которые достаточно высоки.
В Финляндии, к примеру, в некоторых школах, медиация включена в воспитательную работу с обучающимися.
В практике медиации в образовательных учреждениях Великобритании использую разные модели. Одни из них уделяют большое внимание развитию коммуникативных навыков самих студентов, в других основываются на идеях восстановительного правосудия, изложенных в книге Белинды Хопкинз [1] и сборнике Мариам
Лейбман [2].
Практика разрешения конфликтов в нашей стране относится, скорее всего, к
общественному типу и преимущественно развивается активными общественными
организациями. На наш взгляд, учитывая многонациональную специфику государства, здесь может успешно использоваться восстановительная модель медиации, которая направлена на повышение ответственности, осознание, поддержку сообщества,
толерантность и поддержку взаимосвязей между людьми различных этносов.
Как видно из приведенных примеров осуществления медиации в других странах, существует большое разнообразие различных моделей урегулирования конфликтов. В нашей же стране, данный вопрос еще не получил широкое распространение. Медиация пришла в Казахстан именно благодаря поиску собственной модели
развития, которая создавалась с учетом опыта передовых государств. Закон Республики Казахстан О медиации (с изменениями и дополнениями по состоянию на
31.10.2015 г.) регулирует общественные отношения в сфере организации медиации в
Республике Казахстан, определяет ее принципы и процедуру проведения, а также
статус медиатора [3].
Кто может быть медиатором в РК?
Медиатором может быть независимое, беспристрастное, не заинтересованное в
исходе дела физическое лицо, выбранное по взаимному согласию сторон медиации,
включенное в реестр медиаторов и давшее согласие на выполнение функции медиатора.
Согласно Закону медиаторы могут заниматься деятельностью на профессиональной основе (профессиональный медиатор), так и на непрофессиональной основе.
Деятельность медиатора не является предпринимательской деятельностью. Медиаторы имеют право также осуществлять любую иную деятельность, не запрещенную
законодательством РК. При этом профессиональные и непрофессиональные медиаторы должны обязательно состоять в реестрах своих Центров или Акиматов [4].
На наш взгляд, восстановительная медиация является наиболее актуальной моделью медиации в казахстанских образовательных учреждениях. Также хочется подчеркнуть, что особенно важным является воспитательное воздействие медиации, таким образом можно сказать, что медиация в сфере образования – это скорее навык,
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который полезно освоить каждому преподавателю и работникам образовательных
учреждений вообще.
Будучи преподавателями английского языка, мы стараемся на своих практических занятиях со студентами знакомить их не только с понятием «медиация», но и
показываем возможные пути выхода из конфликтных ситуаций мирным путем при
достижении консенсуса. Так как задания разрабатываются на английском языке, мы
также развиваем навыки говорения наших студентов: их умения высказывать свою
точку зрения, аргументировать, анализировать. К примеру, можно предложить такие
ситуации:
“You were given a task by your teacher to prepare a report on some subject for your
English class. One of your group mates having heard you express your ideas concerning
the task used them in his own report and got the highest points. What are you going to do if
your teacher suspects you of plagiarism?” or
“During your English test you helped one of your group mates with some tasks. As a
result, the teacher noticed it and gave you lower points. You are displeased with it. How
can this conflict be solved?” or
“You are a manager of a coffee house called the Morning cup. One of your best employees desires to be promoted to a managerial position; however, the owner is grooming
his slow-thinking son to take the position employee seeks. The nepotism may hurt a valuable employee’s chances for advancement, but complaining may hurt your own chances
for promotion. What do you do?” [5].
В результате разрешения подобных конфликтных ситуаций мы стараемся развивать в студентах и навыки говорения на английском языке, и умение разрешать
конфликтные ситуации.
Таким образом, целесообразно составить некоторые рекомендации по внедрению практики разрешения конфликтов в образовательный и воспитательный процесс:
1) всегда участвовать в разрешении конфликтов в качестве медиатора, третьей,
незаинтересованной стороны,
2) создать проект по медиации в образовательном учреждении,
3) добиваться поддержки со стороны администрации образовательного учреждения, преподавательского состава, родителей и самих студентов,
4) быть осведомленным о наиболее типичных предрассудках, культурном разнообразии нашего общества, и необходимости ликвидации стереотипов,
5) владеть информацией о различных моделях медиации, чтобы максимально
адаптировать программу к нуждам конкретного образовательного учреждения.
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ОРЫС ТІЛДІ АУДИТОРИЯДА БИОТЕХНОЛОГИЯ БӨЛІМДЕРІНІҢ
СТУДЕНТТЕРІНЕ КӘСІБИ ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУ ЖОЛДАРЫ
А.О. Исина
Ш.Уәлиханов атындағы КМУ, Көкшетау қ.
Жоғары оқу орындарының биотехнология бөлімдерінде кәсіби қазақ тілін
оқыту әдістемесі теориялық білім берумен қатар болашақ мамандыққа баулиды.
Осыған орай кәсіби қазақ тілінен берілетін базалық білім таңдалады. Қажетті
базалық білімде ерекше орынды жоспарлау мәселесі алады, себебі бүгінгі студент
ертеңгі маман. Бүгінде оқытудың барлық түрін кешенді қарастыру, оларды бір –
бірімен байланыстыру мақсаты басым болып тұр. Бүгінгі күн талабы – маманның
кәсіби бағыттылығын, іскерлігін қалыптастыру. Болашақ кәсіп иелерін мамандыққа
даярлау, бүгінгі күнде жоғары оқу орындарында кәсіби біліктілікті оқыту көзделіп
отыр.
Университеттерде білім беру – қоғам дамуының негізгі жолы. Сондықтан
кәсіптік білім беруде өтілетін тақырыптар, соның ішінде жоспарлау мәселесі,
ғылымның соңғы жетістіктеріне негізделуі тиіс. Білім беруде жаңа технологиялардың пайда болуы оқытушыдан әдістемелік – технологиялық біліктілікті талап
етеді. Себебі мұғалім өз қызметінің негізгі субъектісі студенттің жеке басымен
жұмыс істейді. Студенттердің мүмкіншілігіне, қажеттілігіне, білім берудің мақсаты
мен міндеттеріне негізделмеген оқыту нәтиже бермейді. Дүние жүзі педагог –
ғалымдарының пікірінше, нәтижені оқытудың педагогикалық технологиясын береді.
«Қазіргі кезде білім жүйелерін технологиялық негізде құру – педагогикалық ғылым
мен практиканың жаңа болашағы мол бағыты болып отыр», – дейді педагогика
ғылымдарының докторы Ж. Қараев [1, 367].
Қандай технология болмасын, оны оқытушы сабақтың жоспары арқылы іске
асырады. Ал бүгінгі күні жоспарлау мәселесі әлі шешімін таппай отыр. Сондықтан
технологиялық карта әмбебап жоспар, оны барлық пәндерге бейімдеп қолдануға
болады. Технологиялық карта арқылы оқытуды келесі үш бағытта жүргізген өте
тиімді: білім мазмұны, құрылымы, қандай әдіс – тәсіл арқылы (технология). Нені
және қандай бірлікте оқыту мәселелерінің мазмұны пән бағдарламасында,
мемлекеттік стандартта көрсетіледі.
«Технология» ұғымы педагогикаға өндіріс аясынан енді. В. Даль «Технология – наука техники. Техника искусство, знание, умения приема работы и приложение их к делу», – деп түсіндіреді [2, 15]. Технология сөзінің алғашқы мағынасы
өнімді өндіру барысында шикізаттың қалпын, күйін өзгерту, жаңарту әдістерінің
жиынтығы деген мағынаны білдірген. Егер осы мағынадағы ұғымды педагогикалық
колледжге аударсақ, технология ұғымы (гректің techne – өнер, шеберлік, біліктілік,
logos – оқу) сөздерінен шығып, маманның білім, біліктілігін айқындайтын, сабақ
жүргізу барысында іскерлігін көрсететін кәсіптік шеберлігі деген мағынада
қолданылып жүр. Педагогика ілімінде технологиялық карта деген ұғым білімді
қолданысқа, меңгеруге ыңғайлы етіп жүйелеу, шоғырландыру, жинақтау болып табылады.
В.П. Беспалько, М.В. Кларкин, Б.С. Блум т.б. ғалымдар технология ұғымына
мынандай анықтама береді: «Оқытудың арнайы формаларын, әдістері мен тәсілдерін
айқындайтын педагогика – психологиялық нұсқаулардың жиынтығы, педагогикалық
процесті ұйымдастырудың әдістемелік аспабы, оқуды іске асырудың мазмұндық
техникасы, практика жүзінде іске асырылатын белгілі бір педагогикалық жүйенің
жобасы» [3]. «Оқыту процесінде жоcпарлы нәтижеге жетудің сипаттамасы» [4],
«белгілі бір қалыпты өзгертудің, өңдеудің әдістерінің жиынтығы, өнер, шеберлік,
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іскерлік», «студент пен оқытушыға қолайлы жағдай жасау мақсатында оқу процесін
жоспарлаудың, ұйымдастырудың, өткізудің ойластырылған моделі, үлгісі» [5]. Осы
уақытқа дейін оқытушы қалыптасқан бірыңғай жоспарлауды қолданып келді. Ал
жаңа технологиялар қазіргі заман талабына сай жүйелі тұрғыдан оқытуда мұғалімнің
рөлін өзгертті. Оқытушы дайын білімді жоспарлап, жеткізуші рөлінен студенттерді
білім алуға ұйымдастырушы, кеңесші қызметіне ауысты. Қалыптасқан жоспарлау
аясында тақырыпты меңгерту нақты үлгерім деңгейіне (жақсы оқитындар,
орташалар, нашарлар) негізделді. Ал технологиялық карта тақырыпты әрбір
студенттің игеруіне (үлгеріміне байланысты емес) тиімді жағдай жасайды. Ондай
жағдайлар: студенттің тақырып бойынша өз бетімен жұмысы, білім деңгейін
стандарт деңгейінен жоғарылату. Бұлардың бәрі технологиялық картадағы мақсат
пен міндеттерге байланысты жүргізіліп отырады. Технологиялық картамен
оқытудың барлық кезеңін қамти отырып, мұғалімнің әрекетіне логикалық бірізділік,
қисындылық, саналалық, болжалдық, мақсаттылық сипаттар береді. Демек,
қалыптасқан әдістеме бойынша жазылатын жоспар мен технологиялық карта бір –
бірінен оқытуды ұйымдастыру, тақырыпты беру, студенттердің білімін анықтау,
білім деңгейін көтеру жағынан ерекшеленеді. Жоғары оқу орындарындағы кәсіби
бағытта берілетін мәтіндер студенттердің ойлау қабілетін, мамандыққа деген
сүйіспеншіліктерін, қазақша ойлап, ойларын жүйелеуге негізделеді. Мәселе
ұсынылып отырған биотехнологиялық мәтінге бірнеше жұмыс түрлері келтіріліп
отыр.
І. Мәтінге дейінгі жұмыс:
1. Сөздер мен сөз тіркестерін аударыңыз, есте сақтаңыз.
2. Сөздер мен сөз тіркестерін қатыстыра отырып, сөйлемдер құрыңыз.
Биологиялық жүйелер, өндірісте қолдану, өндірістің жаңа саласы, тірі
организмдер, белоктық заттар, ашытқылар, жасушалар, қосылыстары,
қамтамасыз ету, аса бағалы биологиялық заттар, дәрі-дәрмектер.
3. Екі бағандағы сөздерден сөз тіркестерін құрыңыз.
1) биосинтетикалық
а) заттар
2) қажетті
ә) бактериялар
3) дәрі-дәрмектер
б) алынады
4) биотехнология
в) салалары
5) лимон
г) қышқылы
6) химиялық
ғ) өнеркәсіп
ІІ. Мәтінмен жұмыс.
1. Мәтінді мәнерлеп, түсініп оқыңыз.
2. Мәтіннің мазмұнына қарай бөлімге бөліп, әрқайсысына тақырып қойыңыз.
3. Тақырып бойынша әңгімелеңіз.
БИОТЕХНОЛОГИЯ

Биотехнология (био және технология) тірі организмдерді және биологиялық
жүйелер мен процестерді адамның мақсатына сай өндірісте қолдануға негізделген
ғылым мен өндірістің жаңа саласы.
Биотехнология терминін алғаш рет 1919 жылы венгр ғалымы К. Эрекли енгізді.
Биотехнологияның мәні – белоктық заттардың түзілуіне қажетті бактериялар,
ашытқылар, өсімдіктер мен жануарлар клеткаларының табиғаттағы қосылыстарын
пайдалана отырып, өзіндік ерекшеліктері бар жаңа қосылыстарды, метаболиттерді,
биосинтетикалық заттарды синтездеуді қамтамасыз ету.
Биотехнологияның көмегімен аса бағалы биологиялық активті заттар –
гормондар, ферменттер, дәрумендер, антибиотиктер т.б. дәрі – дәрмектер алынады.
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Биотехнологияның жаңа салалары: генетикалық, клеткалық, және белоктық,
жануарлар, өсімдіктер және бактериялар клеткасын көбейтудің жаңа әдістері кеңінен
пайдалануда. Мысалы, медицинада лимон және амин қышқылдары, биополимерлер,
биогаз, этанол, этилен, глюкоза қолданылады.
ІІІ. Мәтіннен кейін жұмыс.
1. Мәтін бойынша төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз.
1. Биотехнология дегеніміз не?
2. Биотехнология саласы нені зерттейді?
3. Биотехнологияның көмегімен қандай заттар алынады?
4. Биотехнологияның салаларын атаңыз.
5. Өсімдіктерге жататын дүниелерді атаңыз.
6. Мәтінде химиялық өнеркәсіпке жатататын сөздер бар ма? Атаңыз.
2. Сөйлемдерді аяқтаңыз.
• Біздің елімізде ........................................................
• Қазіргі жағдайда ....................................................
• Биотехнологияның көмегі .....................................
• Ұлы ғалым К. Эрекли ............................................
• Биотехнологияның мәні ........................................
• Биотехнология саласы............................................
• Инженериялық өндірісте .......................................
• Биотехнология терминін тұңғыш рет ...................
• Биотехнологиялық тәсілдерді ................................
• Биотехнологияның маңызы ....................................
3. Берілген сөздердің синонимдік қатарларын құрыңыз:
Зат, пайдалану, көмек, бағалы, керекті, енгізді,
4. Сұхбатты толықтырыңыз
Тілші: Тірі организмдерге нелер жатады?
Студент:
Тілші: Өндірістің жаңа саласына нелерді жатқызасыз?
Студент:
Тілші: Сіз өзіңіз биотехнологияға қандай анықтама берер едіңіз?
Студент:
Тілші: Биотехнологияның көмегі бар деп ойлайсыз ба?
Студент:
Тілші: Егер сіз биотехнология саласын басқарсаңыз, қандай заңдар еңгізер
едіңіз?
Студент:
Тілші: Халықтық медицинада лимонды қандай жағдайларда қолданылады?
Студент:
Тілші: Сұхбаттасқаныңызға көп рахмет. Сау болыңыз!
Студент: Сау болыңыз!
5. Берілген сөздер мен сөз тіркестеріне септік жалғауларын қосып,
сөйлемдер құрыңыз.
Саланы қолдану, тұрмыстағы қалдықтар, улы заттар, өндіріс, ірі қалалар,
бөлінетін лас сулар, тазарту, биотехнология, препараттар, биотехнологиялық тәсіл,
мал шаруашылығы.
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6. Кластерді толтырыңыз.

Биотехнология

7. Қазақстанда болып жатқан биотехнологиялық жаңалықтар туралы
материалды газеттерден әкеліңіз.
8. Интернеттің көмегімен екі облыстағы өнеркәсіп зауытын салыстырыңыз
Астана қаласы

1. Көлемі: 2000 шаршы метр.

Екеуіне де ортақ

Алматы қаласы

1. Көлемі: 1500 шаршы метр.

9. Әлемде талай қызық бар. Қалай ойлайсыздар бұл жерде қандай
биотехнологиялық өзгерістер көріп тұрсыздар? Ойларыңызды ауызша
білдіріңіздер.
Алжирдің Синдиден Абессос қаласы жанында таңғажайып көл бар. Оның суы
кәдімгі сия сияқты кағазға жазыла береді. Бүл көлге сол аймакгағы екі арнадан көп
су құйылады. Ол судын бірі тұз бен темір ерітінділеріне бай. Екіншісі түрлі
өсімдіктер мен жануарларға толы. Осы екеуінің суы косылғанда, сия түстес су пайда
болады.
10. Әріптесіңізден мына тақырыптар бойынша интервью алыңыз.
а) Келешекте осы мамандықпен жұмыс істейсіз бе?
ә) Өз мамандығыңызды құрметтейсіз бе?
б) Жұмыс істеу үшін Қазақстанның қай қаласын таңдар едіңіз?
в) Бірден бастық болар ма едіңіз?
Осындай әртүрлі дәрежедегі ұсынылған оқытудың тиімді жақтарын тәжірибе
жүзінде күнделікті сабақ үстінде қолданамыз. Студенттерге берілетін тапсырмалар
мөлшері де ондай ауыр болмауы тиіс. Өйткені мұндай оқытылатын мәтіндер орыс
тіліді аудиторияның В2 деңгейіне арналып жасалған тапсырмалар қатарына жатады.
Жаңаша кәсіби қазақ тілін оқыту – қазақ тілінің әр тақырыптарына жазылған
сабақтар. Яғни қазақ тілін оқытудың негізгі құралы – технологиялық тәсілдер.
Дұрыс құрылған тапсырмалар оқытудың басты шарты болып табылады. Тапсырмалар жүйесі мынадай мәселелерді қамтиды:
1. Тақырыптың жалпы мақсатын нақтылау.
2. Міндеттерді жүйелеу.
3. Студенттің тақырыпты меңгеру барысындағы өз бетімен жұмысын
мөлшерлеу.
4. Тақырып бойынша білім деңгейін анықтау.
5. Тақырып бойынша білім деңгейін стандарт деңгейінен жоғарылату.
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Тақырыптың жалпы мақсаты, міндеттері әр деңгейдің ерекшелігін ескере
отырып, пән бағдарламасы мен стандарт талаптары бойынша құрастырылады.
Оқытушы сабақтың мақсаты, міндеттер жүйесі арқылы университет студентінің
тақырып бойынша жететін жаңа деңгейін көреді. Тақырыптардың жалпы мақсаттары
мен міндеттері жарты оқу жылына құрылып, оқытушы өз тобындағы немесе бірнеше
топтағы оқу үрдісі кезінде сол жүйеге түзетулер енгізгеннің нәтижесінде нақтылана
береді. Осы бөлім басқа бөлімдердің мазмұнын анықтайды және оларды құрастыру
кезінде оқытушының кәсіптік қызметін көтереді. Сабақтың жалпы мақсаты мен
міндеттері студенттің білім деңгейін анықтаудың негізі болып табылады. Қай
тақырыптың болмасын жалпы мақсатын, міндеттерін айқындау барысында
оқытушының жаңаша әдістемелік ойлау қабілеті дамиды.
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О ПОСЛОВИЧНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЯХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Г.К. Абзулдинова
Павлодарский государственный педагогический институт, г. Павлодар
Трансформация в пословицах и поговорках позволяет получить представление
об актуальных процессах в культуре, экономике, политике, о роли некоторых сфер
общественной жизни и об отношении носителей языка к происходящему. Пословичные трансформации (антипословицы) – это приближенное содержание пословиц и
поговорок к нынешним реальным социально-политическим и экономическим условиям. Системный анализ таких трансформов в лингвокультурологическом аспекте
пока не осуществлен. Между тем пословичные трансформы обладают значительным
лингвокультурологическим потенциалом [1].
Активизация употребления трансформированных пословиц объясняется тем,
что они выполняют особый «социальный заказ», «осовременивают» шаблонизированные многолетним (а часто и многовековым) употреблением паремии и отражают
актуальные для носителей языка реалии.
Цель трансформов – это смеховой эффект или разрушение норм (моральных,
утверждаемых традиционными пословицами, и языковых – введение в пословицу
жаргонизмов, бранной лексики и т.п.), эффективный способ высмеивания и опровержения закрепленных в их прототипах общественных стереотипов. Антипословицы являются не только действенным средством для привлечения внимания в силу
различных структурно-семантических преобразований, используемых для их создания, но и выступают орудием воздействия и управления аудиторией.
В настоящее время частотны трансформы, отражающие новые реалии из социально-политической сферы: медицина (Лекарства дороже денег), образование (Образование дороже денег), политика и государство (Делу время – пикету час), армия
(Не боевая техника красит воина, а воин боевую технику), криминальная сфера и
охрана правопорядка (Язык до киллера доведет), средства массовой информации
(Папарацци на выдумку хитра); экономической сферы (Свой бизнес карман не тянет); научно-технической сферы: компьютерные технологии (Хакерство хуже воровства), космос («Мир» от «Челледжера» недалеко падает); обиходно-бытовой
сферы: алкоголь (Водку пивом не испортишь), наркомания (Чем бы наркоман ни
тешился, лишь бы кайф не ломал), секс (И для старухи найдется порнуха); сферы
досуга (Рок попсы не слаще; Не так страшен пейнтбол, как его малюют).[1]
Наименования многих реалий этих сфер являются лингвокультуремами нового
времени, а выделение такого междисциплинарного направления, как лингвосоциокультурология, объектом которого является язык как знаковая система культуры определенного социума, позволяет называть их лингвосоциокультуремами, так как
данные единицы являются национально детерминированными языковыми знаками,
которые отражают явления социальных сфер.
Х. Вальтер и В.П. Мокиенко составили словарь антипословиц русского народа.
Они определяют антипословицы как трансформации традиционных паремий, представляющие собой интересное явление. Это тексты, в которых контаминируются
структурно-семантические единицы и модели традиционных паремий, лозунгов,
рекламы, в том числе и политической. В них, в частности, отражается и подвергается
оценке недавнее прошлое и современные реалии. [2]
Следует отметить, что антипословицы характеризуются тем, что их понимание
не зависит от контекста, и они могут функционировать как самостоятельные афоризмы.
В лингвокультурологических исследованиях связующим звеном языка и культуры выступает категория ценности, так как ценность признается основополагаю-
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щим принципом культуры, а своеобразие систем ценностей – определяющим фактором различия культур.
Сопоставительное изучение традиционных пословиц и современных пословичных трансформов дает очень важные сведения о ценностных ориентирах культуры
на определенном этапе ее развития.
Анализ семантики традиционных русских пословиц и пословичных трансформов, репрезентирующих концепт «учеба», позволил сделать выводы о динамических
процессах в пословичной картине мира и, соответственно, в системе ценностей носителя русской лингвокультуры.
На современном этапе меняется политическое и экономическое положение
страны. Укрепление межгосударственных отношений дает возможность получать
образование, как в отечественных, так и зарубежных учебных заведениях. При этом
с ростом качества образования растет и его стоимость: Образование дороже денег.
Данная пословица обладает двойным смыслом, один из которых относит образование к духовным ценностям и подчеркивает его необходимость и значимость. Надо
сказать, что человек, находящийся в данной социокультурной среде и зная стоимость образования, скорее всего, воспримет данную пословицу как ироничное высказывание, подтверждающее тот факт, что сегодня образование является дорогостоящим, и не каждый может себе позволить получить высшее образование в отечественном вузе, не говоря уже о зарубежном. Данная пословица получает подобное
значение за счет гиперболического эффекта, так как в современном мире деньги являются мерой всех товаров и услуг, в том числе и образования, которое получают за
деньги [2].
Несмотря на то, что образование играет важную роль в жизни современного
человека, оно не всегда является залогом высокооплачиваемой работы и материальной обеспеченности жизни. Так подобное мнение отражается в антипословице Чтобы мало зарабатывать, надо много учиться.
Линия «учеба – деньги» проходит во многих трансформированных пословицах.
Если в оригинальных пословицах деньгам уделялась малая роль, то в антипословицах их значение превосходит значение учебы.
Исследователь Н.О. Лосский отмечал такую черту русского народа, как лень,
которая отражена во многих русских пословицах и поговорках. Как было сказано,
для многих возрастных групп учеба – это работа. Данное мнение нашло свое подтверждение в пословицах Учеба и труд до добра не доведут или в следующем
трансформе пословицы Век живи…живи, живи, а учеба не волк, в лес не убежит.
Последняя антипословица является синтезом пословиц Век живи, век учись и Работа не волк, в лес не убежит, поэтому носитель данной лингвокультуры знает оригинальное значение данных паремий и, используя их трансформ, намеренно преуменьшает значение данного явления. [3]
Следующая пословица отражает мнение, что человек получает знания в течение жизни, а не, как это принято считать, за партой: Мы учимся всю жизнь, не считая десятка лет, проведенных в школе. Безусловно, это выражение утрировано, так
как известно, что азы человек постигает в школе, там формируется база, позволяющая ему строить свою профессиональную жизнь. Просто школьные годы считаются
беззаботными, это определенный этап в жизни каждого человека, который он вспоминает с теплотой и войдя во взрослую жизнь, понимает, что теперь у него появляются другие обязанности, ответственность, заботы.
В русском языке появились антипословицы традиционной паремии Ученье –
свет, а неученье – тьма. Они основаны: 1) на игре слов: Ученье – свет, а неученых –
тьма, Ученье – свет, а неучей – тьма. Здесь использование лексемы «тьма» показывает количественное значение, в отличие от оригинальной пословицы, в которой это
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же слово означало отсутствие света и могло быть интерпретировано, как «отсутствие
света в умах». Кроме того, замена «неученье» на «неученых, неучей» воспринимается как переход от абстрактного к конкретному; показывает имеющийся результат, а
не предполагаемый; 2) на комическом эффекте Ученье – свет, а неученье с утра на
работу (пословица, одобряющая учебу, знания выдвигающая общепринятое мнение,
что человек без знаний, без учения годится на другую, более тяжелую, грубую работу) и Ученье – свет, а неученье – приятный полумрак (пословица, противоречиво
объясняющая учебу и отношение к ней), которая в свою очередь, является обобщением из молодежного афоризма Темнота – друг молодежи [4].
В современных пословицах уже подчеркивается не ум, а смекалка, изворотливость: Умными мы зовем людей, которые с нами соглашаются. Появляется саркастичное определение интеллектуального человека: Интеллектуал – человек слишком
умный, чтобы помнить простейшие вещи. Считается, что умный человек многое
необоснованно усложняет, тем самым, создавая себе проблемы [4].
Анализируя антипословицы, можно прийти к следующим выводам: в современный период важно быть не знающим, грамотным, а находчивым, смышленым,
сообразительным человеком, иметь качества, которые в традиционных поговорках
осуждались. Сейчас такие черты характера считаются значимыми, необходимыми
для достижения конкретных целей.
В настоящее время очень редко обращаются к субконцепту «книга». Это связано с тем, что телевидение, средства массовой информации, Интернет вытесняют
книги с художественными произведениями, учебники, справочники, словари, энциклопедии. Множество литературных произведений сейчас экранизировано, появилась
масса шпаргалок, которые в упрощенной форме передают сюжет художественных
произведений, что, в свою очередь, привело к тому, что резко сократилось число читателей книг. Это суждение отражается и в пословице Читайте книги – некоторые
из них специально для этого написаны, где прослеживается призыв в ироничной
форме о том, что, в век информационных технологий, книги предназначены для чтения.
Наряду с призывом читать книги бытует мнение об их бесполезности: Сколько
книги не читай – императором все равно не станешь, которая подтверждает общепринятое мнение, что книга – это источник знаний, а знания не всегда важны в достижении цели, то и книга теряет свою значимость.
Таким образом, экономические, политические и социальные изменения в стране меняют отношение ко многим явлениям, формируют новое представление о ценностях отличное от предыдущего, складывающегося веками.
В результате анализа пословичной репрезентации познавательных, ментальных
ценностей можно отметить, что, несмотря на важность науки, значимости учения,
просвещения, разума, утверждаемых традиционными пословицами, в русских
трансформах с сарказмом говорится о том, что выше оценивается смекалка, изворотливость, осмеивается усердие в учебе. Материальное благополучие приобретает
большую силу, чем знания, обучение. Утрированно высказывается мнение, что даже
знания могут быть куплены за деньги.
Пословицы и поговорки русского языка отражают события, которые имели место в конце прошлого столетия, когда происходили изменения в политической и
экономической системах постсоветского пространства. В это время люди уделяли
большое внимание материальной стороне жизни, на второй план ушли искусство,
образование. Новые условия, в которые были поставлены люди, диктовали необходимость заниматься деятельностью, которая выведет их на новый уровень развития,
менять свои профессии, искать способы выживания в новых экономических условиях. Все эти процессы нашли отражение в трансформах, которые высмеивают попыт-
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ки изменения системы ценностей, те жизненные условия, в которые поместили народ, ту реальность, которая заставила людей поменять свои взгляды, жизненные позиции. Однако следует отметить, что со временем данные трансформы потеряют
свою актуальность и, скорее всего, исчезнут в связи с появлением новых событий
объективной реальности.
На основе вышесказанного можно сделать следующие выводы: язык незамедлительно реагирует на события и изменения, происходящие в жизни общества. В
языке появляются новые понятия, отражающие современное видение тех или иных
явлений, происходящих в данный момент в мире, на изменяющиеся ценности.
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ВЛИЯНИЕ ЯЗЫКА ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ У УЧАЩИХСЯ
А. Алдабердикызы
КазНу им. аль-Фараби, г. Алматы
Республика Казахстан входит в число стран, участвующих в международном
мониторинге качества национального образования в отношении читательской грамотности, которое проводится PISA. Обновление казахстанского образования происходит в контексте позитивных мировых тенденций, связанных с изменением стратегических целей, приоритетно направленных на создание условий успешной адаптации подрастающего поколения к меняющимся условиям социально-экономической жизни. Задачи и цели повышения функциональной грамотности, отражено
в Законе Республики Казахстан «Об Образовании», «Государственной программе
развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 годы», «Национальном
плане действий по развитию функциональной грамотности школьников на 2012–
2016 годы», «Концепции 12-летнего среднего общего образования в Республике Казахстан», а также рекомендациях ЮНЕСКО по непрерывному образованию.
Однако наличие законодательной базы, разнообразие программ, меняющих
стратегические цели, приоритетно направленные на успешную адаптацию учащихся
к условиям социально-экономической жизни, еще не обеспечивают решения всего
объема проблем, связанных с читательской грамотностью. Необходим тщательный
мониторинг и анализ культурного и языкового разнообразия и сложившихся исключений в образовании, связанных с социальными и иными различиями.
Фокус исследования – определение зависимости читательской грамотности
учащихся старших классов общеобразовательных школ на казахском, русском и английском языках от языка обучения в начальной и средней школе.
Репрезентативность данных: однородность обучения на трех языках, одинаковое число респондентов из разных по форме собственности и местонахождению
школ (государственные: две в центре, две в нижней окраине города; три частные).
Инструмент – адаптированная к цели исследования анкета, апробированная ранее при мониторинге читательской грамотности [1, c. 3-10]; [2, c. 20-24]; [3, c. 146150], [4]; [5, с. 343]. Первая часть анкеты содержит 45 вопросов (10 открытых,
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17 закрытых и 18 полузакрытых). Вторая – тестовые задания на трех языках по
18 текстам (критерии CEFR), соответствующим уровням от А1 до С2. Тестовые задания созданы по образцам PISA.
Материал и метод: статистический анализ (SPSS) 297 анкет учащихся девятых
классов государственных и негосударственных школ Алматы (55.9% мальчиков,
43.8%  девочек, 0.3%  без ответа; 79.8% казахов, 6.1% русских, 6.7% уйгуров,
2.0% корейцев, 2.4% татар, 0.3% кыргызов, узбеков, пушту, 2%  без ответа).
Четыре параметра связей переменных: коэффициент линейной корреляции
Пирсона (хи-квадрат); уровень р; сравнение ожидаемого и полученного результатов,
медиана уровней читательской грамотности на трех языках [6, c. 324].
Результаты исследования читательской грамотности
По результатам данных о языке обучения в начальной школе стало известно,
что 127 (42,8%) респондентов обучались на казахском языке, 157 (52,9%) обучались
на русском, 7 (2,4%) – на уйгурском, 1 (0,3%) – на узбекском и 1 (0,3%) – на английском языке. 4 (1,3%) респондента не ответили на вопрос.
Хи-квадрат корреляции читательской грамотности на казахском языке и языка
обучения в начальной школе составляет 47,425. Хи-квадрат корреляции читательской грамотности на русском языке и языка обучения в начальной школе равна
47,425, и хи-квадрат корреляции читательской грамотности на английском языке и
языка обучения в начальной школе – 66,510. представленные цифры указывают на
умеренно сильный положительный характер линейной корреляционной связи между
переменными. Уровень р ≤ 0,005 в этих корреляциях указывает на бесспорные сильные позитивные различия между выбранными двумя величинами. Различия также
прослеживаются в том, что «ожидаемый» и «полученный» результаты не совпадают;
чем выше расхождение между ними, тем больше влияния имеют переменные друг на
друга. Эти данные указывают на правдоподобность и валидность данных в статистическом анализе.
По итогам корреляции языка обучения в начальной школе и уровней читательской грамотности на казахском, русском и английском языках, можно сделать вывод, что самой высокой усредненной медианой по читательской грамотности является медиана по читательской грамотности на русском языке, что составляет 5,5 самая
низкая усредненная – по читательской грамотности на английском языке (3,6). Респонденты, которые обучались в начальной школе на русском языке продемонстрировали лучший результат по читательской грамотности на всех трех исследуемых
языках, чем остальные респонденты. Второе место по показателям по всем трем
языкам делят респонденты, обучавшиеся на казахском языке и те, которые обучались на казахском, русском и английском языках. Что касается самых низких результатов, то они принадлежат респондентам, обучавшимся в начальной школе на уйгурском языке (диаграмма 1).
Таким образом, картина, полученная по корреляции уровня читательской грамотности на казахском, русском и английском языках и языка обучения в начальной
школе позволяет утверждать, что умеренно сильная положительная корреляция прослеживается в корреляционной зависимости уровня читательской грамотности на
казахском, русском и английском языках и языка обучения респондентов в начальной школе.
Анализ ответов на вопрос о языке обучения в средней школе показал, что 115
(38,7%) респондентов обучаются на казахском языке, 129 (43,4%) респондентов – на
русском, 42 (14,1%) выбрали в качестве языка обучения английский язык, у 7-х
(2,4%) респондентов язык обучения в средней школе является уйгурский. 4 (1,3%)
респондента оставили вопрос без ответа.
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Диаграмма 1. Сравнительный анализ медиан уровней читательской грамотности
на казахском / русском / английском языках vs. Язык обучения респондентов в начальной школе

Хи-квадрат корреляции читательской грамотности на казахском языке и языка
обучения в средней школе составляет 66,510. Хи-квадрат корреляции читательской
грамотности на русском языке и языка обучения в средней школе – 151,629. Хиквадрат корреляции читательской грамотности на английском языке и языка обучения в средней школе равен 144,255. Большие и положительные цифры указывают на
строго положительный характер линейной связи между переменными. Уровень
р ≤ 0,005 в этих корреляциях указывает на бесспорные сильные позитивные различия между выбранными двумя величинами. Различия также прослеживаются в том,
что «ожидаемый» и «полученный» результаты не совпадают; чем выше расхождение
между ними, тем больше влияния имеют переменные друг на друга. Эти данные указывают на правдоподобность и валидность данных в статистическом анализе.
По итогам корреляции языка обучения в средней школе и уровней читательской грамотности на казахском, русском и английском языках, можно сделать вывод, что самой высокой усредненной медианой по читательской грамотности является медиана по читательской грамотности на русском языке (5,5), самая низкая усредненная – по читательской грамотности на английском языке на уровне 3,6 пункта.
Респонденты, которые обучаются на русском языке показали лучший результат по
читательской грамотности на казахском и английском языках, и респонденты, обучающиеся на казахском, русском и английском языках, продемонстрировали лучший
результат по читательской грамотности на русском языке по сравнению с остальными группами. Самые низкие результаты по всем трем исследуемым языкам принадлежат респондентам, которые обучаются на уйгурском языке.
Следовательно, картина, полученная по корреляции уровня читательской грамотности на казахском, русском и английском языках и языка обучения в средней
школе, позволяет утверждать, что сильная положительная корреляция прослеживается в корреляционной зависимости уровня читательской грамотности на казахском,
русском и английском языках и языка обучения в средней школе.
В ходе исследования экспериментально установлено:
1. Обучение на русском языке в начальных классах предполагает высокие результаты по читательской грамотности на казахском, русском и английском языках в
перспективе, в то время как обучение на уйгурском языке в начальной школе, наоборот, может обуславливать низкую читательскую грамотность на казахском, русском и английском языках.

52

Диаграмма 2. Сравнительный анализ медиан уровней читательской грамотности
на казахском / русском / английском языках vs. Язык обучения респондентов в средней школе

2. Обучение на русском языке в средней школе может предопределять высокий
уровень читательской грамотности на казахском и английском языках, обучение на
казахском, русском и английском языках в средней школе предполагает лучшие результаты по читательской грамотности на русском языке, в то время как обучение на
уйгурском языке в средней школе может обуславливать низкую читательскую грамотность на казахском, русском и английском языках.
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ОРЫС ТОПТАРЫНДА ҚАЗАҚ ТІЛІН МӘТІН АРҚЫЛЫ МЕҢГЕРТУ
ЖОЛДАРЫ
А.Д. Амренов
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, Павлодар қ.
Елбасының 2005 жылғы Жолдауында «Қазақ тілі барша қазақстандықтарды
біріктіруші факторға айналуға тиіс» деп атап көрсеткеніндей елдік егемендікті
орнықтырып, қазақ тілі мемлекеттік тіл мәртебесіне иеленген тұстан бастап, оны
өзгелерге игерту мақсатында біршама жұмыстар атқарылды, оқулық, оқу әдістемелік
құралдар, түрлі салалық, аударма, түсіндірме сөздіктердің шығуына жағдайлар
жасалды. «Бұл бағыттағы орындалмақ міндеттердің де, атқармақ істердің де жұлын жотасы мен жүрек-өзегі – қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде жалпыға бірдей
заңдық-хұқықтық мәртебесін қамтамасыз ету. Ендеше мұғалімдер қауымының еңбек
еншісі мен тұлғалық сыбағасы – болашақ үшін біртұтас лингвосоциум қалыптастыруға ұйтқы боларлық шәкірттерді оқытып тәрбиелеу» [1, 259].
Осы мақсатта егемендік құзіреттігімізді нықтап, Атазаңда тіл мәртебесі
айқындалып, Тіл туралы заңдар мен тұжырымдамалар хұқықтық тұрғыда жүзеге аса
бастаған кеңістіктегі қазіргі маман қазақ тілін балабақша, мектеп бағдарламаларында
оқып, өз кәсібіне сай маманданған оқу орнында (колледж, жоо) мемлекеттік тілді
қарым -қатынас құралы ретінде еркін меңгеруі жоғарыдағы заңдар негіздемесіне сай
болуы заңдылық. Бұл бағытта педагогика саласында ұмтылыстар да жоқ емес. Тілді
меңгертудің: бағдарламалап оқыту; таным белсенділігін арттырып оқыту; оңтайландырып (оптималданып) оқыту; өзектендіріп (проблемелық) оқыту; дамыта оқыту;
қарқынды (интенсивті) оқыту; модулдап оқыту; деңгейлеп оқыту; педогогикалық
диагностика әдісімен оқыту; тоғыстырып (интегралдап) оқыту; компьютерлік,
ақпараттық интернеттік технологиялармен оқыту сияқты түрлі әдістемелік жолдары
қолданылды. Санамалай берсек бүгінгі таңда 50 -ге жуық оқыту әдіс-тәсілдері мен
технологиялары бар екен.
Дегенмен де қазіргі заман талабына сай мемлекеттік тілді жетік меңгерген
маман даярлауда қазақ тілін жалпы мемлекеттік деңгейде сөйлетудің мүмкіндігін
қарастыратын тетіктер әлі де болса әлсіздік танытуда.
Бүгінде мемлекеттік тілді жетік меңгерген кәсіби білікті маман даярлау
жоғарғы оқу орындарында қолға алынуда. Қазақ тілін меңгертуде студенттердің
кәсіби деңгейін жетілдіру мақсатында мемлекеттік стандарт негізінде типтік
бағдарламалар жасалған. Мұнда мемлекеттік тілді кәсіби негізде меңгертудің
жолдары қарастырылған: студенттер өз мамандығына қатысты тілдік ұғымдарды
меңгеріп кәсіби тілде сөйлеуге дағдыланады.
Алайда, тілді меңгерту тіл мен сөйлесім дихотомиясы тұрғысынан келгенде
сыңар жақты тілдің ереже-қағидаларын қайта түсіндіруге яғни тілді меңгертуді
құрылымдандыруға (фонетика, морфология, синтаксистік жүйе бойынша), немесе
кәсіби терминдерді жаттатып сол арқылы сөйлеуге әрекеттендіріледі. Бұл әрекеттің
нәтижесіз екендігін өмірдің өзі көрсетіп отыр. Жоғарғы оқу орнын бітіріп, кәсіби
білім алған мамандар еліміздің мемлекеттік тілінің заңдық- құқық талабына сай
әрекет етуге біліктілігі шала немесе мүлдем жоқ, яғни «лингвосоциум
қалыптастыруға ұйтқы боларлық шәкірттер» дайындалмаған.
Бұдан шығар жол – қазақ тілінің пәндік мәртебесін көтеру, ғылыми сараланған
пәндерді қазақ тіліне бейімдеу, қазақ тілінде оқыту. Бұл әрине тілдік қатысым
арқылы жүзеге асырылатын әрекет. «Тілдік қатынас – адамның ойлау, пайымдау,
сөйлеу, тыңдау, түсіну, айту, пікірлесу т.б. әрекеттеріне тікелей қатысты құбылыс»
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[2, 3]. Осының барлығы мәтін бойында кездеседі. Сондықтан коммуникацияда
тұтастығымен ерекшеленетін бүтін жүйе қатысымдық тұлғаның бірі – мәтін.
Тілші ғалымдардың көрсетуінше зерттеу нысанына қарай мәтінге байланысты
250-дей әр түрлі анықтама берілген [3, 131–209]. Мұның өзінен мәтіннің өте күрделі,
жүйелі құрылған құбылыс екенін көреміз. Мәтін әдебиеттану, тіл білімі, психология,
әлеуметтану, философия, тарих сияқты т.б. ғылымдарымен қатар тілдік қатынас,
тілді оқыту теориясының да зерттеу нысанына айналып отыр. Тілдік қатынасқа
жақын анықтамасы: «Мәтін – өз табиғатынан екі жақты. Бір жағынан, ол тілдік
жүйенің негізгі бірлігіне, яғни тар мағанасында тілге жатады, ал екінші жағынан,
қарым-қатынас әрекетіне жатады. ... Мәтін тілдік қатысым мен тілдік жүйенің
арасынан орын алатын жай ғана нысан емес: ол тең дәрежеде тілдік болымыстың
осы екі аймағына да қатысты болады» [4]. Анықтамада тіл мен сөйлеу дихотомиясы
бір-бірімен айырылмас табиғи бірлікте қарастырылады. Яғни мәтін арқыл тілді
меңгертудің жинақталған біртұтас әрекеті: тілдік тұлғалар (фонетикалық, лексикалық, грамматикалық) және сөйлесім (оқылым, жазылым, тыңдалым, айтылым,
тілдесім) қатысады. Сонымен қатар мәтін бойында тілдің ауызекі сөйлеу, ғылыми,
көркем әдебиет, ресми, публицистикалық сияқты толып жатқан функционалдық
стильдік ерекшеліктері де бар. Сонда алдыңғы екеуі тілді жалпы игертуге
бағытталса, соңғысы кәсібилікке бейімдеп меңгертеді.
Мәтін – қазақ тілін өзге ұлттарға меңгерту барысында үлкен орын алатын
оқыту нысаны. Біріншіден, тілден білім беретін материал оқыту мәтіндері түрінде
болса, екіншіден, жаттығулардың тұтас мәтін түрінде берілуі де мәтінмен істелетін
жұмыстардың сараланып жүйеленуін қажет етеді. Мәтіннің қызметін таныту –
студентке тіл бірліктерін функциональдық тұрғыдан танып-білуге, сол арқылы
оқушының логикалық ойлауы бірізді қалыптасуына мүмкіндік береді. Өйткені,
мәтінде тіл бірліктері (сөз, сөз тіркесі, сөйлем) тегіс қатысады. Сондай-ақ мәтін
стильге қатысты да танылады. Сондықтан мәтінмен жұмыс істеу әдістемесіне
стилистикалық бағыттағы жаттығу жұмыстары да енеді. Барлық мәтіндер, ең
алдымен, лингвистикалық нысан болып табылады. Сондықтан да мәтіндердің
типологиясы лигвистикалық тұрғыдан танылуы қажет. Лингвистикалық типологияның негізіне лингвистикалық дифференциация алынады. Оның өзі мәтіннің түрін,
формасын, жанрлық-стилистикалық ерекшеліктерін, жүзеге асырылу шарттары мен
тәсілін білдіреді. Сонда мәтіннің белгілеріне (әдістемелік тұрғыдан келгенде)
мыналар алынады: 1) сөйлеу түрі; 2) сөйлеу формасы; 3) сөйлеу стилі; 4) жанры;
5) сөйлеудің функциональдық-мағыналық типі (сөйлеу тәсілі); 6) сөйлеудің эмоционалдығы мен экспрессивтілігі. Түйіндегенде мәтінде тілдік бірліктер мен сөйлеу
әрекеттерінің барлық жағы қамтылған
Мәтін студенттің тілдік қабілетіне сәйекес түсінікті ғылыми тұрғыдан
сұрыпталған болғаны дұрыс. «Мәтінді сұрыптағанда мынандай факторлардың
кешенді жүйесін ескерген жөн: студенттердің мамандығы бойынша актив сөздер мен
түсіндірме терминдердің ауқымы; лексико-грамматикалық материалдың ерекшелігін
қамтамасыз ету; мәтіннің қиындық деңгейін анықтау критерийі; мәтіннің семантикалық моделін құру мүмкіндігі; Мәтінде ойлау –танымдық мәннің болуы; контекстік
көркемдік пен жанрлық шектеулік; тақырыптық принцип; мәтіннің композициялықмәндік құрылымы мен стилі» [5].
Сондықтан орыс аудиториясында оқып жүрген студенттерге жоғарғы талаптарды ескере отырып ауызекі сөйлеу тілін кәсіби мәтіндер арқылы дамыту тиімді әрі
тілді меңгертудің ұтымды тәсілі болып табылады. Мәселен биология мамандығына
ұсынылатын мәтіндер осы салаға қатысты ұғымдар мен түсініктерді, мамандықтың
өзіндік ерекшеліктерін ашып көрсететін жасуша, ұлпа, мүше, ағза, нәруыз сияқты
т.б. термин сөздердің қамтылуымен ерекшеленеді. Мұндай мәтінді алыстан іздеудің

55

де қажеті жоқ. Жалпы білім беретін мектептің қазақ сыныптарына арналған
оқулықтардағы мәтіндерді орыс аудиториясындағы студенттерге меңгерту арқылы
біріншіден, ғылыми сараланған пәндердің қазақ тіліндегі пәндік мәртебесі көтерілсе,
екіншіден ертеңгі маманның мемлекеттік тілді тек ауызекі сөйлеу қатысымында
емес білікті, өз мамандығына қатысты кәсіби тілді жетік меңгерген маман болып
шығуына бағыттайды.
Мәселен, 11-қазақ сыныбына арналған биология пәніндегі мына бір мәтінді
алайық:
Табиғаттағы барлық тірі организмдер бір-біріне ұқсас біркелкі құрылымдық
деңгейлерден тұрады. Бұл, жалпы, тірі организмдердің бәріне тән биологиялық
заңдылық болып саналады. Тіршілік деңгейлері: молекулалық, жасушалық
(клеткалық), ұлпалық, мүшелік, организмдік, популяциялық-түрлік, биогеоценоздық және биосфералық деп бөлінеді [6, 5].
Бір микромәтінде биология мамандығына қатысты тоғыз аталым берілген. Осы
аталымдарды меңгеру арқылы студент өз мамандығына қатысты қазақ тілінде
кеңейтілген ақпарат алады. Енді осыны меңгерту үшін мәтінмен жұмыс мынадай
кезеңдермен жүргізіледі:
1. Оқытушының басшылығымен жүргізілетін мәтінмен жұмыс алдындағы
кезеңде мәтінде кездесетін сөздер, сөз тіркестері іріктеліп алынып әртүрлі тапсырмалар мен грамматикалық жаттығулар беріледі. Бұл студенттің мәтінді игеруге
дайындық кезеңі.
2. Мәтіннің мазмұнын түсіндіріп оқыту, мәтін бойынша сұраққа жауап беріп
жоспар, қорытынды жасату арқылы әрекеттейтін мәтінмен жұмыс кезеңі. Бұл тәсіл
арқылы студент өз мамандығы бойынша сөздік қорын дамытып, ойын жетілдіріп,
еркін сөйлеуге дағдыланады. Бұл кездегі басты критерий студенттің мәтінді түсініп,
өз ойын еркін жеткізе білуіне басты назар аударылады.
3. Келесі мәтін соңындағы жұмыс кезеңінде студент мәтінге түсініктеме беріп,
ондағы мамандыққа қатысты терминдерді ауызша, жазбаша қатысымда еркін
қолдана білуі қажет.
Студенттің мәтінді меңгеру деңгейі пікірсайыс, проблемалық тақырып сияқты
түрлі тапсырмалар арқылы анықталады. Жалпы мәтін арқылы ауызша, жазбаша
қатысымға түсіру үшін тіл және сөйлеу дихотомиясындағы сөйлеу әрекетіне, яғни
оқылым, жазылым, тыңдалым, айтылым, тілдесім түрлері қамтылғанда өз нәтижесін
береді.
Түйіндегенде, студенттер мәтінмен жұмыс жасау кезінде мамандыққа қатысты
метатілді меңгере отырып еркін тілдік қатынасқа түседі, қазақ тілінде әртүрлі
хабарламалар, жазба жұмыстарын әзірлеу арқылы өздері де мамандыққа қатысты
мәтін құрастыруды үйренеді. Мұның өзі бүгінгі студенттің білікті, жаңа
технологияны меңгерген ертеңгі маман ғана емес, ауызекі тілде де, өз саласында да
қазақ тілін жетік меңгерген тұлға болып шығуына зор мүмкіндік туғызады.
Қазақстан кеңістігіндегі уақыт осыны талап етеді.
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МӘШҺҮР ЖҮСІП ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ
Н.Қ. Жүсіпов, М.Н. Баратова, Ұ. Қажығұмар
С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.
Кешегі әміршілдік жүйе үстемдігі дәуірінде өткен ғасырлардағы әдеби мұраны
тек таптық тұрғыдан сараптаумен шектелу нәтижесінде, оның көп қыр-сыры нағыз
ғылыми тұрғыда ашылмай келгені мәлім. Тәуелсіздік алғалы өнердегі, оның ішіндегі
көркем әдебиеттегі «ақтаңдақтарды» ашуда елеулі нәтижелерге қол жеткізілді деуге
негіз толық. Әйтсе де көне жазбалардың бір орталыққа жинақталып бітпеуі,
жиналған үлгілердің де кезінде дұрыс бақылауда болмағандықтан, «қолды болуы»
немесе оның танылуының кешеңдеуі т.с.с. өткен әдеби мұраны зерттеу ісін біршама
тоқыратып келгені белгілі. Міне, осы орайда артына өте мол мұра қалдырған
қазақтың белгілі ақыны, фольклортанушысы, тарихшысы Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының поэзиялық шығармаларының, жиналған халық ауыз әдебиеті үлгілерінің, тарихи
жәдігерлерінің т.б. он үш томдығы жарық көруі, Мәшһүр Жүсіптің басқа мұралары
тәрізді өлеңдерінің, фольклор үлгілерінің т.б. ашылмаған қыр-сырын кеңірек
сараптау тұлғалық энциклопедия көлемінде зерттеуге жол ашқаны анық. Рас,
Мәшһүр Жүсіп шығармашылығына арналған біраз диссертациялардың қорғалуы,
біраз кітаптардың шығуы қазақ әдебиеттану, тілтану, фольклортану, тарихтану
ғылымының басқа салалар тәрізді бұл арнада да ілгері басу жүргенін ескерген жөн.
Дегенмен қазіргі қазақ әдебиеттану, фольклортану, тарихтану т.с.с. ғылымдарының алдында өткен ғасырлардағы әдеби мұраны жинақтап, қажет ғылыми
түсініктемелермен жариялаумен қатар, оны әлем жұртшылығына таныту міндеті
тұрғанын зерделесек, әдебиет қорындағы асыл қазынаның бірі- Мәшһүр Жүсіп
шығармашылығын арнайы сараптау міндеті тұрғаны анық. Міне, осы талаптар
биігімен таразылағанда, С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
ғалымдары дайындаған Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының 20 томдығы мен тұлғалық
энциклопедиясы, жалпы қазақ мәдениеті мен ғылымының дамуына зор үлес
әкелетіні сөзсіз.
Көптомдықтың алғашқы 4 томы ақынның бұрынғы таңдамалысына [1] енбеген
тың материалдар: ишарат өлеңдері, рауаяттары, аңыз өлеңдері, өзі туралы айтқандары, сапар өлеңдері, насихат үлгілері, тікелей сын өрнектері, тұлғалар жырлары,
жоқтаулары, хат өлеңдері, айтыс нақыштары, еркін өлеңдері, аңыз дастандары,
тұспал өлеңдері, арнау, сырласу, нақыл өлеңдері, жетпіс бап өлеңдер топтамасы,
деректі дастандары, аңыз хикаяттары, мысал өлеңдері т.с.с. топтастырылып берілді.
Әрбір томның соңында 60-70 бетті қамтитын ғылыми түсініктемелері де бар. Онда
кітапқа енген әрбір мәтіннің қағазға түсу паспорты: қашан, қайда жазылғаны, қай
қолжазбаларда сақталғаны, қандай көшірмелері бар екендігі т.б. – бәрі де текстологиялық сараптаулардан өтіп, өзара салыстырылып берілген. Сондай-ақ ақын
туындылары түркі әдебиетінде діни тақырыптағы әдебиеттің негізін салушы Қожа
Ахмет Иассауи (ХІІ ғ.), әлем халықтары мойындаған Жүсіп Баласағұни (ХІ ғ.) т.с.с.
шығармаларымен үндестік, сарындастықта салыстырылып талданады. Тіпті,
еңбектегі шығарманың қандай жағдайда туғаны хақындағы деректер де келтіріледі.
Мәселен, Мәшһүр-Жүсіптің «Бір үйге» өлеңі идеясын толық түсіну үшін, оны
ақынның діни тақырыпқа арналған барлық өлеңдері, дастандары мен байланыстыра
қарастыру керек. Сонда бұл туындыдағы идеяның оқшау қалмайтынына, жалпы
Мәшһүр Жүсіп дүниетанымының, айтпақ ойларының бір бөлшегі екеніне көз
жеткіземіз. Мәселен, сол ғажайып үйдегі оқу мәнісін («Оқу бар ол әйнекке жазған
хаттан») түсіну үшін Алла сөзінің Құранда араб тілінде, араб әрпімен, өзіндік
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белгілермен қағазға түскеніне ден қойған жөн. Ұлы ақын Абайдың да алғашқы
туындысы: «Әлифби» өлеңі» болуы тегін емес [2, 3-8 б.] .
Абайда: «(фи-файдаң тие ме деп, жаза салды, ... Каф-камил (толық) ақылының
асыл, затым, //... Нон-Нала қып, қайғыңмен күйіндірдің көп», – делінсе, МәшһүрЖүсіпте: «Бір нон тұр қосылуға кәфке құмар, // Болған соң күн фи кун болар
тұмар», – болып берілген.
Ал, тіршілік бастауы болған от, жарық т.б. мәнісін түсіну үшін бұдан төрт-бес
мың жыл бұрын тарала бастаған көне Үнді, Қытай мифологиясын, сонымен бірге
Інжіл (Библия), Құранда айтылған жәйіттерге иек артқан белгілі .
Сонда Мәшһүр Жүсіп өлеңінде бейнеленген от, жарықтың тіршілік, ақиқатты
түсінуге бастайтын нышан екендігін зерделенген .
Жолмұрат жазбасының соңындағы: «Соқыр мен саңырауға айттым не,
айтпадым не?!» – деген түйін де ақиқаттанудың қиындығына назар аудартудан
туғандығын танимыз .
Расында, осы өлеңінде Мәшһүр Жүсіп: «Соқырлық көрінгенді орға жығар», –
десе, ол көрмеушілік тән зағиптығы емес, жан соқырлығы, ақиқатты тану
күрделілігіне ден қою екендігі түсінікті. Осы орайда «соқыр» ұғымын анықтарлық
ұғымдардың 647 жылы қағазға түскен Құран Кәрімде бірнеше қайталанып берілуі
[Құран Кәрім, Медине, 1991 ж.] тегін еместігін атап айтқымыз келеді:
1. «Олар (пайғамбарларды жалғандау, өлтірулері себепті Ж.М.Р. т.б.) бір
сұмдық болмайды деп ойлады да, соқыр, саңырау болып алды» (120-бет).
2. «Рас, тозақ үшін де көптеген жын, адамдар жараттық. Олардың жүректері
бар, алайда олар онымен түсінбейді. Көздері бар, онымен көрмейді. Және де
олардың құлақтары бар, ол арқылы естімейді. Олар хайуан тәрізді, тіпті одан ары
адасуда» (174 б.)
3. (Аллаға сенбегендер туралы айта келіп) «Негізінен көздері соқыр емес. Бірақ
көкіректеріндегі жүректері соқыр» (337 б.).
4. «Соқыр мен көруші тең емес» (Кәпір мен мұсылман, надан мен ғалым. Ж.М.)
(19). Қараңғылық пен жарық тең емес. (Шындық пен өтірік Б.) (20) (437 б.)
5. Соқыр мен көруші тең емес. Сондай-ақ иман келтіріп, ізгі іс істегендер мен
жамандық істеушілер де тең емес» (437-бет).
Құранда қайталанып берілген осы идея – ақиқатты тану, көру қиындығы
алғашқы қазақ газеті «Дала уалаятының газеті» беттерінде 1891–1902 жылдары
аралығында жарияланған материалдарда біраз орын алған. Мәселен, 1894 жылы
басылған: «Ертедегі – данышпан Керім турасынан», – «Жуковскийден», – деп берілген әңгімеде күншығыстағы бір патшаның: «Жер үстінде шеккен ғұмырымызды һәм
дүниені не нәрсемен теңестіруге болады?» – деген сауалына жауап іздеп сапар
шеккен Керім түрлі адамдардан қилы байламдар естиді. Соның ішінде қайыршының
ұйғарымына да Керім келіспейді. Ал, біз қайыршы сөзі мен Мәшһүр Жүсіптің
1907 жылғы «Тірлікте көп жасағандықтан, көрген бір тамашамыз» кітабындағы
соқыр, саңырау, жалаңаш туралы айтылған хикаят идеясы арасындағы төркіндестікті
көреміз.
Газеттегі қайыршы әңгімесін келтірейік: «Бір мылқау соқырға айтыпты: «Егер
де сен ойыншы, домбырашы адамды көрсең, маған жібер. Қапа болған менің
баламды, ойнап, көңілін көтерсін»,-дейді. Бұған соқыр айтыпты: «Мен мұнда ондай
ойыншы адамды көрген едім. Оның артынан өзімнің аяқсыз баламды жіберейін. Ол
қазір тауып келер»,-депті. Аяқсыз жүгіріп, кешікпестен ойыншы адамды тауып
келіпті. Бұл ойыншы қолсыз екен. Сонда да тоқталмастан өзінің шексіз
домбырасымен соншалық артықша жақсы ойнайды. Қапа болып жатқан адам шекшілесі қатқанша күліпті. Сонда соқыр көріп, қолын шапалақтапты. Мылқау тұрып
ойыншы адамды сөйлеп мақтай бастапты. Аяқсыз билей бастапты. Мұның секіріп
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билегенін көріп, халықтар жиылыпты. Халықтың ортасынан бір ақымақ жүгіріп
шыға келіп, ойыншыға, билеушіге һәм ғайры өзгелеріне: «Бәрекелді, жарайды,
рақмет», – депті. Бұлардың жанынан ақырын бір данышпан адам өтіп бара жатып, не
болғанын көріп, өзіне-өзі сыбырлап айтыпты: «Міне, осындай күлкі, ақылсыз фәни
дүние, һәм біздің ғұмырымыз дүниеде мұндай болып өтеді», – депті [3] .
Ал, Мәшһүр Жүсіп хикаятына келсек, онда жолдас болып келе жатқан
соқырдың өзі көруге тиісті еместі көрдім деп, саңыраудың естімегенді естідім деп,
ал жалаңаштың тонайтұғын түгі жоқ болса да, тоналудан қорқып, – бәрі әбігерге
түскені баяндалады. «Дала уалаятының газеті» ертегісінде соқыр, мылқау тәрізді т.б.
өнімсіз әрекет етушілердің бос мехнатын жалпы әжуалау орын алса, Мәшһүр
Жүсіпте көрмегенді көрдім, естімегенді естідім, бардан емес, жоқтан айрыламын
деудің орынсыз екенін жинақтап көрсетумен бірге, соның қазақ арасында кең
тарағанына үңілту бар.
Міне, осындай ақын қиындықтарына қатысты ғылыми түсініктердің бірге
берілуі – бәрі де Шығыс және қазақ әдебиетіне, отандық руханияттың көрнекті өкілі
Мәшһүр Жүсіп шығармашылығына ислам дінінің қалай, һәм қаншалықты ықпал
жасағанын қарастыру үшін баға жетпес қазына көзі болып табылары сөзсіз. Мәшһүр
Жүсіп шығармашылығындағы ислам ықпалы мен шығыстың әдеби дәстүрдің сырсипатын сараптау, өлең дастандары сюжетінің бастау көздерін ашу шығыстық әдеби
дәстүрдің қазақ әдебиетіндегі, оның ішінде Мәшһүр Жүсіп шығармашылығындағы
көркемдік құралдар сипатын таразылау, ақынның өзіндік ізденісін, шығыс
әдебиетіндегі бай дәстүрге қосқан үлесін анықтау, шығыстық дәстүр мен ұлттық
өрнек арақатынасындағы өзара ықпал мен тамырластықты межелеу т.с.с. – бәрі де
осы ғылыми түсініктемелерде орын алған. Сонымен қатар бұл томдарда Мәшһүр
Жүсіп шығармаларының көшірмелері ретінде әулеттік мұрағаттағы сақталған
баласы Мұхаммедәмен (1888–1921), Мұхаммедфазыл (1890–1969), кезінде ақынның
ат айдаушысы болған Иманғали Маненов (1903–1993) және де әрі шәкірті, әрі жиені
Жүсіпұлы Жолмұрат т.б. көшірмелері пайдаланылды. Шығарма ішінде орын алған
араб-парсы сөздеріне де түсініктер берілді. Түсініктемелердің басты-басты өзгешеліктерін ғана сөз еттік. Ал, әрбір көшірмеде қосылған жеке сөздер мен тұтас
сөйлемдер, сөз қосымшаларындағы, тыныс белгілеріндегі жөндеулерді келтіргенде,
олардың анағұрлым көп екеніне назар аударумен ғана шектеліп отырдық.
Ал, көптомдықтың 5, 6, 7, 11 томдарына келсек, мұнда Мәшһүр Жүсіптің
қағазға түсіруімен қазіргі ұрпаққа жеткен қазақ фольклоры мен ауыз әдебиеті
үлгілері топтастырылды. Атап айтқанда, тұрмыс – салт жырлары, аңыздар, ертегілер,
эпостық жырлар, мақал-мәтелдер, жұмбақтар, жаңылтпаштар, шешендік өлеңдер,
хандар, билер, батырлар сөздері, айтыс үлгілері, халық өлеңдері, бата үлгілері,
авторы беймәлім өлең-дастандар, күлдіргі сөздер, түрлі әңгімелер, XVII ғасыр мен
ХХ ғасырдың алғашқы жартысында өмір сүрген ақын-жыраулардың шығармалары
т.с.с. Еңбек қазақ фольклорын, тарихын, этнографиясын, психологиясын, педагогикасын, т.б. зерттеуші ғалымдарға бағалы материал көзі болмақ.
В.В. Радлов, Г.Н. Потанин т.б. тәрізді фольклорист-ғалымдар фольклорлық
үлгіні жинағанда, жанрдың көнелілігіне баса назар аударып, көмекшілеріне, көбінесе
сол жиғанын көп тапсырғаны байқалады. Онысы дұрыс та, әдетте бір ел өкілі екінші
бір халықтың тарихын, әдет-ғұрпын т.б. белгісі келсе, ең алдымен оның
фольклорына, яғни әсіресе көне жанр түрі- аңыздарына зейін салатыны мәлім. Сол
арқылы бүкіл халықтың түсінігін, арман-ойын, салт-ғұрпын, мәдениетін түсінеді.
Мәшһүр Жүсіп болса, халыққа сол кезеңді «не керек» дегендерді ара-жігін ашпай
жинай берген. Яғни елінің тарихын, әдет-ғұрпын, халықтың мінез ерекшеліктерін,
тұрмыс-салтын т.б. жақтарын көрсету- міне, осының бәрі қажет боларын сезініп,
неғұрлым ауқымды жұмыстар атқарған [4].
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Ел арасынан ауыз әдебиеті үлгілерін жазып алғанда, жеткізушінің аты-жөнін,
нұсқаның қай жерде, тіпті қай мезгілде хатқа түскенін т.б. қамтитын жалпы
жинаушының таныстыруды Мәшһүр Жүсіптің орындағаны белгілі. Әйткенмен
Мәшһүр Жүсіптің өзіндік жинаушылық ерекшелігі де бар. Мәселен, ол кісі
қолжазбаларының кей жерлерінде фольклорлық шығарманы айтушының есімін
кейде не сөз арасы, не текстің ішінде кірістіріп жазып кетуді машық еткен. Ондағы
себебі фольклорлық үлгіні жеткізушінің есімі ел жадында ұмытылмай, жазылған
мәтінмен бірге айтылып жүрсін деген ойдан туындаған тәрізді. Міне, бұлардың бәрі
де аталған томдарда орын алған [5].
Ақынның 8, 9, 10 томдарында ХІХ ғасырдың соңғы ширегі мен ХХ ғасырдың
басына дейін ұмытылмай жеткен ел арасындағы, Ташкент, Бұхара, Самарқанд т.с.с.
кітапханаларындағы көне кітап, қолжазбалардағы тарихи құнды деректер жинақталып берілген. Осы орайда шет елдегі тарихи құжаттарда өз кезегіндегі түрлі
саясатқа сай қазақ тарихын бұрмалау орын алуы мүмкіндігін дәйектесек, Мәшһүр
Жүсіптің белгілі бір тарихи оқиғалардың ішінде болғандардан мәліметтерді жазып
алуы тарихи шындыққа жақындата түсері анық. Қолжазбалар мазмұнына шолу
жасасақ, Мәшһүр Жүсіптің әр кітабында жазылған мәтіндер (хандар, батырлар,
билер, қажылар, тарихи тұлғалар т.б.) бірде әдеби нұсқа, бірде тарихи мәлімет көзі
деп қарауымызға болады. Оның ішінде ақынның өз сөзі қайсы, қолданған мысалы
қайсы екенін ажырату да қиынға түседі [6].
Мәшһүртанудағы тұлғатану, деректану мәселелерін қарастырғанда деректі
аудару, жариялау, сараптау жағына баса назар аударуымызға тура келеді.
Хадимшеден аударудың өз қиындықтары бар. Мәтіндер қайта-қайта екінші, үшінші
рет тәржімалау барысында оқылады, аударылды деген кейбір сөздер, атаулар
мағынасы, негізінен, дауысты дыбыстардың не болмауынан, не толық ажыратылмауынан мағынасы өзгеріп жатады. Дауыссыз «м, х, ш, д» топтамасын «Мұхаммед»,
«Махмуд», «Махмед» деп те әртүрлі оқуға болады. Сол себепті мәтін берілгенде
көлбеу жақша ішінде сөз аудармасының екінші, үшінші нұсқалары беріліп
отырылды. Оқылмаған (немесе аударуға келмейтін) нұсқаларына көп нүкте
қойылды. Ал, тік жақша арқылы мәтінде жазылмаған сөздер, түсіп қалып, жазылмай
қалды деген сөздер, біз ұсынған мәтін тақырыптары, мәтіндердің есептік реті, белгілі
бір тұлғаға берілген тарихи анықтамалар т.т. берілді. Бұл томдарда Мәшһүр Жүсіп
мәтіндері қысқартылмай, қолжазбадағы жазылу реті бойынша толық түрінде
берілген. Кейбір көлемді мәтіндер өз ішінен 9, 11 шағын мәтіндерге жіктеледі.
Негізінен, еңбекте «Қазақ түбі» деп аталатын шежірелер топтамасы, Нұх, Наурыз
тарихы, Сахабалар тарихы, Шыңғыс хан, Үш Жәнібек, Ер Едіге, қазақ хандары, Есім
хан, қазақ атауы, Ұлы жүз, Орта жүз, Кіші жүз рулары, Абылай хан, Кенесары,
Наурызбай, батырлар, билер тарихы, қазақ шежірелері т.с.с. топтастырылған.
Мәшһүр Жүсіп шежіресі деген ұғымның мағынасы зор. Қолжазбалардағы
материалдар мазмұнына қарап, ғалымның тарих, мәдениет, әдебиет, фольклор т.б.
мәтіндері бір-бірінен бөлінбей тұтас ұсынылды, ру-тайпаның құрамына байланысты
генеалогиялық тараулары енгізілді. Сол себепті қолжазбадағы мәтін тұтастығы
(немесе шежірешінің айтпақ ой-пікірінің тұтастығын) сақтау мақсатында шежіре
мәтіндерінде орын алған фольклор, әдебиет үлгілері, фәлсафалық-діни ойлары т.с.с.
қолжазбадағы жазылу реті бойынша аралас беріліп отырылды. Бұл орайда Мәшһүр
Жүсіп жазбасындағы кейбір мәтіндерді тарихқа да, әдебиетке де, тіпті фольклорға да
жатқызуға болатынын ескерген жөн. Мұндай жүйелеу ретімен «Мес» жинағындағы
қазақ шежіресінің алты бірдей нұсқасы бөлініп көрсетілді. Бұлар өз ішінен Арғын,
Найман, Қыпшақ, Керей, Уақ т.с.с. ұрпағын баяндайтын бірнеше тармақтарға
жіктеле түседі. Әр кезде, әр адамдардың түрліше айтуына орай кез келген шежіреші
шатастыратын сәттер біраз болғандықтан, шежіренің жариялануында бірқатар
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ерекшеліктер орын алды. Ең алдымен, қолжазбадағы шежіре мәтіндері сол жазылған
реті бойынша келтірілді. Әрине мұндай жағдайда мәтін тұтастығы сақталғанмен, рутайпалық жүйе ретімен шежіре тарату үнемі жүзеге аса бермейді. Мәшһүр Жүсіп
Арғын руларын әңгімелей отырып, арасында Найман, не Алшын шежіресін де
келтіріп отырады. Тіпті Арғын ішіндегі Сүйіндік тарауларын баяндау барысында
Айдабол, Күлік, Орманшы, Қаржас т.с.с. аталары аралас өрілетін тұстары да аз емес.
Еңбекте тайпа, ру, ата, әулет тарату тізбектері өзара байланыста алма-кезек орын
алғанын ескере отырып, әрбір шежіре мәтінін жеке-жеке бөліп көрсетуді жөн
санадық. Ал, ру аттарын шатастырып алмау үшін мәтін басында (мазмұны да солай)
тік жақша ішінде алдымен тайпа атын (Қыпшақ, Керей көбінесе Арғын), одан кейін
ру атын (Сүйіндік, Қаркесек, Қуандық), соңынан ел атауын Айдабол, Күлік, Тұлпар,
Қаржас беріліп отырылды. Кімдерден кімдер таратылатындығы осылай
ескерілгеннен кейін, Мәшһүр Жүсіптің шежіре сөздері сол қағазға түскен қалпында
ұсынылды.
Сонымен қатар шежіре сөздерін аудару, жариялау, сараптау барысында
байқалған текстология мәселелерін тік жақша арқылы келтірдік. Яғни кітаптағы
мәтіндер арасында кездескен тік жақша ішіндегі сандардың әрқайсысы белгілі бір
жазбаның сол тұсында әдеби (фольклор) үлгісі орын алғанын, не оның жарияланыпжарияланбағанын, не болмаса Мәшһүр Жүсіптің белгілі бір ескертулерін (көбінесе
қолжазба бетінің шетінде не көлденең, не тігінен жазылған сөздер) берілгенін
білдіреді.
Мәшһүр Жүсіп мағлұматы ара-тұра қолда бар кейбір шежіре кітап
мәліметтерімен сәйкес келе бермейді, тіпті, кісі есімдері де әр нұсқада әртүрлі
айтыла береді. Бұл өзгешеліктер де басқа шежіре кітаптарымен салыстырыла
отырылып, сандық түсініктер арқылы көрсетіліп отырылды.
Ал, Мәшһүр Жүсіптің 12, 13 томдарында әдебиет, тарих, фольклор, медицина,
психология, педагогика т.б. ғылымдарының басқа да түрлі салалары туралы
айтқандары т.б. тікелей өз жазбалары бойынша қамтылды. Мұндағы еңбек тақырыптары, сала, жанр т.б. бойынша жіктеліп берілген жоқ, керісінше, қолжазбаның
түптелу, сақталу реті бойынша бірінен соң бірін қалдырмай ұсыну жүзеге асты [7].
Қорыта келгенде, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының 20 томдығында бұрын
басылған таңдамалысына (Алматы, Ғылым, 1990, 1992 ж.) енбеген тың материалдар:
ақынның өлеңдері, рауаяттары, дастандары топтастырылған. Еуропалық ақындарға
қарағанда, Шығыс шайырларының бір таразымен, қатардағы адамның көру, есту,
сезу т.б. мүмкіндіктерімен шектелмей, көп өлшемге иек артатынын т.б. ескерсек,
кітап әлем әдебиетін өзіндік суреттеу амал-тәсілдерімен толықтыруымен
ерекшеленеді.
Сондай-ақ Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының бұрын басылған таңдамалысына
енбеген тың материалдар, ақынның діни дастандары енгізілген. Атап айтқанда: көне
аңыз дастандары: «Ақыреттің егіні», «Ібіліс шайтан хикаясы», «Опасыз әйел»,
«Яһуда, Патрос әңгімесі», «Әдһам диуана мен Ибраһим», «Екі жігіт пен бір шалдың
әңгімесі», «Мұхаммед пайғамбарға арналған қиссалар және одан кейінгі кезеңді
бейнелеуге арналған аңыз үлгілері: «Ахтам хазірет пен Ғалы батыр», «Сараң бай мен
Ғалы арыстан», т.б. топтастырылған. Қазақтан алғаш қажыға барғандар туралы
жазылған: «Шонтыбай қажы», «Жантемір қажы», «Нүсіпхан»- деректі дастан
үлгілері ретінде келтірілген. Бұл еңбектерде аңыз желісін, фольклор сюжетін негізге
алып, Мәшһүр Жүсіптің өзі жазған дастандары: «Гүлшат-Шеризат», «Көрұғлы»
туындылары енді.
Еңбектерде Мәшһүр Жүсіптің қағазға түсіруімен сақталған: қазақ фольклоры
үлгілері, атап айтқанда: тұрмыс-салт жырлары, халық өлеңдері, жоқтаулар, мақал-
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мәтелдер, бата үлгілері, аңыз әңгімелер, шешендік өрнектері, ақындар айтысы,
эпостық жырлары т.с.с. топтастырылған т.б.
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ХАЛЫҚ АУЫЗ ӘДЕБИЕТІН ЖИНАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ
МӘШҺҮР ЖҮСІП
Н.Қ. Жүсіпов, М.Н. Баратова, М. Байрон
С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.
Фольклортану ғылымының үш негізгі тұғыры бар. Олар – мәтіндерді жинау,
жариялау және зерттеу. Бұл үшеуін бір-бірінен ажыратып, жеке-жеке талдау –
фольклор туралы ғылымның ішкі процесін ашу деген сөз. Бұлардың
әрқайсысысының өзі – жеке зерттеуге лайық мәселе. Сол себепті оларға бір-бір тарау
беріліп, олардың өзіндік ерекшеліктерін ашу ниет етілді. Фольклор үлгілерін
жинастыру ісінің бұрынғы, яғни ХІХ ғасырдың соңындағы дәстүрді пайдалана
отырып, жаңаша бағыт алғаны анықталды. Алғашқы – 15–20 жылда фольклорды
жинау, сырттай қарағанда, стихиялы болып көрінуі де ықтимал, алайда зерттеу
барысында фольклорлық мәтіндердің жеке адамдар көмегімен ғылыми мақсатпен
жиналғаны байқалды. Мұны тікелей жазып алу тәсілімен тәжірибе жинақтай
отырып, олардың жинаудың амалдары мен тәсілдерін де жетілдіріп отырғаны
анықталды. Екінші тәсіл – жер – жердегі арнайы тілшілер арқылы жинау. Яғни
ғалым өзінің жер-жердегі сенімді хат жазысып тұратын адамдарының көмегіне
сүйене отырып, сол жердің фольклорын жинастырады. Мұның ерекшелігі –
тұрғылықты болуы.Үшінші тәсіл – арнайы экспедиция ұйымдастыру, экспедиция
мүшелерінің дайындығы, міндеті айқындалуы.
Фольклортану ғылымын толық біліп, әрі қарай дамыту үшін алдымен
фольклордың жиналу мен жариялану және зерттелу процесін біртұтас күйде
қарастыру керектігі күмәнсыз [1]. Қай халықтың болса да ежелден сақтап, құрмет
тұтатын бай мәдени мұрасының бірі – фольклор. Оған деген бұқара халықтың
құрметі ешқашан толастаған емес. Ал, ресми мемлекеттік жүйенің фольклорға
арнайы түрде көңіл бөлуі әр түрлі мақсатта болды. Әр қоғам, мемлекет өзінің даму
барысының белгілі бір кезеңінде фольклорға ерекше көңіл бөледі. Бізде жағдай
басқаша болды. Күллі отарланған елдердікі сияқты, біздің фольклордың жиналуы,
жариялануы мен зерттелуі ең алдымен Қазақ елін, жерін отарға айналдыру
мақсатында жүргізілді. Әлбетте, бұл жұмыс бір қалыпта болған жоқ. Отарлау
тереңдеген сайын қазақ фольклорын жинау мен зерттеу ісі де біршама жетілдіріліп
отырды, әрі әр кезеңнің саясатына сәйкес оның мақсаты да өзгеріп тұрды. Патша
өкіметі тұсындағы отарлау Кеңес өкіметі кезінде жаңа сипат алды да, патшалық
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Ресей уақытындағы жинау ісі Кеңес заманында мүлде өзгеше масштабта, жаңа
мақсатта, басқа түрде жүзеге асырылды [2].
Патша өкіметі тарапынан жиналған мәтіндер үш мақсатта: христиан дінін
уағыздау; патшаның өз бетімен шексіз билеу саясатын дәріптеу; сонымен бірге
мемлекетке қызмет ету мақсатында жиналып, жарияланып отырды.
Қазақ фольклоры мақсатты түрде ХІХ ғасырда-ақ жиналып, зерттеле бастады.
Әсіресе, Ш. Уәлиханов, В.В. Радлов, Мәшһүр Жүсіптің жинаушылық пен
жариялаушылық еңбектері, олардың азды-көпті жазған зерттеулері қазақ фольклортану ғылымының бастауы болды. ХІХ ғасырдағы Ш.Ш. Уәлиханов, В.В. Радлов,
Мәшһүр Жүсіп және тағы басқа да фольклор шығармаларын жинаушылар еңбегінің
маңыздылығы, олар – көп жылдық тәжірибеге сүйеніп, халықтық үлгілерді жазып
алу әдісін қалыптастырды.
Қазақтың фольклорлық шығармасын жинауда фольклортану ғылымының
жасаған жұмысы ұшан-теңіз. Халық поэзиясының әр түрлі саласына: әдет-ғұрпы мен
тұрмыс-салтына байланысты және көңіл-күйін көрсететін өлең-жыр, жұмбақ,
жаңылтпаш сияқты көптеген шығармалар жиналды. Қазақтың ертегілері мен
эпосынан, мақал-мәтелдерінен де бай материалдар жинақталды. Жинау жұмыстары
Қазақстанның Солтүстік пен Шығыс, Оңтүстік пен Батыс және Орталық аудандарын
қамтыды. Фольклордың эпос, ертегі және мақал сияқты түрлеріне көңіл бөлініп,
олардың мол қоры жасалды [2].
ХХ ғасыр басындағы Қазан төңкерісіне дейінгі және одан кейінгі орын алған
түрлі тосқауылдарға қарамастан, ғылымды шын сүйетін ғалымдар бұл істі, негізінен
алғанда, дұрыс бастап, өрістетіп келген деуге болады. Мәселен, Мәшһүр Жүсіп
жазбалары жинаушыларға қойылатын басты-басты талаптарға сай келді. Біріншіден,
материалдарды кімдерден қандай жағдайда алғанын үнемі дерлік көрсетіп отырды.
Екіншіден, халықтың ұғымын, ауызекі сөйлеу тілі ерекшелігін сақтап, қағазға
түсірген. Үшіншіден, белгілі бір аңыздың тарихилығын, шындығын дәлелдерлік
деректер қоса келтірілді [3].
Жалпы фольклорды жинаудың қалыптасқан үш тәсілі бар: бірі–тікелей жинау
тәсіл, екіншісі – тұрғылықты жинау тәсіл, үшіншісі – экспедициялық тәсіл. Бұл
тәсілдердің барлығын да Мәшһүр Жүсіп қолданған. Фольклорды тікелей жинау
дегеніміз: не жинаушы фольклорды ел арасынан арнайы іздеп, айтушыдан тікелей
жазып алады, не жеке адамдар өз инициативасымен жинайды. Олардың халық
мұрасына жанашырлықпен қарап, қызғыштай қоруы арқасында Қазан төңкерісіне
дейінгі кезеңнің өзінде-ақ қазақ фольклорының мол мұрасының бір бөлімі әрі
жинақталып, әрі сұрыпталынып, әрі жарияланып – бәрі қазақ фольклортану ғылымы
үшін зерттеушілік жұмысқа қажетті материалдық негіз құрады. Олар шығармаға
жасаған байымдауларында: әрі айтушының аты-жөнін, оның қай жерде, қай болыста,
қай уезде тұратынын, яғни біршама паспорттық мәліметтерді беріп отырған. Бұл
жинаушылық шарттары сол кезең үшін – үлкен жетістік. Оны ғылыми принциптің
алғашқы баспалдақтары десе де болады. Сондай-ақ олар фольклорлық мәтінді
ауызба-ауыз жинау барысында, оған ғылыми түсініктеме беруді маңызды шара деп
қабылдаған.
Фольклорды тікелей жинау барысында олар: тілдік ерекшеліктерді сақтау,
дәлділік, айтушы аузынан сол қалпында көшіру, арнайы бір тақырыпқа материал
жинау, сондай-ақ айтушы айтқанының бәрін түгел қалдырмай жазу шарты, оның еш
сөзін қысқартуға, алып тастауға немесе өз жанынан оған басқа бір нәрсені қосуға
мүлде болмайтындығы, диалектілік ерекшеліктерді де тастамай көрсетіп отыру
керектігі жөніндегі т.б. талаптарды да орындаған.
Фольклорды жинаудың екінші тәсілі, тұрғылықты түрде дегеніміз- белгілі бір
мекенде тұрып, фольклорды сол маңайдан үзіліссіз жинау. Бұл жұмыспен аудан
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орталығында, үлкен селода т.с. мекенде тұрақты тұратын маман (әдебиетші, мұғалім,
журналист т.б.) шұғылданады. Ол алыс елді аралайды. Өз айналасындағы,
облысындағы (аймақтағы) фольклорды үзіліссіз, үнемі жинап тұрады. Жинағанын
өзінде сақтайды, немесе арнаулы ғылыми, оқу мекемеге жібереді. Оларды, әдетте,
тілші-жинаушы деп атайды.
Фольклорды тұрғылықты тәсіл арқылы жинаудың ұтымды жағы: біріншіден,
барлық жанрларды асықпай іздестіру мен мұқият қағазға түсіру. Бұған жер-жердегі
энтузиаст адамдардың да, тұрақты хабаршы-тілшілердің де көмегі болды. Тұрақты
бір адам жергілікті елді-мекендегі фольклорлық шығарманы тұрғылықты тәсіл
арқылы жиыстырғанда, оларды не ауызба-ауыз тілдесу әдісі арқылы, не дайын
қолжазбалардан, кітаптардан көшіріп қағазға түсіреді.
Мәшһүр Жүсіптің фольклорды тұрғылықты тәсіл арқылы жинаудың ұтымды
жақтары көп болды: біріншіден, тұрақты бір елді- мекенде тұрып, фольклорды сол
маңайдан үзіліссіз, үнемі жинаса, екіншіден, фольклордың барлық жанрлары
асықпай іздестіріп, қағазға мұқият түсіріледі.
Фольклорды жинаудың үшінші тәсілі-экспедициялық тәсіл. ХХ ғасырдың
бірінші жартысында Қазақстанда фольклорды жинау, зерттеу жұмыстарымен
Жазушылар одағының поэзия секциясы, Қазақтың С.М. Киров атындағы
Мемлекеттік университеті мен Қазақтың Абай атындағы педагогтік институтының
қазақ әдебиеті кафедрасы, КСРО Ғылым академиясы Қазақ филиалының Тіл,
әдебиет, тарих институты (1946 жылдан бастап Қазақ ССР Ғылым академиясының
Тіл мен әдебиет институты) шұғылданды. Бұл ұйымдар Қазақстанның жер-жеріне
экспедициялар жіберіп, ауыз әдебиетінің материалдарын жинатып отырды [2].
М.Ж. Көпеевтің фольклорды тікелей жинау тәсілі үш әдіске сүйенген: а)
ауызша айтылғанды сөзбе-сөз, немесе тыңдау негізінде хатқа түсіру; ә) ел ішіндегі
қолжазбалардан көшіру; б) ертеректе шыққан кітаптардан көшіріп алу.
Мәшһүр-Жүсіп 5 жасында Баяндағы Байжан Смағұлының медресесінде
Нәжімалдин хазіреттен оқиды. Ол баланың алғырлығын, зеректігін аңғарып оны
«Шар» кітаптан бастап оқытады. Мәшһүр-Жүсіп 8 жасында Қамариддин хазіреттен
оқи бастайды. Жас кезінде Бұхарай-Шарифтен оқып, дін ғылымын бітірген, кейін
Ақмола облысында дуанбасы Керей Тұрысбектің қасында бірнеше жыл тұрып, одан
соң Омбы облыстық ахуны болып жүрген жерінде дуанбасы Мұса Шорманұлы
шақыртуымен Баянға келген. Қамариддиннің шығыс мәдениетін, қазақ ауыз
әдебиетін кең білуі және насихаттауы – бәрі болашақ ақынға шешуші ықпал еткені
анық. Бұрын ауыз әдебиеті мен фольклор үлгілері тек ауызша айтылып, оны қағазға
түсіру дәстүрі болмаса, Қамариддин хазірет ала келген «Қозы Көрпеш – Баян сұлу»,
«Ер Тарғын», «Төрт жігіттің өлеңі» т.б. жырларды қағазға түсіріп, ауызша жырлап
айтуы – Мәшһүр-Жүсіптің 8 жасынан бастап-ақ ауыз әдебиеті мен фольклор
үлгілерін қағазға түсіріп, халыққа тарата бастағанын дәлелдейді [4].
Алғашқы Мәшһүр-Жүсіптің өлеңі 15 жасында жазылған. 20 мен 25 аралығында
Мәшһүр-Жүсіп Сарыарқаның халқын, жерін-суын түгел аралайды, серілік құрады.
Әр таптың, әр дуанның аты, атағы бар адамдармен жолығып, пікір алысады:
Қарқаралы дуанында заманында халқына қария, үлгі болған, көпті көрген көне,
қажыға бірнеше рет барған Жүсіп қажы Бердалы қожамен; Атбасар дуанында Әліке
Байдалы, Аққошқар Сайдалы тұқымдарымен және де Атбасарда Мейрам қажы
Жанайдар батыр баласымен т.б. танысып, көптеген уақыттарын бірге өткізеді.
Мейрам қажыға 23 жасында, яғни 1881-нші жылдары кездесіп, үйір болып танысып,
көп уақыттар, жазы – қысы қолында болады (көне қолжазбалар мен кітаптарды
ақтарып, әдеби мұра сөздерін көп зерттеген).
Сондай-ақ Мәшһүр-Жүсіп Ақмола дуанында Қоңырқұлжа төре тұқымдарымен,
Жәңгір төремен т.б. танысады. Жәңгір төре де – сөзге шешен, ұғымды, ұқпа құлақ
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қария, сауатты адам болған. Ақмола дуанына қараған Қама, Жапар елінде атақты
Бөгенбай батырдың немересі жүз жасаған Саққұлақ шешенмен, заманында Орта
жүзге шежіре атанған қариямен ауыз жұлысып, тарих жағынан, қазақ әдеби мұра
сөздерін жазып алып хатқа түсіреді. Ал, Көкшетауда Абылай тұқымы көп
төрелермен танысады. Сыздық төре Кенесарыұлымен Ташкент қаласында, т.б.
жерлерде бірнеше рет кездеседі. Атақты Атығай, Қарауылдан шыққан Ақан серімен
жиі кездесіп жүреді.
Мәшһүр-Жүсіп жинаған фольклор үлгілерінің басым көпшілігі- аңыз бен
әңгімелер. Мұндағы аңыздар: жер-су аттарына («Ой түндік белеңде деген қай жерде»
т.б.); әулиелер («Шайқы Бұрқы әулие», «Талмас ата әулие», «Болған ана мен Белең
ата» т.б.); тарихи адамдар («Асан қайғы» т.б.); пайғамбарлар («Сүлеймен пайғамбар
мен құмырсқа», «Сүлеймен пайғамбар мен байғыз», «Нұх пайғамбар мен бір кемпір»
т.б.) т.б. болып келеді [3].
Мәшһүр-Жүсіп жазбалары арасында мифтер де, діни хикаяттар да кездеседі.
Мәселен, «Нұх пайғамбар мен бір кемпір туралы» хикаятта: пайғамбардың да адам
тәрізді қателесуі сөз болады.
Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлының аңыз-әңгімелерді, тарихи әңгімелерді, шешендік
сөздерді қағазға түсірумен ғана шектелмей, фольклордың басқа да жанрлық
түрлерін, атап айтқанда, тұрмыс-салт жырларын, эпос, ертегі, мақал-мәтел, ақындар
айтысын т.б. жинағаны белгілі. Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы жинаған фольклорлық
үлгілерге жанрлық жағынан келетін болсақ, ел аузынан тұрмыс-салт жырларының
30-40 шақтысы топталған [4].
Қолда бар материалдарға сүйенсек: «бет ашар» үлгісі – 30–31 бет; «жар-жар» –
25; түрлі баталар – 20; жоқтау – 30; қалғандары т.б. – 45–50 беттік мөлшерді
құрайды.Бұлардың ішінен Мәшһүр-Жүсіп жинаған біраз нұсқалар: «Беташар»,
«Жаңа түскен келінге ақ тілеу айтуы», «Келіншекке өсиет», «Сарғайып атқан сары
таң сәуле бір беріп көрінеді», «Жоқтау», «Батырбек дегеннің қызы Балғын өлгенде
шешесінің жоқтауы», «Бопының қарындасы күйеуі өлгенде жоқтағаны», «Тәтіні
жоқтау», «Кейінгіге аманат», «Қара өлең», «Ақ бата», «Өтірік өлең», «Қаршығаны
мақтағаны», «Азаматтар, шоралар», «Қойкелді», «Қожамберді айтты», «Оу, Шоң
биім, Шоң биім» т.б. көп томдықтар ішінде басылды [3].
Мәшһүр-Жүсіп ел арасынан: «Қамбар батыр», «Ер Тарғын», «Ер Көкше», «Ер
Сайын», «Нәрік ұлы Шора батыр» т.б. тәрізді батырлар жырын да, «Қозы КөрпешБаян сұлу», «Алтынбас-Күмісаяқ» т.т. лиро-эпос жырларды да; сондай-ақ «Киік»,
«Бозторғай», «Дін үйренетұғын» тәрізді басқа шығармаларды да жинаған. «Қозы
Көрпеш-Баян сұлу», «Ер Тарғын» жырларын Мәшһүр-Жүсіп 1866-жылы 8 жасындаақ Қамар хазіреттің қолжазбасынан көшіріп алғанын білеміз [3].
Мәшһүр-Жүсіп ел арасынан түрлі ертегілер де жинаған /»Еділ-Жайық», «Көр
ақтарған Жаманбай», «Баһырам патша туралы», «Есен тентек туралы», «Ертеде бір
хан болыпты», «Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама», «Еңсегей бойлы Ер Есім»;
«Алаша хан»; «7 жасар Желкілдек»; «Ер Төстік», «Әз Жәнібек және бір ұста», «Екі
патша», «Әділ би», «Сүйіндік:Олжабай батыр ; «Тама Сарыбас мерген» т.б. [3].
Ал, ертегілер ел арасынан қалай жиналды, жеткізуші есімдері кім дегенде т.б. –
ол турасында Мәшһүр-Жүсіп шамасынша түсінік беруге тырысқан. Мәселен,
жоғарыда айтылған: «Сүйіндік: Олжабай батыр» ертегісін Мәшһүр-Жүсіп 1865
жылы Сақау ақынның айтуынан жазып алған. Оған дәлел «әулеттік архивте»
сақталған Әлкей Марғұланның Сердалы деген адамға жазған хаты. Онда мынадай
сілтеме беріледі: «Сақау ақынның айтуынан 1865 жылы жазып алған Мәшһүр-Жүсіп
Көпейұлы», – делінген. Яғни бұдан білеріміз: біріншіден- жазылған нұсқаның ертегі
жанрына жататынын Мәшһүр-Жүсіптің білгені; екіншіден- Сақау ақынның ауызша
айтуынан жазып алуы; үшіншіден- бұл үлгінің жазылынып алыну мерзімі 1865 жыл
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екендігі (ақынның 7 жасар кезі). Келтірілген бұл деректердің осы фольклорлық
үлгінің паспортын құрайтыны анық. Ал, кімнен, қашан, қалайша жазып алғандығы
жөніндегі т.б. мұндай сілтемелер жиынтығы- жалпы фольклористика ғылымының
фольклорлық үлгіні жазып алу паспортына керекті негізгі талаптарының бірі
екендігі мәлім. Сол сияқты «Тама Сарыбас мерген» ертегісін Мәшһүр-Жүсіп Кіші
жүз Қарабура ұранды Тама елінің мергені Сарыбастан естігенін айтады.
Халық поэзиясы үлгілерін, оның ішінде мақал-мәтелдерді Мәшһүр-Жүсіп
Көпеевтің ерінбей ұзақ жинағаны мәлім. Фольклордың басқа жанрларына қарағанда,
мақал-мәтелдерді жинаумен айналысу фольклорист-ғалымнан ұзақ уақыт пен
қажымас ізденуді, еңбектенуді қажет ететіні белгілі. Себебі мақал-мәтелдер дайын
күйінде жеке дара кездеспейді. Оларды айтушының не ауызекі сөзінен, не
қолжазбалар ішінен, туындылар арасынан іздеп табу арқылы қағазға түсіру керектігі
аян. Мұнда жоғарыда аталған жинаушылықтың негізгі үш тәсілі де қолданылады.
Асылы, белгілі бір фольклор үлгілерін шығарғанда, әр материалдың қайдан,
кімнен алынғаны көрсетілмеуі ғылымдағы асығыстықты, өзінен бұрынғы зерттеуші,
жинаушы еңбектерін елемеуді дәлелдесе керек. Ал, Мәшһүр-Жүсіп әр мақалдың
дерлік қайдан жазып алынғанын көбіне сөз арасында айтып кетіп отырған. Мәселен,
«Байлық мұрат емес, // Жоқтық ұят емес!» – деген мақалды Мәшһүр-Жүсіп: «Күні
кеше Сарыарқада қасиетті, шарапатты болып өткен Ғайса Бикей ишан дуам айтып
отырады екен», – дейді. Яғни, бұдан мақалды жеткізуші есімі Ғайса Бикей ишан
екендігі, оны Мәшһүр-Жүсіптің жазып алғандығы көрініп тұр [3]. Демек, фольклорды жинаудың жоғарыдағы 3 тәсілі де Мәшһүр-Жүсіп сәтті қолданған. Осы
арқылы қазақ халық ауыз әдебиеті үлгілерін жан-жақты жинай отырып, кейінгі
ұрпаққа жеткізуі т.б. – қазақ фольклортану ғылымына қосқан өлшеусіз үлес болып
табылады.
Сол сияқты мына үлгілерді де ауызша айтудан тікелей хатқа түсірген: «Байды
Құдай атқаны, // Жабағы жүнін сатқаны», – деп басталатын топтаманы МәшһүрЖүсіп Шортанбай қожа айтты десе, «Қарадан хан қойса, қасиеті болмайды, //
Үлгісізден би қойса, өсиеті болмайды», – деген жолдан басталатын бір топ мақалмәтелді Мұса Шорман би ұғлынан естігенін жазып қалдырған [2]. Міне, осы тәрізді
белгілі бір ел аузынан жиналған фольклорлық үлгілердің жазылу паспортына
қатысты түсініктемелер, толықтырулар Мәшһүр-Жүсіп жазбасында көптеп
кездеседі.
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ЕРТЕГІДЕГІ АНТРОПОНИМДЕРДІҢ ЖАСАЛУ ЖОЛДАРЫ
А.С. Бектұрсын, Қ.С. Ерғалиев
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, Павлодар қ.
Ертегі – ақиқат (аңыз) жалғасы. Кез келген халықтың ұлттық ерекшелігі тілдегі
номинативті сөздерде көрініс тапқан. Мұндай сөздер қатарында антропонимдер
ерекше орын алады. Әсіресе, ертегілердегі антропонимдердің этимонын,
семасиология және прагмастилистикасындағы дифферанциясын зерттеу арқылы
халқымыздың сан жылдық тарихына бойлаймыз. Бұл тақырыпты контрастивтік
лингвистикада зерттер болсақ, тілдегі ұлттық ерекшелік ашылары да ақиқат. Бүгінгі
таңда антропонимдерді социолингвистикалық тұрғыдан зерттеу туралы мәселе
қойылғанымен, кейбір авторлардың еңбегінде тиіп-қашпа пікірлер айтылғанымен,
арнайы зерттеу жұмыстары жасалмай келеді.
Бәріміз білетініміздей, антропонимдер – кісі аттарынан тұратын жалқы
есімдердің ірі шоғыры. Ол жөнінде Ғ. Қалиев өзінің «Тіл білімі терминдерінің
түсіндірме сөздігінде»: «Антртопоним – адамдардың өзіне меншікті есімдері, атыжөні, жалған, бүркеншік, жасырын, лақап аттары», – деген анықтама береді [1, 25].
Яғни тал бесіктен жер бесікке дейін адам жанының серігі іспеттес антропонимдер
түрлі орайда ұшырасуы ықтимал. Ал олардың бастапқы мағынасына үңілу, құрамы
мен құрылысындағы ерекшеліктеріне бойлау бүгінгі таңда әлі де болсын зерттеуді
қажет ететін мәселелер қатарында.
Қазақ тілі – мағыналық және құрылымдық жағынан бай тіл. Тілдің бай
лексикасы оның көркемдігі мен күрделілігінен көрініс табады. Ертегілердегі
антропонимдердің құрылысындағы екіұдайылылық пен жасалу жолындағы даулы
пікірлердің болуы заңды құбылыс. Антропонимдердің жасалуындағы ерекшеліктерді
сөзжасамдық тәсілдер тұрғысынан қарастыратын болсақ, ертегідегі есімдердің
құрылысындағы кейбір өзгешеліктерді анықтаудың реті туады. Негізінен,
ертегілердегі антропонимдердің басым көпшілігі негізгі түбір күйінде емес, туынды
түбір немесе сөздердің бірігуінен, тіркесуінен жасалған. Ол жайлы Н. Оралбайдың
«Қазақ тілінің сөзжасамы» оқулығында: «Туынды сөздердің жасалу жолдары
ғылымда сөзжасамдық тәсілдер деп аталады», – дей келе, олардың жасалу жолына
тоқталады. Ғалым сөзжасамдық тәсілдерді үшке бөліп қарастырады:
1) синтетикалық тәсіл;
2) аналитикалық тәсіл;
3) лексика-семантикалық тәсіл [2, 33].
Осы сөзжасамдық тәсілдердің жіктелісін басшылыққа ала ертегідегі
антропонимдердің жасалу жолдарын қарастыралық.
1) Синтетикалық тәсіл арқылы жасалған антропонимдер. Қазақ тілі қосымшалы
тілдер тобына жататындықтан антропонимдерге қосымша жалғау арқылы жаңа
мағына үстеу жиі кездеседі. Күнікей, Күнше [3], [4] сияқты кісі есімдеріндегі негізгі
түбірі – күн. Ал оларға жалғанған әртүрлі аффикстер негізгі түбірдің мағынасының
кеңеюіне жағдай жасайды.
Туынды антропонимдерді жасайтын өнімді қосымшалардың бірі – -лық, -лік
жұрнақтары. «Жақсылық пен Жамандық» ертегісіндегі кейіпкерлердің есімдері
ертегідегі жасайтын әрекеттеріне байланысты қойылған. -лық, -лік аффикстері қазақ
тілінде екі сөз табына (зат есім, сын есім) жалғанады. Осы секілді ертегідегі
антропонимдер деминутив түрінде ұшырасуы да ықтимал. «Тазша бала» ертегісіндегі бас кейіпкердің есімін кішірейту, сол арқылы еркелету мағынасы көрініс
табады.
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2) Аналитикалық тәсіл арқылы жасалған антропонимдер. Ертегідегі антропонимдерде қазақ тілінің сөздік құрамы мен грамматикалық құрылысында сөзжасау
бірігу, өзгерту, кірігу тәсілдері арқылы жүзеге асады. «Ер Төстік» [4] ертегісіндегі
Көлтаусар, Желаяқ, Таусоғар сияқты кейіпкерлердің есімдері мағыналы түбірлердің
бірігіп, жаңа бір атаудың пайда болуына негіз болды. Онда зат есім + етістік
(Көлтаусар, Таусоғар), зат есім + зат есім (Желаяқ, Қылкеңірдек, Шибұт)
формасымен біріккен атаулар ұшырасады. Сын есім мен зат есімнің бірігуі арқылы
жасалғандарға Сұрмерген, Ақбай, Қарамерген жатады [3]. Ертегілерде үш тұғалы
компоненттің бірігуінен жасалған антропонимдер де кездесуі ықтимал.
«Құланайжарқын» [3, 180-181] ертегісіндегі бас кейіпкердің есімі зат есім + зат
есім + сын есім, «Қарақұсбай» [3, 23-26] ертегісінде сын есім + зат есім + зат есім
арқылы жасалған. Біріккен тұлғалы антропонимдер аффикс тәсілімен де беріледі:
Майлықараша [3, 223-226]. Негізгі түбірге қосымша жалғау арқылы біріккен
антропонимдердің берілуі көбіне кейіпкердің шығармадағы қызметінің мәнін ашуға
негізделсе керек.
3) Лексика-семантикалық тәсіл арқылы жасалған антропонимдер. Конверсия
жолымен түбір не негіз сөздің басқа парадигмаға айналу тәсілі антопонимдерде
(ертегідегі) де жиі кездеседі. Осы орайда «Мақта қыз бен мысық» ертегісіндегі бас
кейіпкердің есімін қарастыруға болады. Мақта – қоза-құлқайыр тұқымдасына
жататын дақыл, екіншіден, мақта, мадақта сөздерімен мағыналас болса керек.
Бұндай дисилаб антропонимдер, ең алдымен, семантикалық жағынан қарауды қажет
етеді. «Ер Төстік» ертегісіндегі Таусоғар, Көлтаусар антропонимдерінің субстантивтенуі ертегілердің өн бойынан көптеп ұшырастыруға болады. Т.Жанұзақовтың қазақ
есімдерін жіктеген лексика-семантикалық топтарын негізге ала отырып, ертегілердегі есімдерді былай топтастыруға болады: мал шаруашылығына байланысты
қойылған ертегі кейіпкерлері: Құлатай (Құлатай батыр), табиғат құбылысына
байланысты ертегі кейіпкерлерінің есімдері: Күнше (Баласын жоғалтқан күнше)
[5.214-216], Айбарша (Ай астындағы Айбарша сұлу) [5, 236-242], тағы аңдар мен үй
хайуанаттары жайлы қойылған ертегі кейіпкерлерінің есімдері: Қарғаша (Жабайы
мырза мен Қарғаша сұлу) [5, 168-173], Қараүйрек [5, 45-50] т.б.
Қысқасы, ертегідегі антропонимдердің жасалу жолын сөзжасамдық тәсілдер
арқылы жүйелеу, ең алдымен, туынды есімдердің құрылысыдағы кейбір өзгешеліктерді тануға, ұқсастықтары мен айырым белгілеріне қарай топшалауға мүмкіндік
береді. Ертегідегі антропонимдердің жасалу жолын танып-білу өткеніміздің түптамырына бойлауға апарары сөзсіз.
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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ӨСІМДІК АТАУЛАРЫНЫҢ ТІЛДІК СИПАТЫ
Э.Н. Жангожина, А.С. Иманбаева
№30 жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет мұғалімдері
Павлодар қаласы
Қазақ тілі – мемлекеттік тіл. Бұл – оның қолдану аясы болашақта бұрынғыға
қарағанда әлде қайда кеңейеді деген сөз. Осы жолда ол ең алдымен ғылым тіліне
айналуы керек. Ал ғылым салалары бойынша жасалған терминологиялық
сөздіктердің алатын орны ерекше.
Адамзат тіршілігінде өсімдіктер дүниесінің маңызы өте зор. Ерте кезден
бастап-ақ ата-бабаларымыз өсімдіктерді зерттеп, танып-біліп, ат қойып, олардың
жеміс-жидектерін, дәндерін азыққа, ал жапырақ, сабақ, гүл, тамырларын дәрідәрмекке, тері илеуге, түрлі нәрселер бояуға пайдаланып келген. Бертін келе адам
өсімдіктердің ішіндегі бастыларын қолдан өсіретін болды. Бұл күндері олардан
көптеген азық-түліктік қорлар, әр түрлі өндірістік шикізаттар аламыз, құрылыс
материалдарын даярлаймыз.
Жер беті өсімдіктер дүниесіне өте бай. Дүние жүзінде олардың 500 мыңдай
түрі өседі екен. Сол 500 мың өсімдіктің 220 мыңдайы суда, қалғандары құрлықта
өсетін көрінеді. Ал қолдан өсірілетін мәдени өсімдіктердің түрі 20 мыңнан асады.
Табиғаттың осы ұшаң теңіз байлығынан Қазақ жеріне де аз үлес тимеген [1].
Республика ғалымдарының мәліметтеріне қарағанда бізде өсімдіктердің 6 мыңнан
астам түрі өседі. Сол 6 мың өсімдіктің 760-ы, яғни 12,6 – тек біздің жерімізде ғана
өсетін эндемик өсімдіктер. Бұлар басқа еш жерде өспейді.
Бірақ осы өсімдіктердің атауларын жақсы біле бермейміз. Бұл, әсіресе, жастар
жағынан көбірек байқалады. Олардан: «Мына өсімдік қалай аталынады?» – деп,
сұрай қалсаң, – Е, шөп қой, – дейтіндер жиі ұшырасады. Тілге жетік-ау дейтін
жазушыларымыз бен журналистеріміздің өздері де мұндай кемшіліктен құр алақан
емес. Олар жер бетінің «түгі» туралы жаза қалса: «Мұнда малға жағымды құнарлы
шөптердің әр түрі табылады» немесе «қызылды-жасылды гүлдер жайқалып тұр» деп,
сыдыртып өте шығады. Өсімдік атауларын атауға тура келсе, оның орысша атын
бейім тұратындар да жоқ емес [2].
Қазіргі қазақ тілі – сөздік құрамы мен тұрақты тіркестері жағынан және
олардың мағыналық (семантикалық) өрісінің кеңдігі мен стильдік түрленуі жағынан
кедей тіл емес. Солай бола тұрса да, қазақ тілінің сөздік құрамын орыс, ағылшын
тілдерінің сөздік құрамымен қатарластыра алмаймыз. Қатарластыра алмайтын
себебіміз – орыс тілінің сөздік құрамында 120 мың сөз болса, ағылшын тілінде 415
мың сөз бар. Біздің он томдық «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде»өсімдікке
қатысты небәрі 67 мыңдай ғана атау сөз қамтылған.
Мұның сыры: бағзы замандардан бері келе жатқан ата мұра – халық тілінің мол
байлығын, оның сан алуан салалары мен қат-қабат арналарына тән лексикалық
қорын түгел жинап, оларды сөздіктерге кеңінен ендіру, мән-мағыналарын ашу,
сөйтіп ол сөздерді халықтың кәдесіне асырып, илігіне жарату, сол арқылы тіл
байлығымызды өзімізге де, өзгелерге де көрсете, дәлелдей білу жағы бізде әлі
жетіспей жататындығында. Бұған мысал ретінде сөздік құрамымыздың шұрайлы бір
саласы, бізге зерттеу объектісі болып отырған өсімдік атауларын келтіруге болады.
Жер бетінің өсімдіктер жамылғысы өте мол. Дүние жүзінде олардың 500
мыңдай түрі өседі екен. Бұлардың ішінде аспанмен таласатын биік пальмалармен
қатар тек микроскоп арқылы ғана көрінетін бір клеткалы балдырлар мен
саңырауқұлақтар да бар. Сол 500 мың өсімдіктің 220 мыңдайы суда өсетін көрінеді.
Ал қолдан өсірілген мәдени өсімдіктердің түрі 20 мыңнан асады [3].
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Қазақ халқының тек қазіргі уақытта ғана емес, тіпті ерте дәуірде де алалы
жылқы, ақтылы қой айдап, негізінен мал шаруашылығымен айналысып келгендігі
бәрімізге белгілі. Жер бедерінің түгінсіз осыншалықты мал өспеген болар еді.
Сондықтан да, халқымыз жер бетіндегі өсімдіктер дүниесіне тым ерте кезден бастапақ зер салып, көңіл қойған. Олардың қайсысы қай малға жұғымды екендігін, қай шөп
олар үшін пайдалы, қай шөп зиянды (улы) екендігін ажырата білген. Тек ажыратып
қана қоймай, ол өсімдіктердің түр-түсін саралап, әрқайсысына жеке-жеке ат қойып,
айдар таққан.
Өздеріне керекті заттардың бәріне ат қою, оларды түрлі сөздермен белгілеу –
адамзат үшін қазір де қажет, алғашқы дәуірде де маңызы болған. Сондықтан,
тіршілік тірегі – өсімдіктерге ат беру адамзат жаратылғаннан бері қарай келе
жатыр, – десек, артық айтқандық емес.
Ал ат қою дегеніміз не?
Ат – белгілі бір затты, нәрсені қоғам мүшелері жақсы білуі, тануы үшін, сол
затқа тағылған сөздік белгі. Ол белгі бүкіл қоғам мүшелеріне ортақ болуы керек
және заттың ең басты қасиеттерін қамтуы қажет. Кез келген заттың немесе ұғымның
аты, атауы – барлық білімнің, ғылымның ең бірінші қадамы.
Өсімдік атаулары да басқа кез келген заттардың атаулары сияқты қажеттіліктен
туған. Адам белгілі бір өсімдікке ат қойғанда оны өзі сияқты басқа өсімдіктермен
шатастырмас үшін, басқалардан ажырату үшін олардың әрқайсысына өзінше бөлекбөлек ат қояды.
Өсімдік атауларының ішіндегі ең алғашқылары (көнелері) қайсысы? – дегенге
дәл жауап бере қою, әрине, оңай емес. Өйткені өсімдік атауларының көбі – халықпен
бірге жасасып келе жатқан сөздер.
Халық тарихы тым ертеден (көне дәуірден) басталатындығы мәлім. Ендеше
«мына атау бірінші шықты», «ана атау екінші шықты» деу үшін, сол халықпен бірге
туып, бірге жасасып, әр сөздің шығу тарихына жылнама жазу керек. Сонда ғана біз
жоғарғы сұраққа дәл жауап бере алған болар едік. Бұл, әрине, ешкімнің қолынан
келмейтін нәрсе. Сондықтан біз ең байырғы өсімдік атауы – не ағаш пен бұтаның, не
жеміс пен жидектің, болмаса астық тұқымдастардың біреуінің атауы болуы мүмкін
деп жобалаймыз.
Қайсысы болған күнде де, әйтеуір, алғашқы қауымдық құрылыстағы
адамдардың күнделікті тіршілігіне, күнкөрісіне аса қажетті, маңызы зор, пайдасы
мол өсімдік атауларының бірінің аты екендігі дау жоқ.
Ондай «аса қажетті» өсімдіктер деп біз тамақ үшін пайдаланылатын, онсыз
тіршілік жоқ бидай, арпа, тары, бұршақ сияқты дәнді дақылдар мен алма, өрік, шие,
бүлдірген, жүзім тәрізді жеміс-жидектерді айтамыз. Бұлардың қатарына желден,
суықтан қорған болатын, басқа пана, жанға сая: қарағай, тал, терек, қайың, емен
сияқты ағаштарды да жатқызуға болады.
1985 жылы шыққан «Қазақ лексикасындағы жаңа қолданыстар» деп аталатын
еңбекте өсімдік атауларына байланысты «жаңа сөздер» деп ас көгі (укроп), қыша
(горчица), салалы зығыр (лён-долгунец), тұмыр (редька) деген төрт сөзді
келтіріпті [4]. Бұлардың ішінде ас көгі сөзін Ж. Досқараев кітабында ашкөк (аскөк)
түрінде берген. Содан бері қанша жылдар уақыт өтсе де, бұл сөзді әдеби тілдегі жаңа
қолданыстардың қатарына жатқызуға болар. Ал қыша, зығыр, тұмыр сөздерінің
қазақ тілінде айтылып келе жатқанына қай заман. Сол себептен де, бұларды жаңа
қолданыстардың қатарына жатқызуға бола қоймас [5].
Осылардың қайсысының аты ең алғашқы атау екендігін біз бұл күнде дәл айта
алмаймыз. Есесіне дәл айта алатынымыз – өсімдіктерге байланысты ең жаңа атау.
Ол – қарағалдақ деп аталынады. 1986 жылдың 12 шілде күні «Вечерняя Алма-Ата»
газетінің 161 (5808)-ші санында қарағалдақ (черный тюльпан) гүлінің өмірге
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келгендігі хабарланды. Қарағалдақты ғалымдар қызғалдақ сорттарын ұзақ уақыт
және үзбестен будандастыру арқылы шығарған. Оның сабағы да, жапырақтары да
мықты, гүлі де әдемі. Мұндағы «қара» сөзі өсімдік гүлінің түсін көрсетіп тұрса,
«ғалдақ» сөзі оның қандай өсімдік екендігін, яғни гүл екендігін білдіреді. «Ғалдақ»
сөзі көне түркі тілінде «гүл» деген мағынада жұмсалған.
Сида атауының (орысша аты да дәл осылай) пайда болуына да көп уақыт
болған жоқ. Бұл 1984 жылы Жезқазған облыстық ауылшаруашылық тәжірибе
станциясы шығарған мал азықтық шөптің ресми аты. Ол – құлқайыр тұқымдасына
жататын мәдени дақыл. Құрамындағы протеиннің мөлшері жөнінен ол бұршақ
тұқымдастарға жақын. Сида өте тез өседі және үнемі жап-жасыл күйінде тұрады.
Оның қоректік қасиеті жоғары. Силос жасауға да жарамды. Сиданың әр гектарынан
320 центнерге дейін көк масса алуға болады [6].
Мысалы, көкғалдақ атауын алалық. Мұндағы «көк» сөзі өсімдік гүлінің түсін
көрсетіп тұрса, «ғалдақ» сөзі оның қандай өсімдік екендігін, яғни гүл екендігін
білдіреді. «Ғалдақ» сөзі көне түркі тілінде «гүл» деген мағынада жұмсалған.
Таусағыз деген атау да осы сияқты. Біз ол арқылы өсімдіктің «тауда өсетіндігін»,
пайдалылығы жағынан «сағыз» беретіндігін байқаймыз.
Бұдан сәл бұрынырақ бидай-бидайық деген атау дүниеге келген болатын. Бұл
өсімдік атауы орыс тілінен «пшенично-пырейный» деген сөздерді қазақ тіліне
аударып, аналитикалық тәсіл арқылы жасалған сөз. Ол – бидай мен жабайы өсетін
бидайықты серіктестіруден шыққан будан. Бұл өсімдік өзінің топырақ талғамайтындығымен, ауруға, суыққа, ыстыққа, зиянкестерге төзімділігімен ерекшеленеді. Ол
қатарынан бірнеше жыл өседі және әр жыл сайын жақсы өнім береді [7].
1959–1960 жылдары Қазақ ССР Ғылым академиясының Орталық ботаника
бағы раушан гүлінің (розаның) бірнеше жаңа сорттарын шығарды да, олардың
біріне – ботагөз деп, екіншісіне – қызжібек деп ат қойды. Бұл гүлдердің атауы екі
сөзден (түбірден) бірігіп, бір затты екінші бір затпен салыстыру арқылы жасалған.
Кезінде бұлар да өсімдік атауларына байланысты жаңа атаулар болатын [8].
Бұлар сияқты жаңа атаулар тілімізде жетерлік. Қазақ тілінің өсімдік
атауларына тым бай екендігіне көз жеткізіп отырмыз.
Жалпы, өсімдіктерге ат қоюда қазақтан шебер халық жоқ сияқты көрінеді.
Белгілі бір өсімдікке ат қоярда оның ең басты белгісі негізге алынады. Айталық,
түйетікен екі сөздің бірігуінен жасалған шөп атауының қойылуына, бірінші кезекте,
сол өсімдіктің тікен екендігі (ерекше белгісі), екінші кезектен, оны түйе малының
сүйсініп жейтіндігі (шаруашылық маңызы) немесе бойы, көлемі жағынан оның «түйе
сияқты» ірі болуы (бір нәрсеге теңеу) үлкен себепші болып тұр. Тағы сол сияқты:
қараспан, киіз-киік, көкзеңгір, балтасап, бұқамсілекей, әсемсары, меңдіқара,
балмұрын, үркергүл, ақжүрек, сусімір, өсершөп, итемген, атқұтыртқан, малжемес,
құсқонбас, ақкелін, кемпіршаш, келіншекбоз, балақыз, кәріқыз, шаштықыз,
аюқұлық, қазмойын, қоянқұлақ, түлкіқұйрық, ботатабан, қарғатұяқ, жыланбас,
бөлтірік, шеттік, қуырдақ, суыртпақ, осылай тізіліп кете барады [9].
Бүгінгі таңда қазақ тілінде өсімдік атаулары өте көп. Олар тілімізде ғасырлар
бойы қолданып келе жатыр. Сондықтан, өсімдік атауларын лексикалық
байлығымыздың қатарына жатқызуға әбден болады.
Бірақ ол атаулардың бәрі бірдей әдебиет беттерінен көрініс тауып, өз орнында,
өз мағынасында қолданылып жүрген жоқ. Көптеген өсімдік атауларын елдің бәрі
біле бермейді. Білгендеріміз болса, оларды жазып, зерттеп, көпшілікке танытуды
мақсат етпейміз. Тіпті өсімдіктердің атын атап жатуды артық санайтындарымыз да
бар. Ал егер алда-жалда атай қалсақ, оның қазақша атауынан гөрі орысша атын
пайдалануға бейім тұратындарымыз да жоқ емес.
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«АБАЙ ЖОЛЫ» РОМАН-ЭПОПЕЯСЫНДАҒЫ КҮЛКІ ТҮРЛЕРІНІҢ
КӨРІНІСІ
Н.Қ. Жүсіпов, А.Р. Рахатжан
С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.
Тағдыры да, жазылуы да күрделі «Абай жолы» роман-эпопеясы өзінің қырсырының молдығымен, саты-жолдарының алуандығымен әр уақытта да қайта-қайта
айналып соғуды қажет ете береді. Ал мұндай эпопеяны халқын шын сүйген адам
ғана жаза алады. М. Әуезовтың бұл эпопеясы болмаса қазақ өмірі, оның кім екендігі
дәл сондай құдіреттілікпен дүниеге танылмас еді. Енді ол бүгін, келешекте де қалам
ұстап сөз, ой қууды нысанасы еткендердің алдына көз қадар темірқазығындай,
құламасы, жыра-жықпыл, қойын-қойнау, құз-қиясы мол асуларды тастап кетіп отыр.
Қандай ел, қандай ұлтты да қатарға ақыл-ойы, кемел-тұлғалары қосады, онсыз
санының көптігі де, тарихының көнелігі де сеп бола алмайды. Осы өлшеммен
келгенде «Абай жолы» халқымыздың ақыл-ойын биікке көтерген туынды болып
отыр. Туындыдағы іс-әрекет, сөйлесім барысында туындаған күлкі және оның
түрлерін басты назарға алып, барынша талдамақпыз.
«Абай жолы» эпопеясында адамдар күлкісін бергенде, суреткер әйтеуір бір
күлуді емес, әр адамның шыққан тегіне, ой-өрісіне, мінез ерекшелігіне, жас
мөлшеріне, көңіл-күйіне сай «өзіндік» күлкісі болуын қадағалайды. Мәселен:
1. Ал мен ол жерге мынау шешең тіккен тобықты тымағыммен барам ба, жоқ
әлде енді қартайғанда дуанадай болып басыма сәлде орап барам ба? – деп өз жайын
мысқылдап күліп алды. 2. Ол қатарынан үш балуанды келістіре соқты да, түйіншек
ішіндегі бәйге ақшасын қолына алған, ақсия күліп Абайға келді (М.Ә.). 3. Абай
қатты сылқылдап күлгенде, Жұман оянып кетіп, басын көтерген . 4. Абай күтпеген
сәтте, баяғыдағы бір өр мінезіне басып, ескісін еске түсіріп, сылқ-сылқ күлді. 5. Әбіш
пен Мағаш үңгір ішін жаңғыртып сақылдап күлді. 6. Оразбай мен Есентайға осы
жайдың шеті мәлім болса да, мына тұста айыздары қанып, кеңкілдеп күле берісті.
7. Сол бір олақ сөзді, әсіресе, қатты даурығып айтып, елден бұрын өзі тарқылдап
күлген-ді. [1, б. 204]
Алғашқы мысалда МЫСҚЫЛ әжуа, сықақ, келеке ету [2,609] мағынасында
қолданылса, екінші мысалда АҚСИЮ тістің аппақ боп көзге ерекше көрініп күлу
түрі, яғни езу тарта күлуі [2, б. 33], СЫЛҚЫЛ сылдырлап, сыңғырлап шыққан дыбыс
үн. [2, б. 759] СЫЛҚ-СЫЛҚ сылқылдап, рақаттана күлді [2, б. 759]. САҚЫЛДА сақсақ еткен дыбыс шығару [2, б. 700]. КЕҢКІЛ күлгенде я жылағанда үзік-үзік
шығатын үн [2, б. 384]. ТАРҚЫЛ тарқ-тарқ еткен дыбыс; қарқылдап күлу [2, б. 785].
Күлкілердің әрқайсысы өзінше жасалып, өзінше ерекшеленеді. Аталмыш күлкі
түрлері әсіресе, ер азаматтарға тән . Себебі, қазақ танымында қыз баланың, әйел
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адамының мысқылдай, кеңкілдей, тарқылдай күлуі оғаш саналып, тәрбиеге қарсы
болып есептелінеді.
Сөзіміз дәлелді болуы үшін, эпопеядағы күлкі түрлеріне жеке тоқталып өткіміз
келеді.
Екеуі асау көк құнанды жетектеп бара жатқанда, бір төбелесқой, тентек Сағит
деген баланың бұларға істеген қырсығын да есіне алды. Қазір нығызсып отырған
Жұмабайға қарап жымиып күліп қойды. Бұл жерде жазушы кейіпкердің күлу
барысында тек қана бет-әлпетінің қимылын байқатады. Өткенде болған жағымсыз
оқиға есіне түсіп, еріксіз езуін қозғалта жымиғанын байқаймыз. Ал келесі екі
мысалда Абай мен Жақыптың бейнесінен шегіне жеткен күлкі түрлері аңғарылады.
Асау тоқтамаған соң, шылбырды беліне орап алған Жұмабай шалқайып
табандап тартып, көше бойының құмын боратып, тағы да рәсуа болған. Бұл тұста
Сағитқа қосылып Абайдың да ішек-сілесі қатып еді. [3, б.24]
– Ал бәлем, соңынан қалмайсың!..Алар сыбағаңды алдың ба?.. Шоқ!.. Шоқ
енді!.. – деп, Жақып қып-қызыл боп, ішек-сілесі қатқанша күлді. [3, б. 118]
ІШЕК-СІЛЕ: ішек-сілесі қатты – ішегі түйілгенше күлді [4, б. 769]. Бұл нағыз
жүрек күлкісі. Ешбір бояуы жоқ, адамның еркіне бағынатын делебесін қоздыратын
күлкі түрі.
Тобықты жасының бұл жиынындағы үлкені Базаралы күле сөйлеп, жауап
қатты. Абайға қалжыңдап:
– Осының бәрі рас, Абай. Жігіт қадірі өнерімен өлшенсін! –деді әдейі
ойнақыланып, серпе сөйлеп. – Пәлей! Мақұл-ақ! Ал, ендеше, мен нені айттым?!
Менің айтқаным да, істегенім де, түгел Тобықты бәріне танытам дегенім де осы ғана
емес пе еді, сығыр-ау! Кедейшілігіме қарама, кісілігіме қара демеп пе ем? Өй,тәйіріай, іші терең жігіт десем, сен де осындай үстірт пе ең, Абай? Саған осыны ұғындыру
үшін сонау Көкшетаудан, исі Арқадан тек Біржан ғана келуі керек пе еді? – деп
назбенен, ойын пішінмен сақ-сақ күлді...[5, б. 52] Бұл мысалда Тобықтының жігіт
ағасы Базаралының Абайды мазақ, келеке қыла отырып, сөзбен мұқата сөйлеп,
сақылдаған үнмен іштен шыққан бояулы күлкісін байқаймыз.
Роман эпопеядағы ең жиі кездесетін күлкі түрі «қарқ-қарқ» күлу. Қазақ танымы
бойынша аталмыш күлкі тек ер азаматтарға тән және суреткер бұл күлкі түрін шебер
қолдана білгендігін төмендегі мысалдар айғақтайды.
– Уай, жараңдар! Бұл түстен кейін маңырайтын ақсақ қой дейсіңдер. Тіпті, ол
емес!..Мына Бөкенші екен ғой түстен кейін маңырайтын. Көктемде өлген Қодарға
күземде кеп сүйекші болған кімді көрдің ? Мұны көрген кім бар десеңші, – деп
қарқ-қарқ күлді. [3, б. 70]
Мынау топ Дәрменнің дуадағын Ерболдың қанжығасына байлап, енді
түгелімен Шұбарға келдің. Ол жерде жүресінен отырып, қаршығасын етегімен
қоршалай бүркеп апты.Бұндағы жайды өзгеден бұрын Көкбай түйген екен. Енді
Шұбарға қарап, қарқ-қарқ күледі [5, б. 14].
Осындай керіс үстінде топ тегіс иіріліп, тоқырап қалды. Әрлі-берлі өткен
жүргіншілер тағы кеп қосылып жатыр. Жаңағы даурықтардың бәрін естіп, тоқыраған
Шөженің өзі. Ол қатты, ашық дауыспен қарқылдап сүйсіне күліп:
– Уа, жараңдар, мен бір ақыл айтайын ба?.. – деді [3, б. 110].
Үйдің іші тегіс елең етіп, Абай жауабын баққан Қадырбай қатты қарқылдап
күліп жіберді [3, б. 260].
Оспан әр сәтте қарқылдап күліп:
– Бәсе...бәсе! Сой, сөйтіп! Таспа тілгендей соқ, бауыр сыртынан! – дей түседі
[5, б. 35].
ҚАРҚЫЛ 1. Қарғаның қарқылдаған дыбысы. 2. Қатты күлген күлкі [4, б. 382].
Осы орайда қарқыл сөзі қарғаның қарқылынан туындап, адамдардың сол дыбысқа
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еліктеп,ұқсатуына байланысты пайда болғандығын ескеру керек. Демек, қарғаның
қарқылындай қарқ-қарқ күлкі ер адамдарға жарасқанымен, бұл күлкіні әйел адам
бейнесіне салу мүлдем мүмкін емес.
Бөжей мұның ішкі сырын білмеп еді. «Даңдылы қорқақтығы, Құнанбайға
қарсы шаба алмайтын ежелгі маймақтығы» деп мырс етіп, мұрт астынан күліп
қойды [3, б. 72]. Мұртынан күлді – күлімсіреді, мырс етті [4, б. 469]. Бұл да жоғарыдағы мысалдар тәрізді тек ер адамға тән күлкі. Дауыс шығармай, өз ішінен тынып,
өзгелерге беймәлім көрінгенімен, күліп отырған адамға ғана мәлім күлкі түрі.
Майбасар сеңсең ішігінің жеңін киіп, қақпаға қарай беттей берді. Жақып та
солай басты. Абай өзгелерден қалайын деп еді, Майбасар артына бұрылып:
– Абай, сен де жүр!..Атаң ғой, атаңа сәлем бер, -деп, мысқыл еткендей сылқсылқ күлді [3, б. 99].
Тілмаш Абайды керексіз сөзден тоқтатпақ болып:
– Сен білмейсің, ұқпайсың деп айтады мына ісі, – деді.
Абай намыстанып қалып, мысқылдай күлді [3, б. 358].
Абай қатты сылқылдап күлгенде, Жұман оянып кетіп, басын көтерген. Ол
Абайды жақтырмай қарады. Қанталаған көзін қиыс бір тастады да, Абай жақтан
басын теріс бұрды [3, б. 29].
Менде осы не ақысы бар «қырт» деп қыр соңымнан қалмайтын! – дегенде Абай
қолын жуа алмай, өне бойымен селкілдеп, қатты сықылықтап күлді. Екі көзінен
жас аққанша күлген. Бұның күлкісіне сыңғырлаған Әйгерім күлкісі де қосылды [6,
б. 31]. Мысалдағы селкілдеген қозғалыс арқылы күлкінің өне бойын кернеп қатты
шыққанын аңғарамыз және бұл күлкіге сыңғырлаған нәзік, қызға тән қылықпен
қосылған күлкі түрі шырай бергендей. Ер азамат бойына тән күлкіге әкеліп қиылған
қыздың күлкісін қосып туындыны әрлі еткен жазушы шеберлігіне шек жоқ.
– Болды, жетті! – дескен ширақ үндер, шапшаң жауаптар естілгенде, Абылғазы
сақылдап күліп жіберді. [6, б. 75]
– Тапқан екенсіңдер, шын шешенді. «Кенеуі жоқ кей билер, құр зорлайды
тақпаққа» дегені қәне?!
Кәкітай қатты сүйсініп, сақылдап күліп жіберді. [7, б. 234]
Шұбар:
– Абай аға, біреулер ақырзаман болады десе, сіз жақын заман, жақын заман
болады дейсіз. Ондай жақсылығыңыз анық болса, болды-болды өзі тез болса екен!
Соны айтып бересіз бе? Тым құрыса, осы отырғанымыздың бірде-біріміз көретін
жақсылық тақау ма? Өзін бұл жүрген тіріміздің көретініміз бар ма тегі, жоқ па? – деп
жұрт күлмесе де өзі саңқылдап күліп алды. [7, б. 290] Жоғарыдағы мысалдың
алғашқысында Абылғазы риза болып сақылдаса, екінші мысалда Кәкітай айтылған
сөзге сүйсіне сақылдай күледі. Соңғы мысалда жұртты өзіне қарату үшін, Абайдан
жауап алу мақсатында айтылған сөз саңқылдаған күлкімен түйінделіп отыр.
Сонымен, жазушы қаламының шеберлігі соншалық, бір Абай бейнесі арқылы
алуан түрлі күлкіні барынша бейнелеп, айшыққа салып өрнектеген. Ер азаматтың
болмыс-бітіміне, мінезіне, жас ерекшелігіне сай күлкі түрлері асқан шеберлікпен
көрініс тапқан.
Түйіндей айтқанда, осы айтылғандардан шығатын қорытынды: М. Әуезовтің
роман-эпопеясы күлкі тақырыбын тұтас бірлікте алып қарауды қажет етеді. Өйткені
күлкі тақырыбы қазіргі таңда кең талқылауға түсіп жүрген тақырыптардың бірі.
Әуезов туындысы арқылы қазақ дүнитанымындағы күлкі және оның түрлерін
нақтылап ашып алуға, қайсысы қай мезетте орын алады, қай күлкі қандай адамға
жарасымды, қызға тән қылықты күлкі, ерге тән салмақты, салиқалы күлкі не екенін
анықтауға жол ашылмақ. Бізде шағын мақаламызда осы мәселені талқылап, талдауға
түсірдік.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
К.Р. Ибраева
ГУ «СОШ № 30», г. Павлодар
Цель среднего образования заключается в обеспечении развития у учащихся
способностей к познанию, творческому использованию полученных знаний в любой
учебной и жизненной ситуации, готовности к саморазвитию и самоуправлению посредством развития ключевых и предметных компетенций.
Общие ориентиры развития функциональной грамотности определены в Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011–2050
годы, одной из целей которой являются формирование в общеобразовательных школах интеллектуального, физически и духовно развитого гражданина Республики Казахстан, удовлетворение его потребности в получении образования, обеспечивающего успех и социальную адаптацию в быстро меняющемся мире.
Национальный план призван обеспечить целенаправленность, целостность и
системность действий по развитию функциональной грамотности школьников как
ключевого ориентира для совершенствования качества образования Республики Казахстан.
Цель Национального плана – создать условия для развития функциональной
грамотности школьников Республики Казахстан.
Результатом развития функциональной грамотности является овладение обучающимися системой ключевых компетенций.
Коммуникативная компетентность означает готовность ставить и достигать
цели устной и письменной коммуникации: получать необходимую информацию,
представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения в диалоге и в публичном выступлении на основе признания разнообразия позиций и уважительного отношения к ценностям (религиозным, этническим, профессиональным, личностным и
т.п.) других людей.
Успешное применение компетентностного подхода в обучении русского языка
и литературы означает, что обучаемые знают язык, демонстрируют коммуникативные умения и способны успешно действовать вне школы, т.е. в реальном мире.
Составляющими функциональной грамотности являются: владение знанием,
содержанием компетенции, проявление компетенции в различных ситуациях, отношение к содержанию компетенции и объекту ее приложения. Функциональную грамотность можно рассматривать с позиции трех составляющих: предметно-информационной, деятельностно-коммуникативной, личностно-ориентационной, где все
компоненты составляют целостную систему личных свойств обучающихся. Поэтому
коммуникативную компетентность следует рассматривать как готовность ученика к
самостоятельному решению задач на основе знаний, умений, качеств личности.
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Современное состояние преподавания русского языка и литературы показывает, что в школе недостаточно формируются навыки и умения устной и письменной
речи. Теоретические сведения о русском языке, литературе, не используются в полной мере для формирования практической речевой деятельности. Это означает, что
проблема соотношения знаний о языке и практического владения языком еще не решена.
Формирование коммуникативной компетенции в процессе обучения русскому
языку, литературе – один из путей решения данной проблемы.
Пути реализации коммуникативной компетенции учащихся состоят в том, что
формы, методы и приемы работы направлены на то, чтобы содержание учебного материала было источником для самостоятельного поиска решения проблемы. Исследовательский подход к темам литературных произведений помогает рассматривать
жизнь литературного героя как учебное исследование. А дискуссия по результатам
сочинений дает возможность высказать свою точку зрения, послушать других, поспорить.
Ученые считают, что в 10–11 лет наступает пик интереса ребенка к окружающему миру. И если интерес ребенка не будет удовлетворен, то он угаснет.
Формирование коммуникативной компетенции – процесс длительный и достаточно сложный. Главная роль отводится урокам русского языка. Особую сложность
в преподавании русского языка представляет соотнесение предметного курса и реального речевого опыта школьника, процесс приобретения знаний о языке и процесс
овладения языком.
Какова же роль предмета «Русский язык» в школе? Что может сделать учитель русского языка и литературы, чтобы обеспечить функциональную грамотность
учеников? Прежде всего, создать оптимальные условия для продвижения каждого
ученика в образовательном пространстве. Для этого необходимо знать учебные возможности школьников каждого возраста.
В этом плане использование инновационных педагогических технологий играет большую роль. Исследовательский метод, дискуссии, мозговой штурм, технология «критического мышления», технологии проектной деятельности, технологии
продуктивного чтения, пирамида Блума, приемы работы с текстом, развивающие
функциональную грамотность учащихся, интерактивные, групповые формы и методы, коллективный способ обучения. Данные технологии развивают творческую активность, формируют мыслительную деятельность, учат школьников отстаивать
свою точку зрения, помогают добиться глубокого понимания материала.
Работа в парах, в группах сменного состава позволяет решить и задачи воспитания: желание и умение сотрудничать в группах с одноклассниками.
Приёмы, используемые в рамках данных технологий, удовлетворяют потребность в творчестве учащихся, развивают способность к лаконичному изложению
мыслей в устной и письменной форме, активизируют мыслительную деятельность
учащихся, и в общем способствуют формированию различных компетенций. Например, развивает умение воспринимать информацию, способность к рефлексии прием
«Знаю – хочу узнать – узнал – научился»
Этап «Знаю» предполагает работу в паре: что я знаю о теме урока; «Хочу узнать» – формулирование цели; «Узнал» – соотношение старой и новой информации;
«Научился» – осознание результативности деятельности.
Повышают мотивацию к изучению материала, развивают умение прогнозировать приемы: «Верные – неверные утверждения», «прогнозирование».
Используя приём «верные-неверные утверждения», предлагаю ученикам несколько утверждений по ещё не изученной теме. Дети выбирают верные утвержде-
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ния, полагаясь на собственный опыт или просто угадывая. На стадии рефлексии возвращаемся к этому приёму , чтобы выяснить, какие из утверждений были верными.
Для осмысления содержания текста, обнаружения личностного смысла чаще
всего использую приемы: «Чтение с остановками», «Чтение с пометками», «Составление кластера», «Ромашка Блума».
Развивает умение задавать вопросы прием «Толстые и тонкие вопросы»:
Тонкие вопросы требуют однозначных ответов, толстые – неоднозначных, развернутых ответов.
Особое слово хочется сказать о кластерах. Это особая графическая организация материала, позволяющая систематизировать и структурировать имеющиеся знания. В центре записывается ключевое слово и от него расходятся стрелки- лучи, показывая смысловые поля того или иного понятия.
К приемам письменной рефлексии, помогающим творчески интерпретировать
информацию, относятся:
1) написание эссе;
2) составление телеграммы, памятки, инструкции;
3) стихотворение по алгоритму;
4) письмо по кругу;
5) синквейн;
6) диаманта.
Задания, направленные на формирование базовых познавательных уровней:
1. Закончите начатые фразы подходящими словарными словами из списка, ставя их в нужную форму ...
2. Выясните какие фразеологизмы и поговорки используются по-русски в ситуациях, когда англичане говорят ...
3. Ответьте верные и неверные определения знаками «+» и «-».
Неотъемлемой частью работы является составление компетентностно-ориентированных заданий для учащихся 9–11 классов. Их составление я подчинила чёткой
структуре:
Стимул погружает в контекст задания и мотивирует на его выполнение. Задачная формулировка точно указывает на деятельность учащегося, необходимую для
выполнения задания.
Источник информации содержит информацию, необходимую для успешной
деятельности учащегося по выполнению задания.
Бланк для выполнения задания задает структуру предъявления учащимся результата своей деятельности по выполнению заданий
Работая над развитием функциональной грамотности учащихся на уроках русского языка и литературы, активно применяю следующие методы:
Методы, ориентированные на устную коммуникацию
Все виды пересказа
Все формы учебного диалога
Доклады и сообщения
Ролевые и деловые игры
Учебные исследования и учебные проекты, требующие проведения опросов
Обсуждение, дискуссия,
Выступления в качестве ведущих на мероприятиях
Методы, ориентированные на письменную коммуникацию
Сочинения и изложения
Подготовка заметок и статей в СМИ
Телекоммуникационные тексты, сообщения
Участие в конкурсах сочинений
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Предложенные технологии, приемы, методы, компетентностно-ориентированные задания направлены на формирование информационной и коммуникативной
компетентности учащихся.
Таким образом, систематическое применение всех методов и приемов служит
развитию ключевых и предметной компетенций, а на их основе формируется функциональная грамотность школьника.
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ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ
В СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РАМКАХ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ
Г.К. Кенжетаева, Е.П. Иванов
Павлодарский государственный педагогический институт, г. Павлодар
В современном Казахстане идет становление новой системы образования, ориентированной на мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебновоспитательного процесса. Инновационный подход к подготовке учебных материалов нового поколения, изменение их функций и способов использования в образовательной практике являются одной из составляющих модернизации образования
[1, с. 77].
В общеобразовательных организациях имеется стремление расширять у учащихся горизонты знаний, представлений о мире. Однако, встает немаловажная проблема, а именно, как сложить пазл частей множества наук и учебных дисциплин в
единую картину. На наш взгляд одно из решений такой проблемы лежит в введении
во внеурочную деятельность интегрированных элективных курсов.
Интегрированные курсы представляют собой учебные дисциплины, в которые
входят две и более наук или отраслей современных знаний, при изучении которых
делается уклон на межпредметные, межнаучные связи.
Так, в единый курс могут объединяться история и иностранный язык, история
и литература, география, искусство ит.д. Конечно, можно говорить, что учитель и
так должен делать акценты на родственных науках преподавая свой предмет, но навряд ли преподаватель истории сможет на том же профессиональном уровне сделать
обзор, скажем, литературных произведений, в которых имеется отражение тех исторических событий о которых шла речь. Этим и ценны интегрированные элективные
курсы, т.к. в их рамках предметники разных профилей должны объединиться. В этом
случае, делая акцент на одной и той же научной проблеме, учащиеся получат действительно профессиональный взгляд на данные события. «Все усилия педагогов, руководителей организаций образования, учителей на местах должны быть направлены
на успешную реализацию диктуемых временем преобразований в образовании. От
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того, какие знания получат наши дети, насколько они найдут реальное воплощение в
жизни, зависит их судьба и будущее Казахстана» [2, с. 76].
Хотелось бы уделить особое внимание проектному обучению учащихся, которое должно занять достойное место в интегрированных курсах. Ведь именно в проектах учащиеся могут соприкоснуться с «настоящей» наукой, так и хочется сказать
«увидеть» её и «потрогать», потому как что есть проект, как не исследование? А исследование на стыке наук еще больше должно заинтересовать обучающихся. Ведь на
данный проект можно будет смотреть совершенно с разных научных позиций, в
следствий чего, произойдет максимальное сближение учебной дисциплины с профилирующей отраслью науки.
Проект – (от лат. projectus, в буквальном переводе – брошенный вперед),
1) реалистичный замысел, план о желаемом будущем; 2) совокупность документов
(расчетов, чертежей, макетов) для создания какого-либо продукта, содержит в себе
рациональное обоснование и конкретный способ осуществления; 3) метод обучения,
основанный на постановке социально-значимой цели и ее практическом достижении
[3, с. 376]. Проекты могут быть разнообразные, в том числе творческие, но все же
основная цель проектного обучения – это сближение учебной дисциплины и науки
непосредственно.
Метод учебных проектов позволяет внести в современную технологию обучения два существенных дополнения – изменение в функции знаний и способов организации процесса их усвоения. Процесс усвоения знаний перестает носить характер
рутинного заучивания и организуется в многообразных формах поисковой, проектной, мыслительной деятельности как продуктивный творческий процесс. Основой
учебного проектирования становится усвоение как знаний, так и способов самого
усвоения, развитие познавательных сил и творческого потенциала обучающегося
[4, с. 40].
Одной из наиболее интересных комбинаций для интегрированных курсов, в
рамках которых может быть выполнено немало научно-учебных проектов является
объединение истории и иностранного языка. «В настоящее время система языкового
профессионального образования в нашей стране претерпевает коренные изменения,
связанные с процессом профессиональной подготовки будущих учителей второго
иностранного языка».
Сам по себе язык несет огромную ментальную нагрузку, значимость и смысл
основных концептуальных понятий для того или иного народа и государства. Изучая
историю при помощи иностранного языка учащиеся могут постичь более глубинный
смысл происходивших исторических событий. Разумеется, на сегодняшний день,
уже есть страноведческий модуль в школьной программе по иностранному языку,
однако, мы делаем упор именно на интегрированном элективном курсе, в котором и
история и язык будут равноправны при изучении. Соответственно предполагается и
получение результата обучения, как истории, так и иностранного языка.
В ходе изучения предложенного элективного курса учащиеся смогут пополнить свой словарный запас не только обыденной лексикой, но и научной исторической терминологией. Возможно, будет в рамках курса и изучение письменных исторических источников на языке оригинала, что безусловно, будет наиболее приближать обучающихся к научной истине.
Исследовательской (проектной) составляющей курса могут послужить сравнение взглядов, оценок, точек зрения на конкретные исторические события западных
авторов, историков – ученых Казахстана. На сегодняшний день западная историография пользуется огромной популярностью и особенно её сопоставление с современной казахстанской. Развитие любого языка неразрывно связано с историческим
процессом, который находит своё отражение в языковой картине мира народов и го-
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сударств. Данная область также может стать полем проектной деятельности для изучающих курс.
Государственная программа развития образования Республики Казахстан на
2011–2020 годы [5, с. 1] обозначила основные стратегические ориентиры развития
целевых, содержательных и процессуальных параметров системы школьного образования. Это требует по-новому посмотреть на организацию всех элементов школьной и вузовской системы казахстанского образования.
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ПОСТПОЗИТИВНЫЕ СЕГМЕНТИРОВАННЫЕ ПОСТРОЕНИЯ В ЯЗЫКЕ
КАЗАХСТАНСКИХ ПЕЧАТНЫХ СМИ
С. Кабдуллаева, О.К. Андрющенко
Павлодарский государственный педагогический институт, г. Павлодар
Справедлива мысль, что «парцелляция – только один из многих приемов в системе средств речевой экспрессии, но при умелом ее использовании она может окрашивать речь такими оттенками, которые невозможно передать никакими другими
средствами» [1,8]. «Парцелляцию в языке можно определять не только как членение
и дробление мира в ходе познания его объектов и связей, но и как творение мира»
[2,103].
Парцеллированная конструкция, являясь средством коммуникативного синтаксиса, представляет собой реализацию высказывания в речи. С формально-грамматической точки зрения это высказывание можно соотнести с предложением, а парцеллят – с членом предложения или придаточной частью. Такое соотнесение представляет определенный интерес для разностороннего анализа синтаксической организации текста, способствует пониманию задач автора и более четкому разграничению
функций парцеллированных конструкций. Парцеллированные конструкции – наиболее продуктивное средство повышения экспрессивности текста. «Поскольку в них
одновременно сочетаются признаки языковой избыточности и экономии (а именно:
избыточность фразовой, интонационно-синтагматической реализации предложения,
создающая в высказывании дополнительные информационные центры, при экономии той же самой позиционной структуры предложения)» [3, 43], эти конструкции
как нельзя более точно отвечают задачам автора, стремящегося к лаконичности выражения при максимуме содержания. При этом парцеллированные конструкции
имеют в большинстве случаев всего один отчлененный фрагмент и значительно реже – два и более парцеллята. Такое рассмотрение парцеллированных конструкций с
точки зрения структурных особенностей подтверждается наблюдениями современных лингвистов Л.А. Рачковской [4, 22], Т.Г. Сербиной [5, 54], которые называли их
однозвенная – многозвенная парцелляция; одиночная – серийная; однофункциональная – многофункциональная (А.С. Рыжикова) [6, 87]; Н.Н. Голикова называет такие
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конструкции однозвенная однословная/ однозвенная многословная – многозвенная
однословная/ многозвенная многословная [7, 69].
Общим лингвистическим смыслом высказываний с парцеллированными конструкциями является коммуникативная расчленённость, а именно экспрессивное членение. С помощью соответствующей интонации парцелляция производит в актуальном членении «перераспределение основной коммуникативной нагрузки, создавая
второй дополнительный план сообщения» [8, 252]. Благодаря созданию двух и более
центров высказывания парцелляция расширяет смысловые рамки высказывания, делает его более ёмким. Увеличение смысловой ёмкости как всего высказывания, так и
отдельного парцеллируемого члена предложения составляет основу парцелляции.
Конструкции с одним парцеллятом встречаются почти в два раза чаще, чем конструкции с несколькими парцеллятами. Процентное соотношение составляет 61,5% и
38,5% соответственно.
Данное разделение показывает, что в языке СМИ чаще используются парцеллированные конструкции, где после базисной части следует один парцеллят. Преобладание конструкций с одним парцеллятом объясняется тем, что парцеллят как известно, употребляется для того, чтобы акцентировать внимание читателя на базисной части. Два или более парцеллята усложняют восприятие устной речи в письменной форме. Хотя конструкции с несколькими парцеллятами, дают более полное и
точное восприятие текста.
В нашем исследовании, вслед за авторами коллективной монографии под редакцией М.В. Панова «Русский язык и советское общество. Социолого-лингвистическое исследование», выделяется две группы парцеллированных конструкций:
1) конструкции, в которых парцеллят словесно представлен в базовой структуре и
является по отношению к нему однородным членом предложения; 2) конструкции, в
которых парцеллят является новым по отношению к базовой конструкции. По мнению Е.А. Иванчиковой «конструкциях с парцеллятом – новым членом предложения,
парцелляция в целом оказывается более затрудненной, чем в конструкциях с «представленным» в базовой структуре парцеллятом» [9, 285-286.].
Конструкций с парцеллятами, не имеющих представителей в базовой части в
два раза больше, чем парцеллятов, которые словесно представлены во второй части
высказывания. Это говорит о том, что целью парцеллятов, словесно не представленных во второй части, является информативная функция, тогда как у первой группы
парцеллятов цель – конкретизирующая и дополняющая.
Конструкции с несколькими парцеллятами можно исследовать с точки зрения
способа подчинения. Мы выделяем конструкции с последовательным подчинением
(сущность её заключается в том, что первый парцеллят относится к основному высказыванию, а второй парцеллят – к первому парцелляту.), конструкции с однородным подчинением (при котором парцелляты относятся к одному и тому же слову базовой части и отвечают на один и тот же вопрос) и конструкции с параллельным
подчинением (при котором парцелляты относятся к разным словам одной и той же
базовой части).
Конструкций с последовательным подчинением (73,3%) встречается гораздо
чаще, нежели с однородной (20%) или параллельной (6,7%) связью. Это объясняется
тем, что подача мыслей осуществляется последовательно, новая информация вытекает из предыдущей.
По структуре парцелляты могут выражаться словом, сочетанием слов и предложением.
Парцеллят, выступающий в качестве предложения, составляет чуть меньше половины всех конструкций – 46%, в качестве сочетаний слов – 39%, в качестве слов –
15%.
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Формально-грамматический анализ парцеллированных конструкций показывает, что чаще всего расчленяются простые предложения. То есть, не только парцелляты представляют собой простые предложения, но и при их соединении с базовой частью также образуются простые предложения. Превращаться в парцелляты могут
различные синтаксические компоненты: определение, приложение, сказуемое,
именная часть составного сказуемого, дополнение, обстоятельство любого содержания и даже подлежащее.
Конструкции с парцеллятами-сказуемыми фиксируют внимание на совершающихся действиях, указывают на их этапную последовательность. Также конструкции
с отчлененными сказуемыми выполняют экспрессивно-грамматическую функцию,
которая модифицирует связи между однородными членами, и парцеллят вместо значения однородности получает пояснительное значение. А конструкции с отчлененными дополнениями, определениями и обстоятельствами выделяют наиболее значимые детали общей картины и существенные элементы ситуации. В проанализированных конструкциях при расчленении простых предложений парцеллятом чаще
всего является обстоятельство – 33,8%, реже – определение – 24,2% и сказуемое –
17,7%. Дополнение – 14,5% и подлежащее – 8,8% в качестве парцеллята выступают
гораздо реже.
Особый интерес представляют парцеллированные конструкции равные предложению. Сложные построения, включающие конструкцию с подчинительным союзом, обозначаются нами как расчлененная конструкция, соотносительная с формулой сложноподчиненного предложения. Парцелляция сложных предложений малопродуктивна. Когда она встречается, парцеллят чаще всего представляет собой придаточную часть сложноподчиненного, сложносочиненного или бессоюзного предложения. Парцеллят отделяется от базовой части в первую очередь интонационно,
на письме это выражается точкой, реже – запятой.
Как было отмечено ранее, парцелляция сложных предложений не является
особо распространенной, чаще всего расчленяются простые предложения – 54,3%,
что составляет больше половины собранных нами конструкций. Но из проанализированного материала следует, что конструкций близких по структуре к сложным
предложениям не так уж мало. Конструкций близких к БСП больше всего среди расчлененных сложных предложений – 24,4%, конструкций близких к СПП – 12,8%,
конструкций близких к ССП – 8,5%,
Суть явления парцелляции состоит в том, что содержание синтаксических отношений между базовой частью и парцеллятом вступает в противоречие с выражением, присущим данному типу синтаксической связи. Сохраняя формально-грамматические признаки предложения, компоненты парцеллированной конструкции реализуются в речи как единое высказывание, структурные единицы которого характеризуются ослабленной степенью предикативности и поэтому могут быть отнесены к
области «среднего» синтаксиса. Признаками, которые обеспечивают наибольшую
вероятность парцелляции, являются: обстоятельственное и предметное содержание
синтаксической связи, однородность какому-либо элементу предложения, позиция в
качестве крайнего правого элемента предложения, принадлежность номинативной
единицы к полифункциональным словам и предложно-субстантивным комплексам.
Таким образом, нами были выделены конструкции с подчинительными обстоятельственными отношениями места, времени, образа-действия, причины, условия, уступки и следствия, изъяснительными и определительными отношениями, с сочинительными отношениями: противительными, уточняющими.
Таким образом, среди проанализированных конструкций наиболее распространенными отношениями между основной частью и отчлененным сегментом являются
определительные и противительные отношения по 23,3%. Чуть реже встречаются
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конструкции с причинными отношениями – 15,5%. Еще реже – конструкции с изъяснительными отношениями – 10%. Менее употребительными являются конструкции со значением времени и образа-действия по 5,5%, со значением следствия, места
и уточняющим значением – по 4,4%. Единичными являются случаи употребления
парцеллятов со значением условия – 2,2% и уступки – 1,5%.
Существенным является вопрос о сфере функционирования парцеллированных
конструкций. Одни исследователи считают парцелляцию речевым явлением, говоря
о парцелляции высказывания, другие же ограничивают сферу парцелляции предложением. На наш взгляд, парцелляция – это речевое явление, поскольку она представляет собой разделение единого высказывания на части в один из этапов процесса
мышления. В устной разговорной речи парцелляция непроизвольна и отражает дискретность мышления, а в художественном тексте она используется намеренно – как
стилистический прием, соответствующий коммуникативным задачам автора.
Парцеллированные конструкции играют важную роль в тема-рематическом
членении текста. Парцеллят всегда выступает в качестве акцентированной ремы.
Создание и акцентуация нового рематического центра в высказывании и является
основной функцией парцелляции в тексте. Кроме этого, парцелляция имеет ряд других, факультативных, функций. К ним относится изобразительная функция, которая
используется для выделения, «укрупнения» отдельных деталей, для усиления изобразительного контраста, создает эффект неожиданно наступившего действия, указывает на «процессуальность» высказывания, т.е. с помощью интонационной и
структурной паузы отражает этапную последовательность смены действий.
Парцелляция может осуществляться не только в простых, но и в сложных
предложениях разных структурно-семантических типов (сложносочиненных, сложноподчиненных, бессоюзных).
Многие языковеды отмечают, что парцелляция – явление живое, активное,
преуспевающее, особенно в языке художественной литературы и публицистики. Ряд
исследований в современной науке дает основания считать, что явление парцелляции свойственно не только английскому и русскому языкам, но и многим другим.
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ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА АҚПАРАТТЫҚ КОММУНИКАТИВТІ
ТЕХНОЛОГИЯНЫ ПАЙДАЛАНУ
Г.Ә. Калымова
№30 ЖОМ, Павлодар қ.
Ғылымды сүйген және жақсы меңгере
білген мұғалім ғана оқушыларына терең де
мағыналы білім бере алады.
Д.И. Менделеев
Қазіргі білім беру саласында оқытудың озық технологияларын меңгермейінше,
сауатты, жан-жақты маман болу мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру
мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани азаматтылық, адами
келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу үрдісін тиімді
ұйымдастыруына көмектеседі.
Ұстаз үшін ең негізгі мақсат – әр сабағын түсінікті, тартымды, тиімді өткізу.
Оны жүзеге асырудың бір жолы – заман талабына сай ақпаратты технологияларды
қолдану. Білімді әрі сауатты адамдар – бұл ХХІ ғасырда адамзат дамуының негізгі
қозғаушы күші. Ал баланың жеке тұлға ретіндегі дамуы, өзіндік көзқарасының
қалыптасуы, ой-өрісінің кеңеюі мектеп қабырғасында басталады. Қазіргі мектептердегі оқу үрдісін ұйымдастыру жаңа әдіс-тәсілдерден, технологиялардан құралады.
Демек, баланың білімі ерекше болуы, ол білімнің нәтижелі болуы пән мұғалімінен
жауапкершілікті талап етеді. Бүгінгі таңда адамзаттың ақпараттық мәдениетінің
дамуы білім алуда өте маңызды рөл атқарады, оның себебі – ғылыми-техникалық
ақпараттың көлемі екпінді өсуіне байланысты. Ақпараттық технологиялардың
барлық жаңалықтарын ең бірінші балалар қабылдайды, сондықтан балалардың
жоғары танымдық қызығушылығын пайдаланып, олардың жеке тұлға ретінде
дамуын қалыптастыру.
«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік
стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» деп Елбасымыз атап өткендей,
жас ұрпаққа білім беру жолында ақпараттық технологияны оқу үрдісіне қолдану мен
оның тиімділігін арттырудың маңызы аса зор. Себебі ақпараттық технология ғана
жаңа педагогикалық технологиялардың мүмкіндіктерін іске асыра алады. Оқушы–
оқу үрдісінің басты субъектісі, сондықтан баланың дамуына, оның ойлау қабілетін
дамытуға оқушы мен оқытушының өзара ынтымақтастығы оқу процесіне
қалыптастыру мен әр түрлі оқу іс-әрекетін қамтитын оқыту әдістерінің үйлесімдігі
нәтижесінде жүзеге асырылуы тиіс. [1, 145 бет.]
Қазіргі таңда жеткіншек ұрпақ – мектеп оқушыларына білім беруге ерекше
көңіл бөлініп келетіні белгілі. «Халықтың кемеліне келіп өркендеуі үшін, ең
алдымен азаттық пен білім керек» деп көрегендікпен Шоқан Уәлиханов айтқандай,
халқымызды кемеліне келтіру үшін жастарымызды білімді, мәдениетті, Отанын,
тілін шексіз сүйетіндей етіп дайындауға – әрбір ұстаз міндетті. [2, 78 бет. ]
Кез-келген пәнді оқытуда ұстаздарға қойылатын басты талап – жаңа
технологиялық әдістерді қолдана отырып, оқушыларға сапалы білім беру «Жаңа
ақпараттық – коммуникациялық технологиялар» ұғымының пайда болуы білім беру
саласында компьютердің қолданыла бастауымен тығыз байланысты. Көптеген
электронды оқулықтар мен оқу бағдарламалары, мультимедиалық оқу бағдарламалары жасалады және жасалып та жатыр. Сондықтан, бүгінгі таңда қазақ тілі пәні
мұғалімдерінің кәсіби құзырлылығы құрылымынан оқытудың ақпараттық –
коммуникациялық технологиялары ерекше орын алады.
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Жаңа ақпараттық технологиялар дегеніміз – білім беру ісінде ақпараттарды
даярлап, оны білім алушыға беру үрдісі. Бұл үрдісті іске асырудың негізі компьютер
болып табылады.
Оқытудың АКТ және олардың қолданудың мүмкіндіктері В.С. Герушинский,
В.М. Левина, Е.И. Машбиц, Г.Н. Нұрғалиева т. б. ғалымдарының еңбектерінде
зерттелген. Аталған еңбектер білім беру процесінде АКТ-ны қолданудың психологиялық, педагогикалық мүмкіндіктерін ашып көрсетеді.
Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында АКТ пайдалану жолдары
Қазақ тілі сабағында ақпараттық технология арқылы берілетін білім оқу
материалын жүйелі беруге, ақпаратты көруге, есте сақтауға, қатысымдық тұрғыдан
меңгеруге, қазақша тілдік қатынасты игеруге мүмкіндік береді.
Қазақ тілі сабақтарында ақпараттық және коммуникативтік технологиялардың
мүмкіндіктерін қолдануда төмендегідей нәтиже беруде:
Ілімділік оқу материалын оқу бағдарламасы бойынша ғылыми негізінде ең
жоғарғы дәрежеде меңгеріп шығуы және ілімдік білімін іс жүзінде тиянақты, саналы
түрде қолдана білуі;
Ақпараттық технология мүмкіндіктерін қолданып, өз бетімен білімін
толықтыруға дағдылануы;
Игерген материалдарын шығармашылықпен талдап, өңдеп, қорытындылап, өз
көзқарасын қорғай алуы;
Жеке қабілеттеріне қарай шығармашылық жұмыстарға белсене араласып,
белгілі бір ғылыми білім саласында өз мүмкіндігін көрсете алуы;
Ілімді жаңалық ашуға немесе ілімді іс жүзінде қолданудың жаңа жолдарын
іздеуге ұмтылуы тиіс.
Білім беру саласындағы көп қолданыста жүрген АКТ құралдары:
Интерактивті тақта;
Мультимедия;
Интернет кеңістігі;
Электронды оқулық.
Интерактивті тақтаны пайдалану.
«Ауызша айтсаң – тез ұмыттым,
Көрсетсең – есте сақтаймын,
Іске кіріссең – үйренем», деген екен қытай даналығында. [3, 146 бет.]
Ендеше оқушылар интербелсенді тақтаға назар аудара отырып, өтіліп отырған
сабақтарын ұтымды түсінуге мүмкіндік алады.
Интерактивті тақта – топтағы оқушылардың барлығын оқыту үшін құнды
құрал. Бұл оқытушы жаңа материалды өте қызықты және қарқынды етіп түсіндіруге
көмектесетін көзге көрінетін құнды құрал. Оның ақпаратты түрлі мультимедиялық
ресурстар көмегі арқылы танысуға мүмкіндігі зор. Ол сызбаларды түсіндіруді
жеңілдетіп, қиын мәселелерді шешуге көмектесе алады. Оқытушылар өздерінің жаңа
ойларын, идеяларын әсерлі, тартымды етіп көрсету үшін осы тақтаны қолданса
мақсаттарына жетеді. Бұл тақтада оқытушылармен жаңа материалдарды бірігіп
талдауға мүмкіндігі зор. Зерттеулер көрсеткендей, түрлі ресурстарды, қызықтыруларды ұлғайта отырып қолданса, оқытушылар үшін де, оқушылар үшін де
интерактивті тақта сабақты қызықты ететіні анықталды. Интерактивті тақтамен
дұрыс жұмыс жасаса, оқушылардың білімдерін тексере де алады. Интерактивті тақта
топтағы барлық оқушылардың басты назарына айналады. Ал егер де керекті
материалдардың барлығы алдын ала дайындалып, түсінуге оңай болса, сабақтың
жақсы қарқынды өтуін қамтамасыз етеді Электронды оқулық құралдар. [4, 222 бет.]
Электронды оқулықтар оқушының бiлiм сапасын бақылау жүйесiн өзгертуге
мүмкiндiк жасайды. Дәстүрлi оқытуда әр оқушы оқытушы тарапынан бақылау өте
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жиi болмай қалуы да кездеседi, ал электронды оқулықтың көмегiмен оқыту үрдiсiнiң
әр кезеңін бақылай алады. Тiптi кейде тапсырманың дұрыс орындалуын ғана
қадағалап қоймай, қате орындаған жағдайда оқулықтың тарауына, керектi
тақырыбына немесе қажет ақпарға сiлтемелер берiп отырады. Бұл оқушы үшiн,
бiрiншiден үлкен көмек, жеңiлдiктер туғызса, екiншiден, сол материалды автоматты
түрде бақылап, әдiл бағасын беруге, оқушыға қажетiне қарай кеңес беруге, сол
жайында барынша мәлiмет алуға мүмкiндiк жасайды.
Қорыта келе айтарым, оқу үрдiсiнде электронды оқулықты қолданудың
маңызы өте зор. Тiл үйренушi электронды оқулықпен сабақ бойы үздiксiз
байланыста болғандықтан тiлдi меңгеруiне үлкен мүмкiндiктерi бар. Заман талабына
сай жас ұрпаққа сапалы білім беруде электрондық оқулықтарды сабаққа пайдалану –
оқытудың жаңа технологиясының бір түрі ретінде қарастыруға болады Қорыта
келгенде, ақпараттық технологияның тиімділігі – оқушылардың білім олқылықтарына үнемі зерттеу жасап, түзету жұмыстарын жүргізуге пайдасы бар екендігі
анықталды. Қазіргі заманның даму қарқыны мұғалімдер шығармашылығын жаңаша,
ғылыми-зерттеу бағытында құруды талап етеді. [5, 39 бет.]
Демек, компьютер оқушылар мен мұғалім жұмысын ұйымдастыруда кең
мүмкіндіктерге ие, оқытудың әдістерін кеңінен әрі сапалы қолдануға мүмкіндік
береді. Ендеше, ақпараттық технологияны сабақта қолдану оқушының іс-әрекетін,
жұмысын түрлендіруге көмектеседі, зейінін белсендіреді, жеке тұлғаның шығармашылық мүмкіндіктерін жоғарылатады деуге болады. Ақпараттық технология арқылы
жасалатын тест тапсырмалары уақытты, шығынды үнемдеуге көмектесе отырып
оқушылардың өз білімін бағалауға үйретеді. Ең бастысы, оқушылардың өзіндік білім
алуын қамтамасыз етіп, әр түрлі білім көздерінен негізгісін бөліп алу, тауып алу
дағдыларын дамытады. Әрбір оқушының білім деңгейін талапқа сай көтеру үшін
озық әдістемелік технологиялар қажет. Сол жаңа озық әдістемелік технологиялармен
қаруланған, заман талабына сай оқытудың жаңа әдістерін, яғни ақпараттықкоммуникациялық технологияларды толық меңгерген педагог қана білім алушының
сапалы білім алуына мүмкіндік жасайды.
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ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫН БЕЛСЕНДІ ОҚЫТУ –
ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҚ НЕГІЗІ
Қ.Қ. Капашева
«Зерде» дарынды балалар мектебі, Екібастұз қ.
Әлемдік деңгейде кең қанат жайып келе жатқан ғаламтану үрдісінде әр
халықтың өзіндік бет – бейнесін сақтап қалуымен, ұлттық ерекшеліктерді қазіргі
өркениет талаптарына сай жетілдіру мәселесі зор маңызға ие болып отыр. Жалпы
білім беретін қазақ орта мектептеріндегі негізгі пәндер ретінде ұлттық
құндылықтарды сіңіруде филология пәндерінің орны қай кезде болмасын ерекше
болған. Ал жаңа оқу үрдісінде бұл пәндердің маңыздылығы бұрынғыдан да арта
түспек. Ендеше қазіргі кездегі педагогика ғылымының бір ерекшелігі – баланың
тұлғалық дамуына бағытталған жаңа оқыту технологияларын пайдалануға ұмтылуы.
Сондықтан болар оқушылардың функционалдық сауаттылықтарын дамытуда білім
беру нәтижесінің мәні зор және ол басты міндет болуға тиісті. Өйткені
функционалдық сауаттылық білім беру үрдісіне қатысушы әрбір баланың пән
көлемінде және жалпы орта білім беру аяқталғанда «Неге үйрендім?» деген сұраққа
жауап бере алатындай етіп құрылуына байланысты жүзеге асады. Функционалдық
сауаттылық- мақсатты анықтауды, білім мазмұнын таңдауды, оқу үрдісін
ұйымдастыруды, білім беру модульдерін талдау және нәтижені бағалауды дара
тұлғаның дамуымен бірлікте қарастыруды көздейтін ғылыми ізденістердің жемісі.
Функционалдық сауаттылық – оқушылардың іс-әрекеттің әмбебап тәсілдерін
меңгеруінен көрінетін білім нәтижесі. Елбасы дұрыс айтады, «білім беру тек қана
оқытумен ғана шектелмей, оны керiсiнше, әлеуметтiк адаптация процесіне бейiмдеу
қажет». Оқушыларды бірінші сабақтан бастап сөйлесім әрекетінің түрлерін
(айтылым, жазылым, тыңдалым, оқылым, тілдесім) меңгерте білу; Оқушылардың
алған білімдерін өмірде, кез-келген жағдайда, әлеуметтік ортада қолдана алуға
үйрету; Мемлекеттік тілде ауызша,жазбаша қарым-қатынас жасау; Әлеуметтік
талаптарына сай келу үшін оқушының ақпараттық технологияларды қолдану және
проблемалардың шешімін таба алуға үйрету; Оқушылардың өзгермелі өмірге
бейімделуіне үйрету; Оқушылардың жеке бас қабілеттерін дамытуы; Оқушылардың
әлеуметтік-мәдени дағдыларын дамытуы; Қазақ халқының салт –дәстүрі, мәдениеті,
тарихын түсіну және құрметтеуге баулу.Халықтың тілі – ұрпақтар арасын
жалғастырар алтын көпір, ақыл – ойдың түйінін танытар асыл қазына осы әдемі
әлемді оқушы бойына мектеп қабырғасында қалау – міндетіміз. Қазақ тілі пәні
мектепте екі түрлі мақсатта оқытылады: 1) Танымдық, яғни тілдің жүйесі туралы
білім беру; 2) Практикалық, яғни алған білімдерін өмірде қолдана алу; Біздің негізгі
субъектіміз – оқушы болғандықтан жеке тұлғаны өз бетімен жұмыс жасауға, өзін –
өзі зерттеуге ынталандыру қажет. Сабақ үстінде оқушы өзінің қаншалықты түсініп,
ұғып отырғанын сезгенде және өзіне өзі іштей есеп бергенде ғана оқыту ісі жемісті
болмақ. Оқушыларды осындай ыждағаттылыққа тәрбиелей алған мұғалімнің ісі де
сәтті болады. Сабақ жүйесінде қай нәрсені оқушылар дұрыс тануы үшін көру, есту,
түсіну сияқты қабылдау ерекшеліктерін ойластырып, сол нәрсенің жан-жақты
байланысын сездіре отырып, түсіндіру керек.
Қазіргі инновациялық технологиялар – білім сапасын арттырудың кепілі. Оны
өз дәрежесінде пайдаланудың – оқушыны шығармашылыққа төселдіруге ықпалы өте
зор. «Оқыту үшін бағалау, оқу үшін бағалау» Қазақ тілінің жаңа оқыту әдістері
арқылы біз білім деңгейі, ой-өрісі дамыған, тіл арқылы өз ойын еркін жеткізе
алатын, туындаған мәселелерді шеше білетін, шынайы өмірге бейім жаңашыл ұрпақ
тәрбиелейміз. Оқушылар оқылым, жазылым, тыңдалым, айтылым дағдыларын
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қалыптастыра отырып, еркін қарым-қатынас жасауға, сын тұрғысынан көзқарасын
білдіруге, өз ойын жеткізіп, шешім қабылдауға дағдыланады.Қазақ тілінде берілген
кез келген ақпараттарды тиімді қолдана отырып, өзіне қажетті мәліметті ала алады.
Әрбір оқыту әдісі белгілі бір мақсатқа жетудің құралы болып табылады.Тілді
кіріктірілген бағдарлама арқылы оқытудың негізгі мақсаты – сөйлеу әрекетінің
түрлерін (айтылым, жазылым, тыңдалым, оқылым) меңгерте білу.
Тыңдалым дағдысы бойынша: негізгі ойды түсіну; ақпаратты анықтау;
түсінгенін практикада қолдана білу; ақпаратқа өз көзқарасын білдіру; ой қорыта білу
дағдылары.
Айтылым дағдысы бойынша: белгілі бір тақырыпқа қатысты ойын білдіру өз
көзқарасын дәлелдеу; шешім шығару, қорытынды пікір жасау; зерттеушілік (анализ,
синтез); ақпаратты өңдеу дағдылары.
Оқылым дағдысы бойынша: мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты
ажырата білу; астарлы ойды анықтау; шығарма кейіпкерлерін салыстыра білу;
зерттеп оқу; сыни тұрғыдан бағалай білу дағдылары.
Жазылым дағдысы бойынша: тақырыпты аша білуі; өз ойын сыни тұрғыда
дәлелдеуі; қорытынды шешім шығаруы; өз көзқарасын дәлелдеуі; цитатамен жұмыс
істеу дағдылары бағаланады. Осы дағдыларды қалыптастыруда мына әдістәсілдерді пайдалануға бола алады: оқытудағы басты принцип – оқушының жеке,
өзіндік мүмкіндіктерін ескеру; барлық оқушының сабаққа белсенді қатысуын
қамтамасыз ету үшін деңгейлік тапсырмалар арқылы оқыту; өзін ойын жеткізу,
өзіндік таңдау жасауына мүмкіндік тудыра отырып, оқушының танымдық және
шығармашылық қабілетін дамыту; проблемалық оқыту арқылы оқу материалын
өмірмен байланыстыра отырып, оқушыларды білімді өз бетімен меңгеруге
талпындыру; сыни тұрғысынан ойлау технологиясын қолдану; мақсат қою, мәселені
зерттеу, жауап іздеу, мәселені талқылау, ой қорытындылау;өз ойларын ашық айта
білетін азамат тәрбиелеу; ұжымдық оқыту технологиясысының мақсаты –
оқушының қабілетін дамыту, еңбек етуге баулу, ұйымшылдық қабілеттерін ояту,
ынтымақтастыққа тәрбиелеу, өзін-өзі басқару. жаңа идеялар ұсынуда және жаңа
мүмкіндіктерді көруде, мәселелерді шешуде ұжымдық оқыту технологиясының
маңызы зор; Оқушы өзінің көзқарасын қалыптастырып, басқалардың да пікірін
ескереді;
Сабақты өткізуде мұғалім ескеруі қажет: сабақтың мақсаты мен күтілетін
нәтиже анық болу керек;тілдік төрт дағдыны (оқылым, тыңдалым,жазылым,
айтылым) дамыту; белсенді оқыту түрлерін қолдану арқылы оқушы уәжін арттыру;
мұғалім мен оқушы арасындағы кері байланыс; оқу жетістігін критериалды жүйе
арқылы бағалау.
Нәтижесінде оқушылардың бойынан мынадай өзгерістер байқалды:
Ынтымақтастыққа үйренеді; Жеке, жұппен, топпен жұмыс істеуге үйренеді; Өз
ойларын еркін жеткізуге үйренеді; Өзіне өзі баға беруге, сыныптастарын бағалауға
үйренеді; Бір-бірін тыңдауға, талдауға, салыстыруға, сабақты қорытындылауға,
қорғауға үйренеді. Қазіргі кездегі барлық білім берудің жаңа әдіс-тәсілдерінің
алдына қоятын басты мақсаты – білім алушының жеке басының дара және дербес
ерекшеліктерін ескеріп, олардың өз бетінше ізденуін арттырып, шығармашылығын
қалыптастыру болып табылады. Ал оқу мақсаттары белсенді оқыту топтық, жеке,
жұптық жұмыс түрлерін қолдану арқылы іске асырылады. Мұғалімнің іс-әрекеті
оқушыны бақылауға, бақылау нәтижесін өңдеуге, бағыт-бағдар беруге, күтілетін
нәтижені анықтауға арналады. Оқушының іс-әрекеті өз көзқарасын салыстыруға,
топтық, жұптық жұмыста бірлесе шешім шығаруға, өз жетістіктерін бағалауға
арналады. Белсенді оқыту тілдік дағдыларды қалыптастыруда – оқытуды дамыту,
өздігінен дамитын, дұрыс шешім қабылдай алатын, өзін-өзі жетілдіретін тұлға
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қалыптастыруға негіз болады. Сонымен қатар, білім алушылардың өз бетімен
ізденуін арттыру мен шығармашылық қабілеттерін дамытуға ықпал етеді. Сабақ
процесі оқушыны белсенді іс-әрекетпен белсенді ойлауға, белсенді оқытуға
бағытталады. Қорыта келе, белсенді оқыту арқылы – білім алушының жеке басының
дара және дербес ерекшіліктерін ескеріп, олардың өз бетінше ізденуін арттырып,
шығармашылығын қалыптастыру болып табылады.
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН
ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ҰСТАЗДЫҢ РӨЛІ
А.Е. Қырықбесова, Ж.Н. Табуктинова
Академик Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық
институтының колледжі, Екібастұз қаласы
Бүгінгі жас ұрпақтың алдында әлемдік стандартқа негізделген білім алу
жауапкершілігі тұр. Ұстаз шәкіртінің жеке дамуын қамтамасыз етуде үнемі ізденісте
болу қажеттілігі айқын көрінеді. Оқу орынды бітіріп шыққан түлек өзіне сенімді,
білімді өздігінен алатын, өз елінің патриоты болатын, коммуникабелді болуы тиіс.
Сондықтан қоғам әрдайым мұғалімдерге жоғары талаптар қояды, сол талаптардың
бірі – бүгінгі педагогтар қауымының алдында оқушының функционалдық
сауаттылығын арттыру, рухани өсуіне жағдай жасау.
ХХІ ғасырдағы оқушыны сапалы біліммен қамтамасыз ету үшін мұғалімге
алдымен оқушының функционалдық сауаттылық пен өмірге қажетті құзырлылықтар
жиынтығын дамыту маңызды болып отыр.
Білім беру саласы қызметкерлері алдына қойылып отырған міндеттердің бірі –
оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және қазіргі заманғы
педагогикалық технологияларды меңгеру. Қазіргі таңда оқытушылар инновациялық
және интерактивтік әдістемелерін пайдалана отырып оқушылардың функционалдық
сауаттылығының дамуына ықпалын тигізуде.
Инновациялық оқыту технологиясын меңгеру үшін педагогикалық аса зор
тәжірибені жұмылдыру қажет. Бұл өз қызметіне шығармашылықпен қарайтын, жеке
басының белгілі іскерлік қасиеті бар адамды қажет ететін жұмыс.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында [1, 23-34б.] «Білім беру
жүйесінің басты міндеті – ұлттық және азаматтық құндылықтар мен практика
жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологияларын
енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық
желіге шығу» деп атап көрсетілген.
Елбасының тапсырмасы бойынша функционалдық сауаттылықты дамытудың
жалпы бағдары Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында [2, 4б.] анық көрсетілген.
Білім беру жүйесін жаңартуға Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев «Әлеуметтікэкономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан
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халқына Жолдауында [3, 7 б.] ерекше атап өтсе, «Қазақстан-2050» стратегиясы:
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында білім беру
саласындағы басымдықтарды қадап айтты. Ондағы басты мақсат жалпы білім
беретін мектептерде Қазақстан Республикасының зияткерлік, дене және рухани
тұрғысынан дамыған азаматын қалыптастыру, оның физикалық құбылмалы әлемде
әлеуметтік бейімделуін қамтамасыз ететін білім алудағы қажеттіліктерін
қанағаттандыру болып табылады. Білім беруді жаңарту оқушы білімін ғана емес,
оларды қолдану дағдыларын, атап айтқанда функционалдық сауаттылығын
қалыптастырады.
Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту – бүгінгі заманның
талабы. Болашақ азамат өз ұлтының асыл мұрасын сусындау арқылы туған
халқының тарихымен, мәдениетімен жете танысып, білімін кеңейтеді. Қазақ тілінің
грамматикасын терең меңгерген оқушы, қоғамның кез-келген саласында қиналмай
жұмыс істеп, өзінің функционалды сауаттылығын көрсете алады.
Функционалдық сауаттылық – адамның сыртқы ортамен қарым-қатынасқа түсе
алу қабілеті және сол ортаға барынша тез бейімделе алуы мен қарым-қатынас жасай
алу деңгейінің көрсеткіші. Олай болса, функционалдық сауаттылық тұлғаның белгілі
бір мәдени ортада өмір сүруі үшін қажетті деп саналатын және оның әлеуметтік
қарым-қатынас жасауын қамтамасыз ететін білім, білік, дағдылардың жиынтығынан
құралады. Ал кең мағынасында ол тек білік пен білімділік әлеміне барудың жолы
ғана емес, ол – ұлттың, елдің немесе жеке адамдар тобының мәдени және әлеуметтік
дамуының өлшемі. Осындай сапалық сипаты тұрғысынан қарағанда, функционалдық
сауаттылық жеке адамды дамытудың тетігі ретінде қолданылады.
Жалпы, функционалдық сауаттылық дегеніміз не? Функционалдық сауаттылық
дегеніміз – адамдардың әлеуметтік, мәдени, саяси және экономикалық қызметтерге
белсене араласуы, яғни бүгінгі жаһандану дәуіріндегі заман ағымына, жасына
қарамай ілесіп отыруы, адамның мамандығына, жасына қарамай үнемі білімін
жетілдіріп отыруы. Ондағы басты мақсат жалпы білім беретін мектептерде
Қазақстан Республикасының зияткерлік, дене және рухани тұрғысынан дамыған
азаматын қалыптастыру, оның әлемде әлеуметтік бейімделуі болып табылады.
Мұндағы басшылыққа алынатын сапалар:
– белсенділік;
– шығармашылық тұрғыда ойлау;
– шешім қабылдай алу;
– өз кәсібін дұрыс таңдай алу;
– өмір бойы білім алуға дайын тұруы болып табылады.
Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуда қазақ тілінің
функционалдық-коммуникативтік тұрғыдан меңгертілуі басты орында болуы керек.
Біздің өзекті мәселеміз: жаңа оқыту әдіс-тәсілдері арқылы қазақ тілін меңгерту. Осы
ретте, қазақ тілі мен әдебиеті пәнін дұрыс жүргізе білудің маңызы зор. Педагогтың
шеберлігі, яғни шығармашылық пен жауапкершілікті ұштастырып сабақ өтуі, бұл
заман талабынан туындап отырған мәселе. Жоғары деңгейде сабақ беретін
оқытушының алдынан шыққан оқушы – өмір айдынында өз жолын адаспай табады,
азамат болып қалыптасады.
Ұстаз үшін ең басты мәселе – оқыту әдісін дұрыс таңдау. Жаңа педагогикалық
технологиялар оқушының жеке тұлғалық күшін арттырып, шығармашылық ойының
дамуында басты рөл атқарады. Жаңа технологияларды меңгеру мұғалімнің
зияткерлік, кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және басқа да көптеген адами
келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін
тиімді ұйымдастыруына көмектеседі.
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Бүгінде жаңаша ойлай алатын мұғалім мәртебесі де жоғары болмақ, ол
оқушылар мен олардың ата-аналарының сұраныстарын қанағаттандыра алатын жаңа
формациялы мұғалім. Сол себепті білім кеңістігінде «Жаңаша мұғалім қандай болу
керек? Өскелең ұрпақты қалай және неге үйрету керекпіз?» деген сұрақтың өзектілігі
арта түспек. Ол үшін алдымен мектеп бітіріп шыққан оқушының табысты болып
қалыптасуына кәсіби білімді мұғалім қажет [4, 14 б.].
Қоғамның қойып отырған талаптары да осы, ал қоғам талаптарына сәйкес болу
үшін мұғалім өзінің білімін жетілдіре, мінез-құлқын тәрбиелей, шығармашылық
даму шараларын жүзеге асыра білуі керек. Нағыз мұғалім – өзін-өзі дамытып
отыратын тұлға. Мұғалімнің кәсіби дайындығы, білім мен біліктері, оқу үрдісінің
дұрыс бағытта жүруі тек шығармашылық қызмет арқылы жүзеге асатыны белгілі.
Сонымен қатар жаңа технологияларды кеңінен пайдалану да маңызды болып отыр.
Бүгінде жаңа технологияны меңгеруде мұғалімнің жан-жақты, білімі қажет. Жаңа
технологияларды өз тәжірибесінде тиімді қолданып жүрген ұстаздар ғана
оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыта алады [5, 27 б.].
Сондықтан бүгінгі оқушының функционалдық сауаттылығын арттыруда жаңа
формациядағы мұғалім бойында төмендегі кәсіби құзыреттілігі болса мақсатымызға
бірге жетпекпіз, ол:
– оқушыларға қамқорлық көрсете білетін, оған ықпал жасай алатын және өз
бетінше шешім қабылдауда бағыт-бағдар беретін;
– әрбір оқушының пәнді түсінуді қалай құрылымдау қажеттігін ойластыра
білетінін сезінетін, осы көзқарастар тұрғысынан білімі мен тәжірибесін қалыптастыратын;
– оқушының білім беру бағдарламасы деңгейлері бойынша ілгері жылжуын
өрістету мақсатында мазмұнға сәйкес кері байланыс орната алатын кәсіби білімі мен
түсінігі бар;- оқытудың мақсаты мен сабақтың нәтижелі де табысты өту өлшемдерін,
өзі мен оқушыларының бұл өлшемдерге қандай дәрежеде сәйкес келетіндігін білетін;
– оқушылардың игерген білімі мен оқушылар мойындаған «Біз қайда бара
жатырмыз?», «Қандай іс-әрекет жасау керек?», «Одан әрі не істеу керек?» деген
сияқты табыстылық өлшемдері арасындағы алшақтықты жою үшін не істеу керек
екенін білетін;
– бастапқы идеядан өзге идеяларды өрістете байланыстыратын және сол
идеяларды оқушылардың өздері құрастырып, жандандыра алатындай етіп жинақтап,
толықтырып, тереңдетіп бере алатын мұғалімдер. Бұл құзыреттіліктер деңгейлік
бағдарламада көрсетілген.
Белгілі педагог К. Ушинскийдің «Мұғалім – өзінің білімін үздіксіз көтеріп
отырғанда ғана мұғалім, ал оқуды, іздеуді тоқтатысымен оның мұғалімдігі де
жойылады» – деген пікірін негізге ала отыра мұғалім әрдайым кәсіби дамуына назар
аудару қажет.
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ЛЕКСИКА ТАРАУЫН САТЫЛАЙ КОМПЛЕКСТІ ТАЛДАУ
ТЕХНОЛОГИЯСЫ АРҚЫЛЫ ОҚЫТУ
Н.Қ. Нуртаева
«Зерде» дарынды балалар мектебі, Екібастұз қ.
Тілдің фонетикалық және грамматикалық жүйелері мен құрамына қарағанда,
тілдің лексикалық құрамы әлдеқайда күрделі де көлемді, өзгеріске бейімделгіш
келеді, үнемі дерлік даму, жетілу, баю, толығу процесінде болады. Тіл – тілдің
лексикалық ерекшеліктерін жан-жақты және өзара байланысты түрде қарастырылады. Мәселен, тіл білімінің үлкен саласы лексикологиялық негізгі объектісі – сөз
десек, тілдегі сөз тағдыры мен қыр – сырының өзін алуан түрлі жағынан сөз
мағынасы, сөз мағынасының ақиқат шындыққа қатысты, сөз жасау амал – тәсілдері,
сөздердің басқа бір топтарымен байланысы, сөз топтарына қатысы, сөз мағыналарының концептуалды шендестігі, семантика – фразеологиялық байланыстары,
сөздердің сөйлеу контексіне, стилистикалық сипаттарына қарай байланысы т.б
айқындап, саралау керек болады. [12] 4-бет.
«Қазақ тілінің» сөздігінде «Екі» деген сөздің бір өзінің 4 тура мағынасы
берілген: есептік сан есім, мөлшер, шама, өлшем, қос, жұп; ең төменгі баға;
контекстке, фразеологиялық байлаулы мағынасына байланысты беретін 64 ұғымы
көрсетілген. Мысалы: «екі елі ажырамау», «екі жүзді», «екі көзі төрт болды», «екі
қолға бір жұмыс», «екі оттың ортасында», «екі ұшты болды» т.б.
Тілдегі әрбір сөз белгілі ұғымның, түсініктің атауы болады. Әрбір сөздің
білдіретін ұғымы сөз мағынасы деп аталады. Әрбір сөздің беретін екі мағынасы
болады: а) сөздің лексикалық мағынасы, ә) сөздің грамматикалық мағынасы.
Сөйлемдегі сөздердің беріп тұрған негізгі ұғымы лексикалық мағына, ал сөздердің
сөйлемдегі өзара қатынасы грамматикалық мағына деп аталады. Сөзде лексикалық
мағына біреу болады да, ол сөздің түбір тұлғасы арқылы көрінеді. [1] 9-бет.
Айналадағы заттар мен құбылыстардың біздің санамызда бейнеленуінің
нәтижесінде пайда болатын сөздің ішкі мазмұны, сөздің о бастағы негізгі мағынасы,
сөздің о бастағы негізгі мағынасы лексикалық мағына деп аталады. Тілдегі сөздерді,
олардың жүйесін, даму заңдарын, қоғамдық тұрмыстың сала – салаларымен
байланыс қатынасын, сондай-ақ жеке сөздердің лексикалық мағыналарын, сөздердің
шығу тарихы мен мағыналарының даму, қолданылу өзгешеліктерін лексикология
ғылымы зетрттейді. Сөздің лексикалық мағынасы жеке тұрып – ақ көрініс бере
алады. Сондай – ақ, сөз бірнеше лексикалық мағына да білдіреді. Бірақ сөз сөйлемде
қолданылғанда, ол қаншама көп мағыналы болғанымен, оның бір ғана мәнінде
жұмсалып, бір ғана мағынасын білдіріп тұрады. Сондықтан да сөзде бір ғана
лексикалық мағына болады. [8] 5-бет
1978 жылдан бастап қазақ тілі методикасының лексика бөлімі де бірсыпыра
зерттелінді. Бұл салада А. Айғабыловтың «Лексиканы оқытудың кейбір мәселелері»
(1980) т.б. еңбегі жарық көрді.
Соңғы ғылыми ізденістердің ішінде қазақ тілінен жүргізілетін жазба жұмыстарының түрлері әр тарауда сараланып, оларды тиімді жүргізуге қолданылатын
әдіс – тәсілдер қарастырылған Қ. Түсіпованың «Қазақ тілін оқыту» оқулығын атап
өтуге болады.
Қазақ тілі бойынша талдаудың мынадай түрлері бар: 1) фонетикалық талдау;
2) лексикалық талдау; 3) морфологиялық талдау; синтаксистік талдау; т.б. [10]
36-бет.
Аталған білім, біліктілікке қол жеткізу үшін қандай әдіс – тәсілдерді қолданған
тиімді деген сұрақ пән мұғалімдерін толғандырады.Әрине, білім кеңістегінде бүгінгі
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күні бірнеше жаңа технологиялар белігілі және оқыту үрдісінде сәтті қолданылып
жүр. Солардың ішінде Қазақстанның төл технологиясы аталған – сатылай
комплексті талдау технологиясына ерекше тоқталамыз.
Ж. Аймауытовтың «Комплекспен оқыту жолдары» (1929 ж.) еңбегінде
«Өмірдегі құбылыстарды, нәрселерді, тақырыптың, бір пікірдің төңірегіне жинап,
қосып, түйдектеп, біріктіруді комплекс деп атайды»
Тәжірибе жұмысы көрсеткендей тілдік материалды сатылай комплексті талдай
меңгерту – оқушылардың білімін тереңдетіп, берілген білімнің ұзақ уақыт естерінде
сақталатындығын көрсетті. [9] 109-бет
Сатылай комплексті талдау республикалық барлық мектептерде қазақ тілін
оқытуда кеңінен қолданылып келеді. Талдаудың бұл түрі өткен, қазіргі және кейінгі
материалдарды өзара бірлікте игеруге мүмкіндік береді. Сатылай комплексті талдау
арқылы оқушының қабылдауы, есте сақтау қабілеті өседі, ойлау, сөйлеу дағдысы
қалыптасады, танымдық көзқарасы жетіледі. [7] 3-бет
5-сынып оқушысы 10–11 жастағы бала. Ғылыми тұрғыдан балалар психикасының дамуы кезеңдерге топтастырылған. 11–16 – жеткіншек жасы. Оқытудың
ықпалынан бұл жаста баланың ой – өрісі мен қиялдары кеңінен өріс алады.
Жеткіншектің жады мен есі недәуір дамыған. Мазмұнды мағынасына қарай есінде
қалдыруды ұнатады. Сонымен қатар ол есіткенін көпке дейін де сақтап, қажет деген
мезгілде есіне жақсы түсіре алады. Жеке заттарды ұғымға жатқызып, оларды
топтастыру, нәрселердің себебін және олардан шығатын нәтиже мен олардың өзара
байланысын білу кеңінен өріс ала бастайды. Жеткіншек кіші оқушыға қарағанда
оқуға недәуір төселіп қалады. [11] 113-бет
Мұғалім оқушылардың есін тәрбиелеуде олардың жас және дара
ерекшеліктерін қатты ескереді. Мұндайда бағдарламалық материалдардың ішінен
аса қажетті дегендерін іріктейді, жаңа сабақтың мазмұнын әр кез оқушының
бұрыннан білетіндерімен байланыстырады, баланы алаңдататын факторларды
болдырмау жағын қарастырады, оқушылардың шамасы келмейтін тапсырмаларды
бермейді. Сабақты баланың есінде жақсы қалдыру үшін олардың мұғалім бала білуге
тиісті нәрсені үнемі көзіне көрсетіп, дұрыс қабылдай алуына қатты зер салу қажет.
[3] 143-бет.
...дети, вступающие в подростковый период, сензитивны к возникновению у
них познавательных интересов. Есть основания пологать, что именно в начале
подросткового возраста дети сензитивны к переходу в учебной деятельности на
новый, более высокий уровень, когда для подростка раскрывается смысл учебной
деятельности как деятельности по самообразованию и самосовершенствованию. (10)
296-бет
Одним из резервов повышения эффективности обучения подростков является
целенаправленное формирование мотивов учения. Формирование мотивов учения
непосредственно связано с удовлетворением доминирующих потребностей возраста.
Подростков очень привлекает возможность расширить, обагатить свои знания,
проникнуть в сущность изучаемых явлений, установить причинно – следственные
связи... [12] 229-бет
Мағыналы есте қалдыру дегеніміз – нәрсенің мәніне түсіну. Сондықтан
мағыналы түсіну ойлау процесімен тығыз байланысты. Материалды жақсы ұғынып,
терең түсіну, мағыналы байланыстар жасау, маңызды белгілерін анықтай алу – оны
анализдей, синтездей, салыстыра, жүйелей білуді керек етеді. [3] 133-бет
Жоғарыда айтылған пікірлерді саралай отырып, лексика тарауына байланысты
саты үлгісі жүйесін жасауды қолға алдық. Мектеп оқушыларына лайықталған
лексикалық материалдардың теориялық негізі 5-сынып оқулығынан (Г. Қосымова,
Ж. Дәулетбекова) алынды. Оқулықты сұрыптай келе негізгі 6 саты анықталды. Оның
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ішінде 1-саты екі бөліктің бірінен, 2-саты жеті бөлікті де қамтуы мүмкін, 3-саты екі
бөліктен тұрып, оқушының сөздік қорының мол болуын талап етеді, яғни бала
халқымыздың бай фразеологиялық қорын, мақал – мәтел түрінде жеткен философиялық тұжырымына қайта – қайта айналып соғуына бірден – бір себеп туады; 4-саты
3 бөліктің бірін таңдауды, 5-саты екі бөліктің бірін ғана атап, дәлелдеуді сұрайды; 6саты өзі жеке бір түсінікке ие. Міндетті түрде оқушыларға сөздің мағынасына
байланысты әлдебір саты бойында талдау жүргізілмейтіні ескертілуі тиіс. Мысалы
кейбір сөздеріміздің синонимдік қатары жоқ немесе дәл берілген сөз омоним
болмайды. Сызба – нұсқа бойынша алғашқы уақытта оқулыққа сүйене отырып,
жүйелі талдау жасап үйренген оқушы біртіндеп теориялық материалды түсіне
отырып, өз көзқарасын дәлелей талдауды үйренеді. Сыныпта бір сабақты минутпен
жарысып, жатқа талдауға да арнаған оң нәтиже береді.
Бүгінгі заман талабына сай, ақпараттық технологияларды тиімді қолдана алу –
мұғалімнің кәсіби құзырлығының белгісі. Бұл талдауды power point салып, көрсетсек
те тиімді. Ал интерактивті тақтада активстудионың қалам құралын қолданып
талдауды оқушылардың барлығы қызыға орындайды.

ҚР президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында (Ақпан, 2008
жыл) «Үкімет “Тілдердің үштұғырлығы” мәдени жобасын іске асыруды жеделдетуі
тиіс» деп мәлімденген. Ал енді сатылай комплексті талдау технологиясы да осы үш
тілге де қолайлы.
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Алдымызда биік тау.
биік
І. «биік» сөзінің тура мағынасы – заттың сипатын білдіру.
а) Бұл сөз осы контексте тура мағынада қолданылған, себебі затты, я
құбылысты атап білдіретін бастапқы мағынасы тура мағына деп аталады.
ІІ. Мағынасына байланысты:
а) «биік»-көп мағыналы сөз,себебі сөздің екі, я одан да көп мағынаға
ие болуын сөздің көп мағыналылығы дейміз. Мысалы: биік арман, биік
мінбе
б) Бұл сөздің синонимдік қатары бар: заңғар, асқар. Себебі
мағыналары бір-біріне жақын, бірақ әр түрлі дыбысталып айтылатын
сөздер тобы синонимдер деп аталады.
Перед нами высокая гора.
высокая
І. Лексическое значение слово «высокая» – объем предмета.
а) В данном контексте использавано в прямом значений.
ІІ. По значению:
а) «высокая» – многозначное слово. Например: высокие мечты,
высокие трибуны.
б) Антонимическая пара – низкая;
в) Есть синоним: высокая гора – большая гора;
There is a high mountain in front of me.
high
І. description of a thing.
а) direct meaning.
ІІ. by meaning:
a) polysemy e.g. high dreams, from high tribunes
b) it has the antonym: short.
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СТУДЕНТТЕРМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН ЖАЗБА
ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ
Р.Ш. Молдағалиева
Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті
Жоғарғы оқу орындарында қазақ тiлiн дамыта оқытуда студенттердiң
байланыстырып сөйлеу дағдысын қалыптастыруда, тiлiн дамытуда жүргiзiлетiн
жұмыстардың iшiнде мазмұндама маңызды орын алады. Студенттер мазмұндаманы
мәтiн мазмұнын негiзге ала отырып жазады. Жазбаша мазмұндау кезiнде әңгiменiң
мазмұны ашылумен бiрге, орфографиялық жағынан сауатты жазылуы, тыныс
белгiлерiнiң дұрыс қойылуы қосымша талап етiледi. Мазмұндама жазуда мәтiн
құрамындағы сөздердi сөзбе-сөз қайталамағандарымен де, мәтiн мазмұнын тiрек
ретiнде пайдаланады, үлгiге елiктеушiлiк басым болады. Мәтiнмен жұмыс үрдiсiнде
студенттер жинақтап, талдауды және негiзгi мәселенi таба бiлуге үйренедi.
Әдiскер ғалым И.Д. Морозова мазмұндама мәтiнiмен жұмыс жасаудың
маңыздылығы мен ерекшелiктерiн ашып көрсетедi: «Работая образцами художественных текстов положительно влияет на эмоциональную сферу, учит чувствовать
образ, развивают воссоздающее и творческое воображение... Углубленная работа над
текстом, предшествующая изложению повышает читательскую культуру» [1,10].
Мазмұндама тiлдiк қатынастың барлық түрi болады: мәтiндi тыңдау
(тыңдалым) және оқу (оқылым) мәтiндi ауызша айтып беру (айтылым) және жазу
(жазылым) дағдылары қалыптасады.
Орыс тiлiн, шет тiлiн және қазақ тiлiн оқыту әдiстемелерiнде мазмұндаманың
бiрнеше түрi кездеседi. Ғалым Л.З. Шакирова мазмұндаманың мынандай түрлерiн
көрсетедi:
1) мәтiннiң барлық негiзгi ойы, композициясы мен тiлдiк құралдары көрсетiлген кәдiмгi, толық мазмұндамалар;
2) мәтiн мағынасына жуық, жақындау жазылған мазмұндамалар, мазмұндаманың бұл түрi түпнұсқаға мейлiнше жақын болуы тиiс және ондай мазмұндамалар оқушылардың тiлдiк ойлауын дамытады;
3) қысқа, соның iшiнде iрiктелiнген мазмұндамалар. Мұнда кәдiмгi мазмұндамаларға қарағанда көлемi анағұрлым үлкендеу мәтiндер алынады. Мұнда мәтiн
толығынан емес, тек оның жеке бөлiктерi еске түсiрiледi. Мысалы: құрғақ суреттеу,
баяндаулар түсiрiлiп қойылады да, тек оқиға желiсi ғана сақталынады;
4) мәтiн материалы өзгертiлетiн мазмұндамалар: мәтiн композициясы
өзгертiледi;
5) шығармашылық мазмұндамалар. Бұл шығармашылық сипаттағы тапсырмалармен күрделендiрiлетiн мазмұндамалар: мысалы, басқа шақ пен жақтан мазмұндау, мәтiндi ойлау, суреттеу элементтерiмен толықтыру, кейiпкерлер мен оқиғаларға
өзiндiк баға беру [2,328].
Ал ғалымдар Н. Оралбаева мен К. Жақсылықова еңбектерiнде мазмұндаманың
төмендегiдей түрлерiн атап өтедi; текске жақын мазмұндама, текстiң бiр мәселесi
бойынша жазылған мазмұндама, шығармаға жақын мазмұндама [3,119].
Қазақ тiлiн дамыта оқытуда мазмұндамалардың бұл түрлерiнiң iшiнен, әсiресе,
шығармашылық мәндi мазмұндамалар жаздыру үлкен нәтиже бередi. Мұнда кейде
студенттердiң ойлау, шығармашылық қабiлетiн дамытуда мазмұндаманың соңын
өздерiне аяқтауға, кейiпкерлерге, оқиғаға сипаттама, түсiнiк беруге немесе ол туралы
өзi не ойлайтындығына қатысты шығармашылық – проблемалық сипаттағы тапсырмалар берiледi. Студенттер оқиғаны, яғни мазмұндаманы табысты әрi қызықты
аяқтау жөнiнде ойланады, ойын жүйелейдi, өз беттерiнше қорытынды шығарады.
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Шығармашылық тапсырмалы мазмұндамалар студенттердiң ойлауын, қиялын,
шығармашылығын және тiлiн дамытады.
Сонымен, мазмұндама қазақ тiлiн дамыта оқытуда мазмұндама жазу арқылы
студенттер ойлауға, сөйлей бiлуге, ойын, пiкiрiн айта бiлуге және ықшамдап жазуға
жаттығады.
Қазақ тiлiн қатысымдық тұрғыдан дамыта шығарма жаздыру жұмысы үлкен
нәтиже бередi. Шығарма жазу үрдiсiнде студенттердiң өз сөзiмен беру дағдысы
арқылы өмiрге деген көзқарасы қалыптасады. Шығарма – студенттердiң жазба тiлiн
дамытуда жүргiзiлетiн негiзгi жұмыстардың бiрi. Жоғары оқу орындарынының орыс
бөлiмiнде оқитын студенттердi шығарма жазуға төсiлдiру үшiн олармен үнемi
жүйелi жұмыс жүргiзiп отыру керек. Сондай-ақ оқу жылының соңында жазылатын
шығарманың көлемi жыл басындағы шығарманың көлемiне қарағанда ауқымдырақ
болады. Студенттер жыл басында қарапайым шығарма жазуға дағдыландырылса,
жыл соңына қарай бұл жұмыс күрделене түседi.
Шығарма оқу бағдарламасына сәйкес белгiлi бiр тақырыпқа жазылады.
Шығарма тақырыбын ашу үшiн студент тақырыпқа қажеттi сөздердi меңгеруi керек.
Олар өздерiнiң сөздiк қорына қосылған сөздер негiзiнде шығарма жазады. Кей
жағдайда қазақ тiлiнде сөздердiң аудармасын есiне түсiре алмаған немесе ұмытып
қалған жағдайда аударма және түсiндiрме сөздiктердi пайдалануға рұқсат етiледi.
Ғалымдар Н. Оралбаева мен К. Жақсылықова шығарма жаздырудың төмендегiдей
тәсiлiн ұсынады:
1. Студент шығарма тақырыбымен, жұмыстың мақсатымен таныстырылады.
2. Шығарма тақырыбы туралы студентке түсiнiктеме берiледi.
3. Жоспар жасалады.
4. 2–3 студент тақырып бойынша ауызша әңгiмелейдi.
5. Кейбiр қиын сөздер тақтаға жазылады.
6. Студенттер өздерiнше шығарма жазады [3,20].
Ғалым С. Жиенбаев шығарма жазу үрдiсiнде баланың тiлi жаттығып әрi
логикалық ойы жетiлетiндей айта келiп: «Өйткенi мұнда мазмұндамадағыдай
бiреудiң айтқанын айтып берiп қана қоймайды, фактiлердi өз беттерiмен реттестiрiп
алып, айтқан сөздерiне тиiстi дәлелдер келтiрiп отыру керек. Ол үшiн жақсылап ойлану керек (логика). Әйтпесе дәлелсiз бос әңгiме болып шығады», – дейдi [4,108].
Шын мәнiнде, шығарма жазуда студенттер берiлген тақырыпты толық қамтуы
үшiн материалдарды жинайды, оның iшiнен тақырыпқа қатыстысын iрiктейдi. Студент шығарма жазардан бұрын шығармада не жөнiнде айтуға болатынын және оны
жүзеге асыру жолдарын ойланады. Содан кейiн жиналған материалдар негiзiнде
әдеби тiлмен жазады. Шығарманың тақырыбын түсiну және оған мән беру студенттен үлкен жауапкершiлiктi талап етедi. Шығарма жұмысын жазу үшiн түрлi
дайындық жұмыстары жүргiзiледi.
Шығарма жазуға дайындық студенттермен мәтiндегi мағынасы түсiнiксiз
сөздер, тұрақты сөз тiркестерi бойынша сөздiк жұмысын жүргiзуден басталады.
Мәтiннiң тiлдiк ерекшелiгiн түсiну, оған жете мән беру студенттердiң ойлау
қабiлетiн дамытуға әсер етедi. Түсiнiксiз сөздердiң мағынасын жете түсiну үшiн студент iзденедi.
Тақырыпқа сәйкес арнайы жаттығу жұмыстарын жүргiзу олардың шығармашылық қабiлетiн дамытуға игi ықпалын тигiзедi. Студенттерге шығарма жаздыру
алдында әр түрлi тапсырмалар берiледi. Мысалы:
– поэзиялық шығарманы қара сөзге айналдыру;
– прозалық шығарманы драмаландыру;
– диалогты сөздердi монологке айналдыру;
– шығармаға пiкiр жаздыру;
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– кейiпкермен тiлдесу.
Студенттерге шығарма жұмысын жазу алдындағы дайындық кезеңiнiң бiрi –
табиғат аясына экскурсия жасау, түрлi бақылаулар жүргiзу. Әсiресе өздерiнiң
тiкелей көргендерi бойынша жазған шығармаларда салыстыру, талдау, жүйелеу, топтастыру, қорытынды жасауға дағдыланады. Студенттердiң бақылаудан, экскурсиядан алған әсерi бойынша шынайы сезiммен жазылған шығармаларының маңызы
жоғары саналады. Осындай жұмыстарда шығармашылық шабыт пен өзiндiк ой
ерекше байқалады.
Эколог студенттерге табиғат құдiретiн сезiндiру, қоршаған табиғи ортаны
бақылату арқылы шығарма жаздырту – қазақ тiлiн дамыта оқытуда қолданылатын
тиiмдi тәсiлдердiң бiрi. Студенттер табиғат аясына шығып, көрген, сезген,
бақылағандары барысында өз толғаныстарын жазу – олардың шығармашылық көңiлкүйiне әсер етедi. ЭТ студентi М-ның жазған шығармасынан үзiндi: «Мен экология
сөзiнiң мәнiн ендi ғана ұғынғандай болдым. Таудың етегiне салынған алып зауыт
маған табиғаттың қас жауындай сезiлдi. Зауыт трубаларынан будақтай шыққан
улы түтiндер адамның да, табиғаттың да тамырына балта шауып жатқан
сияқты... Ойланайықшы, бұл сонда тiрi табиғатқа өлiм уын сеуiп жатқан бiр ғана
өнеркәсiп. Ал дүние жүзiнде бұдан басқа жүз мыңдаған өндiрiс орындары бар емес
пе? Мен болашақты ойласам, көкiрегiмде қорқыныш сезiмi билейдi...».
Шығарма жазба жұмыстарының iшiнде ең күрделi түрi деп саналады. Өйткенi
шығарма жазуда тiл үйренушi тақырыпқа байланысты негiзгi ойды айқындайды.
Қажеттi материалдар жинап, айтар ойға тiрек болатын сөздердi, сөз тiркестерiн,
мақал-мәтел, тұрақты сөз тiркестерi, афоризм, өлең шумақтарын жүйелей отырып,
арнайы композициялық тұлғада құрастырып жазады. Бақылаған құбылыс, нәрсе туралы өзiндiк ой-пiкiрiн жазады.
Күзгi баққа саяхат жасаудан кейiнгi Л деген студенттiң толғанысынан үзiндi:
«Мен жапырақтарға қарап отырып ұзақ ойландым... Кеше ғана жап-жасыл боп, тек
өсудi ғана бiлетiн жапырақтар айналасына қуаныш сыйлайтын сияқты едi. Ал бүгiн
тiптен өзгеше. Жапырақтар сытыр-сытыр етiп желмен тербеле жерге түсiп жатыр.
Олар неге соншама биiктен құлауға асығады екен?».
Студенттер күзгi бақтағы табиғатты, сарғайған жапырақтарды әр түрлi
қырынан көредi. Себебi олардың ойлауы да әр түрлi. Ойы ұшқыр студенттер
құбылыс, оқиғаны өмiрмен салыстыруға, түсiнуге тырысады. Осы тақырыпта жазған
тарих мамандығының студентi Б-ның шығармасынан үзiндi: «...Маған жапырақтардың өмiрi аянышты көрiндi. Жаз бойы қол жетпейтiн биiкте тұрса, ал бүгiн
аяқ астында тапталып жатыр. Кеше жасыл, бүгiн сары, ертең жоқ. Олардың
аянышты тағдыры туралы өлең жазғым келiп кеттi. Қарап отырсам, жапырақ
пен адам өмiрi ұқсас екен. Адам да дүниеге келедi, өседi, қартаяды, өледi. Бiрақ
өкiнiштiсi жапырақ өмiрi бiр ғана маусымдық...».
Әдiстемелiк әдебиеттерде шығарманың еркiн тақырып бойынша шығарма, сурет бойынша шығарма, бақылау шығармасы деген түрлерi түрлерi кездеседi.
Студенттердiң қазақша сөздiк қорын дамытып, ойын байланыстырып жеткiзуде
сурет бойынша шығарма жазу үлкен нәтиже бередi. Сурет бойынша шығарма жаздырту жұмысын төмендегiдей өткiзтуге болады:
1. Суретпен жұмыс iстеуге оқытушының алдын-ала дайындалуы.
2. Тiл үйренушiге шығарманың тақырыбы мен жұмыс мақсатын айтып таныстыруы.
3. Оқытушының автор шығармашылығы туралы мәлiмет беруi.
4. Тiл үйренушiлердiң сурет мазмұнын мұқият қарап, қабылдауы.
5. Суреттен алған әсерлерiн бiлу мақсатында сұрақ-жауап әдiсiн қолдана отырып әңгiме өткiзу.
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6. Суреттiң мазмұны бойынша сөздердi, тұрақты тiркестердi, еңұтымды деген
ойларды жазу.
7. Суреттiң мазмұны бойынша әңгiме жүргiзу (сұрақтарға жауап беру, сөйлем
құрау).
8. Шығарманың жоспарын құрастыру.
9. Жоспар бойынша ауызша мазмұндатқызу.
10. Қиындық туғызатын сөздердiң жазылуына тiл үйренушiнiң назарын аударта
отырып, оларды тақтаға жазу.
11. Шығармашылық жұмысты орындау.
Студенттердi шығармашылық iске баулуда шығарма жазуға, соның iшiнде сурет бойынша шығарма жазуға үйретудiң маңызы зор. Сурет бойынша шығарма жазуда студенттердің логикалық ойлау қабiлетi, танымдық белсендiлiгi, сезiмдiк
қабылдауы дамиды. Тiкелей суретпен жұмыс жасау арқылы олардың эстетикалық
сезiмi, талғампаздығы арта түседi.
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ЛИРИКАЛЫҚ ӨЛЕҢДЕРДІ ТАЛДАУДАҒЫ КЕЙ МӘСЕЛЕЛЕР
М.И. Оразханова
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, Павлодар қ.
Әлемдік кеңістікте білім беруде жаңа технологиялық әдіс-тәсілдерге көптеп
көңіл бөлінуде. Бұл заңды да. Себебі бүгінгі қоғам білімді, талапты, бәсекеге
қабілетті жастарды тәрбиелеуді мақсат етеді. Мектептің педагогикалық құрылымының негізгі құндылығы оқушы десек, сол жастармен тығыз қарым-қатынас жасайтын
болашақ мамандарды даярлайтын да жоғары оқу орындары. Бүгінде мектеп
мұғалімдеріне де жаңа талаптар қойылуда. Жаңа технологияны жүзеге асыруда
мұғалім белсенділігі, шығармашылық ізденісі, мамандығына деген сүйіспеншілігі,
алдындағы шәкірттерді бағалай білуі негізгі мәселелердің бірі болып табылады.
Сондықтан жаңа технология арқылы білім беру тек мектеппен шектелмей, сол
мектепке кадрлар даярлайтын жоғары оқу орындарын да қамтуы тиіс.
Институт қабырғасында қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы студенттеріне өлең
талдатуда кей мәселелерге аса назар аудару қажет. Алдымен, өлеңді түсініп,
мәнерлеп оқығаннан кейін оның басқа да көңіл бөлерлік өзіндік ішкі қыр-сыры
баршылық. Атап айтқанда, шумақ, тармақ, бунақ, буын, ұйқас бір төбе болса,
өлеңнің көркемдік қырлары, көркемдік дүниесі өз алдына бір әлем. Осы шағын
жұмбақ әлемнің байыбына бару үшін студент өлең теориясын терең меңгеруі тиіс.
Бұл теориялық мәселелер белгілі ғалымдар А. Байтұрсынұлы, Қ. Жұмалиев,
З. Ахметов, З. Қабдолов, Қ. Жүсіп т.б еңбектерінде кең әрі жан жақты талданған.
Бүгінгі әдістеме ғылымының міндеттерінің бірі – жоқтан бар жасамай, осы барды
ұтымды, жинақы, жеңіл шапшаң меңгерту жолдарын қарастыру.
Өлеңді оқып, идеясын түсініп, шумақтарын ажыратқан соң ондағы тармақ пен
жолдың әр кезде сай келе бермейтіндігін мысалдар арқылы таныту. Бұл ретте
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деңгейлік тапсырмаларды қолданған ыңғайлы. Яғни, жеңілден ауырға қарай
бағыттасақ, алғашқы мысал ретінде төрт тармақты, төрт жолды өлеңді ұсынамыз.
Мәселен:
Ақ сәуле, күміс жүзді, құндыз қабақ,
Сен- гүлсің иіс шашқан жарып сабақ.
Болғанда көзің – жақұт, етің- торғын,
Қасың- ай, шашың- жібек, мамық тамақ.
(С.Торайғыров [1, 34]).
Бұл үзінді дәстүрлі өлең үлгісі болғандықтан мұнда жол мен тармақтың
сәйкестігі еш қиындық туғызбайды. Осындай мысалмен таныстырғаннан кейін
барып келесі күрделірек мысалдарды ұсынуға болады:
Төзер едің, 4//
Ойбай-ау! 3//
Еңіретіп, 4//
Алтынды мыс, 4//
Мысыңды 3 // темір етіп, 4//
Орманды шоқ, 4//
Шоғыңды 3// көмір етіп 4,
Өмір өтіп 4// кетпей ме, 3
Өмір өтіп? 4 [2].
Асқар анау – 4//
Аспан анау – 4//
Ұшыңдар! 3
Арман анау, 4//
Ару анау – 4//
Құшыңдар! 3
Не болса да 4 // түсінетін 4 // ақыл бар, 3
Тепсең темір 4//үзетұғын 4 //күшің бар. 3
(Қ.Мырзалиев [2]).
Өлеңдерді оқытып, тармақ пен жол ерекшелігін ажыратқызу маңызды. Яғни,
бұл үзіндінің алғашқысында тоғыз жол, төрт тармақ, ал екіншісінде сегіз жол, төрт
тармақ бар екеніне оқушылардың, студенттердің көзін жеткізу қажет. Ондағы
мақсат – жол мен тармақтың әр кезде сай келе бермейтіндігін таныту.
Өлең талдау барысында жиі қателесетін тұстардың бірі – өлеңнің бунақтарын
ажырату. Өлең бунақтарын ажыратуда зерттеуші З.Қабдолов айтпақшы, «жүректің
соғысы, аяқтың алысы қандай бірдей болса, өлеңді оқығандағы темп те негізінен
сондай бірдей болады» [3, 257] деген пікірін есте ұстау қажет. Жеке алып қарағанда,
өлең поэзиялық шығарма ретінде белгілі бір сөздер үйлесімінен құрылады десек те,
екінші бір қырынан қарағанда өлең математика сияқты ішкі бір формулаға да
негізделеді. Ол қандай формула десек, қазақ өлеңнің өз ішкі математикалық дүниесі
болады. Бір қарағанда түсініксіз көрінгенімен, өлеңнен хабары жоқ адам үшін тіпті
«тұманды дүние» болуы мүмкін. Төмендегі мысалдарды ұсыну арқылы студенттердің, оқушылардың өздерінен бунақ және буын сандарын көрсетуін сұраған
орынды:
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Сан/сыз кө/кек 4//сұң/қыл/дап 3,
Көк/тем кел/ді 4 //ер/те/леп 3;
Нә/зік үн/мен 4//сың/қыл/дап 3,
Бұй/ра бұ/лақ 4//ер/ке/леп.3

4/3
4/3
4/3
4/3
(Қ.Аманжолов. «Көктем» [4]) немесе

Құ/шақ/тап //Қа/зақ/стан 3+1 //ас/та/на/сын,
3/4/4
А/лыс/қа, //А/ла/та/уым, //көз са/ла/сың.
3/4/4
А/ла/тау- //ай/дын да/ла //қа/ри/я/сы
3/4/4
Кө/тер/ген// тө/бе/сі/не //өз ба/ла/сын.
3/4/4
(Қ.Аманжолов. «Алатау» [4]) немесе
Кө/ңі/лім/ді //би/леп ал/ды //кү/ді/гім/нің //кө/се/мі,
4/4/4/3
...Түн та/ғы да// жер бе/ті/не// қа/ра көр/пе// тө/се/ді.
4/4/4/3
Ас/пан/да/ғы// ай мұ/ңа/йып,// жы/мың/дай/ды// жұл/дыз/дар. 4/4/4/3
Шат күн/де/рім// қай/да қал/ды, //қай/да қал/ды// ке/ше/гі?.
4/4/4/3
С. Есенжанов [5]
Мысалдарды оқығаннан кейін тармақ соңындағы математикалық сандармен
берілген (студенттердің өздеріне талдатып, тапқызған дұрыс) бунақтағы буын
сандарына назар аудартамыз. Әсіресе, оның әр тармақта бір бірін қайталай
орналасуында, өлеңдегі әр тармақтың негізінен бірдей буындарға құрылуында
белгілі бір математикалық заңдылықтың бар екендігі (3/4/4 немесе 4/4/4/3 т.б болуы)
тайға таңба басқандай анық көрінеді. Осыны сезіну үшін өлеңді топқа не бір
студентке бірнеше рет дауыстап, тармақтағы бунақ жіктерін ажыратып әрі мәнерлеп
оқытқан дұрыс.
Ғалым А.Байтұрсынов бастап, басқа зерттеушілеріміз талассыз қостап келген
келесі ескеретін нәрсе – қазақ өлеңінің бір бунағында естілуі бойынша негізінен бес
буыннан артық буынның болмайтындығы. Бұл да – көпшіліктің жиі қателесетін
тұстары. Бұндай қателіктерге жол бермес үшін осы айтылған қағиданы есте берік
ұстамақ керек. Кейбіреулер 8/3 немесе 7/4 деп бунақ сандарын көрсететін кездер
болады. Осы орайда аталған қағида ескерілмегендігін байқау қиын емес. Жоғарыда
естілуі бойынша бес буыннан артық буын болмайды деу себебімізге тоқталу үшін
төмендегі өлең мәтіндерін талдайық:
Дүние мүлгіп 5–1 // жатқанында 4 // миымды мұң 4 // кеміріп, 3
Мең зең болып 4 // күрсінемін 4 // ...жынды ұқсап 4 // еліріп, 3 немесе:
Сен не еткен 4–1 // бақытты едің 5–1 // келер ұрпақ,
Қараймын // елесіңе // мен таңырқап.
Қ. Аманжоловтың «Өзім туралы» [4].
Алғашқы үзіндінің тармақтарына назар аударсақ, 16 және 15 буынды екенін
көреміз. Алғашқы бунақтағы «дүние мүлгіп» қолданысының естілуде И дыбысының
көмескі естілуі өлең тармағын он алты емес, он бес буынды деп санауға негіз болып
тұр. Сондықтан өлең тармақтарын естілуі бойынша он бес буынды деп санаймыз.
Екінші мысалдағы тармақтар 13 және 11 буынды болып келген. Бірақ алғашқы
тармақтың бірінші және екінші бунақтарында екі дауысты дыбыс қатар келіп, (Сен
не еткен // бақытты едің) бір дауысты дыбыстың көмескі естілуіне әкелген. Бұндай
дауысты дыбыстар қатар келгенде екеуінің бірі әр кезде түсе бермейді. Десек те
түсетін тұстары да жиі кездеседі. Осыны анықтау үшін өлеңді бір емес, бірнеше рет
мәнерлеп оқу керек. Қазақ өлеңінде естілуі бойынша бес буыннан аспағанымен,
жазылу бойынша кейде алты, жеті буынды бунақ та кездеседі.
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Өлең талдауда, келесі ескеретін нәрсе – ұйқас мәселесі. Біздерге ұйқас түрлері
негізінен ғалымдар еңбектерінен белгілі. Зерттеуші З. Қабдолов көрсеткен ұйқас
түрлері мектеп оқушыларына да таныс. Десек те, кей сәттерде ұйқас түрлерін
ажыратуда сүрініп жататын тұстар жоқ емес.
Өнердегі жас қадам
Көп нәрсені кеш білген
Артық емен басқадан,
Кем де емеспін ешкімнен.
Шүкір, шүкір, мың шүкір!

а
ә
а
ә
б

Жоғалмайтын сиямен
Жазсам болды нәрлі өлең.
Қарыз берер бай емен,
Қарыз алар жарлы емен,
Шүкір, шүкір, мың шүкір!

а
ә
а
ә
б

Осы үзіндіде екі шумақ өлең белгілі бір ұйқасқа құрылған. Әр шумақтың төрт
жолы шалыс ұйқасқа құрылса, соңғы бесінші тармақтары тек әр шумақтың соңын
ала жүреді, яғни шумақ сайын қайталанып отырады. Бұндай шумақ араларында
қайталана отырып кездесетін ұйқас түрін зерттеушілеріміз «шумақаралық ұйқас»
деп көрсетіп жүр. Мұндай үзінділерді түсінікті болу үшін ізденушілердің өздеріне
талдатып, ойлантып барып көрсеткен жөн. Кейде, деңгейлік тапсырмалар мен
мысалдар да студент ойын дамытып, өз бетімен ізденуге жетелейді. Бұл ретте қара
өлең ұйқасы, егіз ұйқас, шалыс, кезекті ұйқастар жеңіл көрінсе, көрер көзге аса
таныс емес ұйқас түрлері студенттерді ойланта түседі. Келесі, таныс болса да
бейтаныс боп көрінетін ұйқастар бар. Мәселен:
Төзер едің,
Ойбай-ау!
Еңіретіп,
Алтынды мыс,
Мысыңды темір етіп,
Орманды шоқ,
Шоғыңды көмір етіп,
Өмір өтіп кетпей ме,
Өмір өтіп?

а
а
а
а

Үзіндіні оқығаннан кейін тармақ санын ажыратып алмай, ұйқасты белгілеу
қателікке ұрындыруы мүмкін. Бұнда біраз студенттер әр жолдың соңынан ұйқас
іздеуі жиі кездеседі. Осы ретте ұйқасты белгілемей тұрып тармақты ажыратқызу
орынды. Үзіндідегі шұбыртпалы ұйқасты сонда жеңіл тауып, танитын болады.
Өлеңді құрылысына ғана талдаудың өзіндік қыр-сырлары бар. Ол тек поэзия
атты құдіретті әлемнің ішкі дүниесіне үңілген адамға ғана сырын ашпақ. Оны
меңгертудің түрлі жолдары да мол. Бүгінде, ғылым мен техника дамыған заманда
технология да қатар дамып келеді. Өлең талдауда осылардың қайсысы тиімді,
ұтымды десек, қоғаммен, заманмен қатарласа аяқ басу үшін әрі оқушылар мен
студенттердің жас ерекшеліктерін ескере отырып тиімді технология түрлерін
қолдану – сабақтың мақсатына жетіп, студент білімін тереңдете түсуіне де өз
септігін тигізетіні сөзсіз.
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МӘШҺҮР ЖҮСІП ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ
«БАҚ» ПЕН «БАҚЫТ» КОНЦЕПТІЛЕРІ
Жазира Сейт, Г.Т. Карипжанова
С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлоадр қ.
«Ғалам бейнесіне» қатысты белгілі бір мөлшерде реттелінген ұғымдар, идеялар, концептерден тұратын М.Ж. Көпейұлы тілдік тұлғасының лингвокогнитивтік
деңгейінде «дін», «өлім» және «махаббат», «имандылық», «тағдыр», «бақ» пен
«бақыт» концептілерінің біртұтас құрылымды құрап, жалпы дискурстың мәнмағынасын ашатындығы айқындап, олардың бейнелік, ассоциативтік байланыстарына құрылған когнитивтік модельдері саралау қазақ халқының ұлттық танымын
айқындауда маңызды болмақ. Адам туғанда өзінің тағдыры жазылады. Қазақта
«жазмыштан озмыш жоқ» деген танымы бар. «Тағдырдың жазғаны». «Алланың
арнауы, маңдайға жазғаны». Адам өзіне тиесілі нәрсені маңдайына жазылған сордан,
не бақтан көреді.Тағдыр мен бақ, сор ұғымдары мағыналас келеді, дегенмен бақ
тұрлаусыз, қонуы да, ұшып кетуі де мүмкін. Ұлттық дүниетанымда бармақтай ғана
«бақ» адамның өмір бойы бақытты болуына жеткілікті: «бармақтай бақ берсін»
деген бата тілек осыны көрсетеді. Мысалы:
Басылған Құдіреттен мөр таңдайымда,
Бармысың бармақтай бақ маңдайымда?! [1, 318 б.]
«Бақ» жаратушының адамның белгілі бір іс-әрекетінен қарай немесе жайданжай беріле салынады деген түсінік бар. Адам жаратушыға жалынып сұрайтыны да
содан: «Таудай талап бергенше, бармақтай бақ бер», «бақ қонған жеріне қонады,
мал біткен жеріне бітеді».
«Бақ» пен «бақыт» концептісіне қатысты жалпыхалықтық мақал-мәтелдер:
«Басына бақ қонатын жігіттің, ұлы епті, қызы көрікті болады»; «Дарияны теріс
ағызған ақылдан, бармақтай бақ ілгері»; «Жақсы әйел, жігітке біткен бақ, жақсы жер,
жайлы қоныс – алтын тақ»; «Батыр ортақ, бақ жалқы»; «Бақ келді деп таспа, жау
келді деп саспа»; «Бассыз берген мал мазаң, бақсыз берген тіл мазаң»; «Өзің жеңіп
алмасаң, бақыт келмес әрқашан» т.б.».
«Бақ» сондай-ақ қазақ танымында тұрақсыз, әркімнің де басына қонуы мүмкін
«бақ құсы» ретінде де беріледі. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы өлеңдерінде «бақ» сөзі екі
контексте қарастырылған: 1) жақсы адамдарға Жаратқан нәсіп еткен дәулет, мерей,
жақсылық: 2) дүниеқоңыз болған, өзге түгел өзінен қызғанар сараң байлардың
бағының үстем болуына налу түрінде берілген. Мысалы:
Басынан бақ дәулеті көшпей кеткен,
Шырағы жанып тұрған өшпей кеткен [1, 231 б.].
Басыңнан қозғалмаған бақ талайың,
Қоршаған алды-артыңнан Күн мен Айың [1, 234 б.].
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Бақ берген артық бір құдай,
Бола алмас қазақ енді ондай! [1, 242 б.].
Бұл жолдарда ақын Исабек ишан мен Мұса Шорманов сияқты еліне елеулі,
халқына қадірлі жандардың елалдындағы мерейін, құт-берекесін беру үшін бақ сөзін
қолданған.Ал енді төмендегі жолдарда болса:
Кеп айтқан Асан қайғы ұзын-сонар,
Деп айтқан: «Қилы-қилы заман болар!»
Қарағайдың бастарын шортан шалып,
Бақ-құсы шыбын болып (боққа) қонар! [1, 180 б.]
Мұнда ақын «Асыл зат, текті жерді таңдап қонып, Жарасып тұғырында тұрушы
еді» деп жырлаған бақты «шыбынға» теңей отырып, «сасық, іріңді таңдап қонды»
деп өкініш айтады.
«Бақ-дәулет» сөз тіркесі бақты байлықта, дәулетте деген тұсініктің орын алатынын көрсетеді. Әйтсе де, «бақ» концептісінің ішкі коннатациясында материалдық
байлық, екінші қосалқы мәнге ие.
Дүние өтер: біреу күліп, біреу жылап,
Бақ, дәурен қолға болмас, болып сынап [2, 65 б.].
Бұл жолдарда ақын «бақ», «дәулет» ұғымдарының тұрақсыздығын беруде сынап ұғымын сәтті қолданған. Әсіресе «байы бір жұттық, батыры бір оқтық» болып
саналатын қазақ үшін «бақ» концептісі мәңгілік түсінігімен қатар келе бермейді.
«Бақ» ұғымымен қатар жүретін келесі концепт «сор» екені белгілі. Қарамақарсы мағынадағы сор (парсы: «шур») 1) тұзды; 2) бақытсыздық та маңдайда орналасады деп түсінген. «Сор» ұғымы қазақта мынадай түсініктермен беріледі: «соры
бес елі», «соры қайнады», «сорлап қалды», «маңдайының соры бес елі», «сор
маңдай». Жалпы қазақта «сор» сөзін «бағы ашылмаған, жолы болмаған» адамдарға
қатысты қолданады.
«Бақ» және «сор» қазақта маңдайға бітеді деген таным бар. «Той жоралғыларында үлкен жастағылардың жас жұбайларды маңдайынан сүйіп, бақ тілеуі бақ
маңдайда жазылады деген түсінікпен ұштасып жатыр: «маңдайы ашылу»,
«маңдайының ырысы бес елі», «маңдайына біткен» – бақытты болу, «маңдайына
симау» – бақытсыздыққа ұшырау дегенді білдіреді. Тағдыр адамның маңдайына жазылады деген ұғым «бақ» пен «сор» орнар жер маңдай деген түсінік болуымен
түсіндіріледі. Бұл ұғым Мәшһүр Жүсіп жырларында:
Шараң жоқ тағдырыңда жазу болса,
Кез болса маңдайдағы сорымызға [3, 24 б.].
Еркектен азғырылды қатын бұрын,
Бастан-тәж, маңдайдан-бақ, алды нұрын [3, 127 б.].
Тағдыр – жол. Осыдан қазақ халқында тағдыр концептісі «жолы болу»,
«бақытты болу», «сәтті болу» сияқты ұғымдармен байланыстырылады. «Тағдыры
жетті». «Ажалы жетті, жолы бітті, күні бітті».Тағдыр адамға ие және оған қарамақайшы: адамның тағдыры өз қолында, өзіне байланысты деп деп те айтады. Адам
дүние есігін ашысымен-ақ тағдыр жетегінде болады, өйткені адамның өмір сүргені,
өмірде істеген амалдары, қуанышы мен қайғысы, барлығы да – оның тағдыры.
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Тағдыр өзгермейді, оны Абай жиырмасыншы қара сөзінде былай деген: «Тағдыр
өзгертілмейді, пендеде бір іс бар жалығу деген. Ол тағдырды адам мен бірге
жаратылған нәрсе» [4, 52 б.]. Демек, адам тағдыры дүниеге шыр етіп келгеннен бастап бірге жаратылады. Адамның күнделікті өмірі – оның тағдыры, ал тағдырды
өзгерту, жақсы жаққа бұру, яғни қоғамына сай өмір сүру, білім алу, ол – адамның
күнделікті амал-әрекеті мен ісіне байланысты. Ол – өз қолында, оны қабылдауға,
өзгертуге адамның ақылы мен ой-санасының, дүниетанымының жоғары болуына
байланысты.
Тағдырды жасаушы – адамның ақыл-ойы, іс-әрекеті, яғни сөзі. Ол қанша ойланса да, өз тағдырын басқаша өзгерте алмайды. Өткенге өкіне алмайды, тек амалайла, жол іздейді. Адам баласы өз өмірінің иесі, оның сәнді болуы өз қолында.
Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының да осы пікірмен үндес ойларын өлеңдерінде
кездестіруге болады. Атап айтар болсақ, ақын тағдыр Алланың бұйрығымен
пендесіне нәсіп етілетініне еш күмән келтірмеген. Яғни тағдыр Алланың қолындағы,
соның құзіретіндегі құдіретті күш, пендеге оны мойындап, бас июден басқа амал
жоқ. Cондай-ақ тағдыр өзгермейді. Мысалы:
Құдайдың құдіретінен оза алмассың,
Қолыңды жетпес жерге соза алмассың [1, 143 б.].
Ойланып барған жолында
Мұндай да болды-ау соңында!
«Тағдырға (тақдырга) табдил жоқ», – деген,
Ойлап бір тұрсам мол екен [2, 48 б.].
Тағдыры бір Алланың өзгермейді,
Пенденің қожасына бәрі бірдей [3, 33 б.].
Әнбия, мұрсалдардың бәрі де өтті,
Түбіне бәрінің де тағдыр жетті [3, 17 б.].
Біреу үлкен жалғанда, біреу – кіші,
Ойлау керек: «Не болса, Хақтың ісі!» [3, 39 б.]
Бұл шумақтарда Алланың тағдырыңды әуелден жазып қоятыны, оны өзгертуге
пенденің шамасы да, амал-айласы да жетпейді деген ой айтылады. Ақын «тағдыр»
сөзін «Алланың бұйрығы», «Хақтың әмірі» тіркестерімен береді. Алайда адамның
тағдыры өзінің ниеті мен қалауы ескеріле отырып жазылады. Алла Тағала әр
нәрсенің тағдырын жазған және жаратқан. Сол сияқты адам баласының ісәрекеттерін де біледі және жаратады.
Жалпы, Құранда тағдыр Алланың қалауымен болады деп түсіндірілсе де,
адамның да тағдырға әсері бар екені айтылады. Бұндай ойлар Мәшһүр Жүсіп
өлеңдерінен де кездестіруге болады:
Жақсылар өтіп кетті бұрын бізден,
Біз адастық жақсылар салған ізден.
Ешкімге өкпе қылу дұрыс емес,
Не берсе, берді Құдай, пейілімізден! [1, 180 б.]
Өнерсіз, жігері жоқ, қолсыз кісі,
Жарымжан қайдан түгел оның ісі?!
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Кем соқса жақсы біліп үйренуді,
Түбірсіз болған емес тағдыр ісі [1, 170 б.].
Ықтияр бермесе егер, қағар еді,
Малдай ғып таяқпенен бағар еді.
Болмаса, пендеде ерік, күнәсының
Жаласын бір Құдайға жабар еді [1, 165 б.].
Болса да бір Алланың өзіне аян,
Ықтияр пендесіне беріп тұр ғой [1, 165 б.].
Мұнда ақын тағдыр Алланың қолында болғанмен ол адамның пейіл, ниетімен,
ынта-ерігіне де байланысты деген ой айтады. Пенденің жасаған істерінің негізінде
тағдыр жасалып, жазылады деген ой да бар. Жалпы тағдыр мәселесі екіұдай пікірге
сүйеніп, екі түрлі талдануда. Атап айтар болсақ, бірі – адамның тағдыры ол дүниеге
келмей жазылып қояды және өмір бойында өзгермейді, екіншісі – адамның тағдыры
оның өмірде жасаған жақсы істері мен ойларына байланысты деген пікір. «Алла
адамға мына істерге ерік берген. Адам жақсылық пен жамандық, имандылық пен
имансыздық жолындағы істерді өз еркімен таңдай алады. Алла оның қалауына
сәйкес оған жасатады» [5, 122 б.]. Бұдан шығатын қорытынды Алла адамның
өмірдегі істейтін істерін, ниетін білгендіктен де, соған сай тағдыр жазбасына кім
кепіл? «Қаза мен қадер туралы тиянақты түрде Құран мен Хадистерде
білдірілмегендіктен біз оған тек қана сеніп иман етеміз. Негізін, ақиқатын
іздестірудің қажеті жоқ. Негізі мен ақиқаты тылсым, түсініксіз болған әр нәрсені
қабылдамау да ақылға сай емес. Бүгінгі ғарыш әлемі мен шексіз таңғажайып
оқиғалар сияқты ғайыптық нәрселерді қабылдамау да мүмкін емес. Қадер мен
қазаны қабылдамаған адам иманнан және исламнан шығады» [5, 121 б.].
Сонымен, тағдыр концептісі арқылы қазақ мәдениетінде екі негізгі идея байланыстырылады: болашақтың белгісіздігі және адамның өмірінде болып жатқан
құбылыстарды бақылаудың мүмкін емес екендігі. Бұл идеялар бір-бірімен кезектесіп
жатады: тағдыры шешіліп жатыр, бірақ әзірше шешілген жоқ, адам өз тағдырын
өзгерте алады, ал ол адамның өзі ойлағандай шешілмесе, оған көну, оны мойындау,
тағдыр осылай шешті деп мойындау. Қазақ халқының тілдік санасында тағдыр бар,
оның қасиетін сезінуге болады және сананың терең құрылымының бірі – гештальттер арқылы да анықтауға болады.
Қорыта келгенде, тағдыр концептісінің дүниетанымдық көрінісі екі шешімге
ие: тағдыр Алла әмірі болса- еш шара жоқ, ол – сабырлық пен төзімділікке ұласады.
Қазақ менталитетінің негізгі рухани құндылықтарының бірі – төзімділік. Төзімділік – қазақ үшін ғасырлар бойы жинақталған, тәжірибелік тұрғыдан сұрыпталған,
ұлттық болмысымызға тән сыртқы дүниемен қатынас орнатудың ерекше бір түрі.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
К РАБОТЕ С ТЕКСТОМ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
С. Шапуова, О.К. Андрющенко
Павлодарский государственный педагогический институт, г. Павлодар
В русле антропоцентрического направления на рубеже XX–XXI веков в лингвистике, литературоведении и методике преподавания литературы и русского языка
развивается «интерес к целому тексту во всем комплексе его характеристик», что
рассматривается в аспекте «вовлеченности в речемыслительную деятельность читателя» и «обусловливается стремлением раскрыть смысл текста и характер его воздействия на адресата» [1, с. 11].
В методике преподавания русского языка, ориентированной на развитие личности учащегося, отражен культурологический взгляд на взаимодействие текста и
культуры.
Проблема осуществления культурологического подхода к работе с текстом решается разными учеными по-разному.
А.Д. Дейкина, сформулировав мировоззренческие цели и задачи в обучении и
воспитании учащихся как формирование ценностного взгляда на родной язык, воспитание национального достоинства учащихся средствами учебного предмета, основным средством достижения обозначенных целей и задач считает работу с текстом, направленную на усвоение учащимися «доминирующих культурных ценностей, отраженных в языке и постигаемых с помощью языка» [2, с. 6], на «решение
задач духовно-нравственного воспитания ученика как личности» [2, с. 8]. Достичь
этих целей позволяют направления деятельности учителя: 1) введение с помощью
текстового материала ключевых понятий, ключевых тем (например, «русский язык
как часть национальной культуры русского народа», «русский язык и русская литература», «словари как отражение истории и культуры русского народа», «язык – народ как слова-синонимы», «язык как отражение национального самосознания», «понимание текста – процесс творчества» и др.); 2) отбор ключевых понятий, связанных
с широким пониманием тематической области «культура», что влияет на организацию словарной работы, при этом реализуются подходы: «от текста – к слову», «от
слова – к тексту», «от слова – к пониманию авторского замысла», «от текста – к другому тексту»; 3) целенаправленный отбор текстов, содержащих информацию о музыке, театре, живописи, архитектуре, православной культуре, культуре памяти,
культуре чтения, культуре восприятия произведений, культуре речи, культуре общении, экологии слова и т.п. [2, с. 10].
Автором отмечено появление нового типа дидактического материала – связных
неадаптированных текстов, представляющих собой тематическое единство и вместе
образующих сверхтекст. Концепция работы со сверхтекстом при обучении русскому
языку представлена Ю.А. Чадиной.
Особую роль образцовых текстов в речевом, культурном, следовательно, и
личностном развитии учащихся подчеркивает А.П. Еремеева: «Использование анализа образцов высокохудожественного текста, а также интуитивного подражания им,
органично вплетаясь в уроки русского языка, ускоряет переход эталонов литературной речи в модели собственных высказываний, обогащая индивидуальную речь
учащихся» [3, с. 42].
Л.И. Новикова предлагает различать понятия культуроведческий текст и текст
культуры. Текст культуры – «текст, принадлежащий к определенной культуре, созданный в ее рамках и отражающий эту культуру в той или иной степени» [4, с. 298];
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с этой точки зрения все тексты, помещаемые в учебниках русского языка, являются
текстами культуры.
Описывая методические возможности культуроведческого текста, Л.И. Новикова отмечает его ведущую воспитательную роль и дает ему более широкое определение, отмечая самоценность работы с таким текстом на уроках русского языка:
«Под культуроведческими текстами мы понимаем такие дидактические материалы,
которые наполнены особым содержанием, позволяющим в процессе работы с ними
на уроках русского языка приобщить учащихся к тем или иным сторонам культуры
народа, ценностям, способствующим формированию позитивного отношения к ценностям культуры, возникновению эмоциональных переживаний, помогающим развивать у школьников интерес и уважение к культуре своего народа [4, с. 298].
Интересна классификация культуроведческих текстов Л.И. Новиковой. По цели использования на уроках русского языка культуроведческих текстов выделяются
тексты-информаторы, тексты-образцы и тексты-катализаторы. С точки зрения того,
какую деятельность организует учитель на уроке русского языка на основе культуроведческого текста, Л.И. Новикова предлагает выделять «тексты, предполагающие
работу репродуктивного характера, тексты, использование которых провоцирует
творческую деятельность учащихся, тексты, на основе которых организуется исследовательская работа школьников» [4, с. 307].
Автор в качестве методов работы с культуроведческими текстами, позволяющих целенаправленно и системно приобщать учащихся к культуре своего народа на
уроках русского языка, называет культуроведческий комментарий, культуроориентированный анализ текста [4, с. 316-317].
Чтобы научить школьников осмысливать текст не только как единицу языка,
как речевое произведение, но и как «культурный фонд национальной значимости»
[5, с. 6], необходимо решить два приоритетных вопроса: 1) какие лингвистические
свойства позволяют тексту заключать в себе культурные смыслы; 2) каким критериям должен соответствовать текст, обладающий этими смыслами.
В методических исследованиях последних лет раскрыты возможности и некоторые свойства текста заключать в себе культурные смыслы (М.Т. Баранов,
А.Д. Дейкина, А.П. Еремеева, Г.М. Кулаева, Л.И. Новикова, И.А. Сотова, Л.А. Тростенцова, Л.А. Ходякова).
Возможность текста «отражать культуру индивида и общества» И.А. Сотова
называет культурологическим потенциалом текста [6, с. 67]. В тексте как феномене
культуры отражается культура индивида и культура всего общества, в контексте которого автор существует и творит. Критериями культурологического потенциала
текста являются: культурологическая ценность текста (культурно-историческую
значимость темы, идеи, содержания произведения); стилевая безупречность текста,
соответствие формы содержанию; позитивна нравственная позиция автора: доброта,
человечность; доступность содержания текста адресату (учет возрастных психологических особенностей читательской аудитории); способность текста вызывать не
только интеллектуальный, но и эмоциональный отклик читателя; воздействовать на
волевую сферу человека (тексты художественного, публицистического и научнопопулярного стиля)» [6, с. 68]. Здесь зафиксированы классические методические
требования к текстам (стилевая безупречность, доступность, способность вызвать
эмоциональный отклик и т.п.) и обозначена необходимость определенного содержательного пласта, обладающего «культурно-исторической значимостью».
Понятия культурный / культурологический потенциал текста соотносятся с понятием картины мира, под которой понимают «представление о мире человека (индивидуальная картина мира) или социума (национальная картина мира) на определенном этапе его развития, отраженное в системе образов, понятий, концептов» [7,
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с. 48]. Понятие картины мира этноса чрезвычайно богато и многоаспектно, поскольку охватывает сферы сознания, связанные с отражением человеком картины мира
всеми доступными ему способами, не только с помощью языка. Понятие культурный / культурологический потенциал текста также чрезвычайно широко и позволяет
рассматривать текст как артефакт, созданный в традициях определенной культуры,
не акцентируя внимание на том, что данное произведение культуры создано и воспринимается с помощью языка. Данные понятия слишком широки для методики
обучения русскому языку. Поэтому берем за основу понятие языковая картина мира – «отраженное в языке и с помощью языка представление отдельного человека и
социума в целом об окружающем мире, его устройстве, системе ценностей» [7,
с. 330]. Языковая картина мира является предметом изучения лингвокультурологии.
Соответственно, понятие для наименования способности текста отражать культурные смыслы с помощью языковых средств, лежит не в области культуры (культурный потенциал) и не в области культурологии (культурологический потенциал), а в
области лингвокультурологии. Поэтому, по мнению О.Н. Левушкиной, более уместным и более точным является понятие лингвокультурологический потенциал текста.
Определим, в чем заключается сущность данного понятия. Н.С. Болотнова,
обосновывая различие предметов исследования наук лингвокультурологии и текстоведения (предметом исследования лингвокультурологии является языковая картина
мира; предметом текстоведения – «языковая и концептуальная картина мира автора;
структура, семантика, прагматика текста; идиостиль, художественный метод и т.д.»
[7, с. 199]), отмечает их несомненную общность, обусловленную связью с культурой
народа. Отсюда лингвокультурологический потенциал текста есть область взаимопересечения языковой и концептуальной картины мира автора текста и языковой
картины мира этноса; имплицитно выраженная в тексте информация о культуре этноса.
Языковая картина мира конкретного человека, отраженная в созданном им тексте, во многом отражает языковую картину мира народа, в культурных традициях
которого он рожден и воспитан как носитель данного языка. Каждый носитель языка
интуитивно или сознательно отражает эту картину мира своеобразно, каждый текст
индивидуален. Чем более автор одарен в языковом плане, тем более своеобразным
будет это отражение. Поэтому произведения гениев русской литературы интересны
не только в аспекте особенностей их индивидуального стиля, способов проявления
авторской языковой индивидуальности, но и с позиций отражения языковой картины
мира этноса в произведениях данного автора.
Лингвокультурологический потенциал текста – это культурные смыслы, выраженные в тексте имплицитно; языковая картина мира этноса, отраженная автором в
конкретном тексте с помощью определенных ментальных образований и языковых
средств и содержащаяся во всей целостности его информационных слоев (фактуальном, концептуальном и подтекстовом).
На основе вышесказанного выделяются лингвометодические критерии, позволяющие отобрать для уроков русского языка тексты, обладающие лингвокультурологическим потенциалом: принадлежность к художественному функциональному
стилю или художественно-публицистическому подстилю; соответствие языковому
эстетическому идеалу; аксиологическая значимость; духовно-нравственный потенциал; доступность содержания текста учащимся данного возраста; способность текста вызвать эмоциональный отклик учащихся; для уроков изучения строя языка –
насыщенность языковыми единицами, соответствующими изучаемой теме; небольшой объем текста [8].
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Данные критерии сформулированы с ориентацией на главную, эстетическую
функцию художественного стиля и с опорой на традиционные требования к тексту
как дидактическому материалу на уроке русского языка.
Текст, обладающий лингвокультурологическим потенциалом, относится к художественному или художественно-публицистическому стилю. Только тексты данного стиля могут имплицитно содержать культурные смыслы, что формируются при
переводе слов-понятий в слова-образы (В.В. Виноградов). Использование слова как
образа позволяет автору художественного произведения отразить в нем фактуальную, концептуальную, подтекстовую информацию. Отсюда смысловая многогранность художественного текста, возникающая при его интерпретации и понимании.
По мнению М.Т. Баранова, целенаправленная и систематическая работа, направленная на осмысление эстетического плана художественного текста – необходимое методическое звено, способствующее осмыслению учащимися языка как первоосновы художественной литературы [9].
Духовно-нравственный потенциал текста – категория, что обозначает возможность текста выполнять воспитывающую функцию в лучших традициях русской методики, для которой всегда важно было стремление к воспитанию духовности и
нравственности учащихся. Это и содержательный план текста, и его языковая форма,
все уровни информации, заключенной в тексте (включая подтекстовую), связь с категорией глубинного смысла текста и категорией языкового эстетического идеала.
Раскрытие духовно-нравственного потенциала текста возможно только при работе с
ним во всей его смысловой и языковой эстетической целостности.
Доступность содержания текста учащимся данного возраста – традиционный
методический критерий, требующий подбирать для уроков тексты, содержание которых не просто понятно, но интересно ученикам данного возраста.
Способность текста вызвать эмоциональный отклик учащихся связана с предыдущим критерием – доступностью текста – и отражает наличие в нем таких элементов содержания (проблема, поступки персонажей), что должны затрагивать учащихся эмоционально. В то же время в большинстве художественных произведений
определенным образом выражено отношение его создателя к действительности (модальность текста). Умение учащегося выявить оценочную позицию автора по отношению к теме, проблеме, идее произведения, умение осмыслить и сформулировать
собственную позицию, тоже оценочную, по отношению и к содержательным параметрам самого текста, и к позиции автора требует умения школьника опереться на
сущность понятия «лингвокультурологический потенциал текста» и владение методами и приемами его раскрытия.
Введение в методику преподавания русского языка понятия лингвокультурологический потенциал художественного текста позволяет четко обозначить предмет
текстовой деятельности учащихся при работе с художественным текстом: языковая
картина мира этноса-носителя языка и языковая картина мира автора. Выявление в
тексте связанных с национальной традицией языковых особенностей и свойственных только этому автору особенностей использования языка позволяет учащимся
воспринять данное произведение во всей целостности его содержания. Определение
его лингвометодических критериев способствует тому, что для уроков русского языка будут подбираться обладающие лингвокультурологическим потенциалом тексты.
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XX ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ТРАГЕДИЯ ТАБИҒАТЫ
(М. ӘУЕЗОВ ТРАГЕДИЯЛАРЫ НЕГІЗІНДЕ)
В.Х. Якубова
№30 ЖОМ, Павлодар қ.
Драмматургия жанрларының ішінде өмірге айырықша жақын түрі – трагедия,
өйткені бұл формада тіршіліктің сан алуан қайшылықтары,тартыстар, құштарлықтар
мен сезімдер шайқасады, ойлар мен идеялар қақтығысы ерекше зор пафоспен,
реалистік терендікпен бейнеленеді.Классикалық әдебиеттегі трагедияларда дара
тулғаның әлеуметтік –қоғамдық қайшылықтармен күреске түсуі көрсетілген.
Трагедия кейіпкерлері сұм заманның қатігез әдеттерімен шайқаста опат болады,
олардың алдарында неше түрлі кедіргілер, тосқауылдар тұрады.Трагедия асқақ
рухты қайсар жанның алапат күресін сүреттейді. Трагедия қаһарманы сұрапыл
тебіреніс құшағында, ол қайғылы азапты хал кешеді.
Трагедияның ең басты ерекшілігі трагедиялық тартыста көрінеді . Трагедиялық
тартыстың өзегі әлеуметтік – тарихи, қоғамдық – саяси қабырғалы күштердің
шайқасында жатыр. Трагедиялық шығарманы оқыған, сахнадан көрген адам зор
тебірініске түсіп, сан алуан ойға қалып, кейіпкер қайғысын бөлісіп, бір алуан сезім
толқынына бөленіп, қапалы ой қулағына енеді.Трагедияның тағы бір маңызды
сипаты – басты кейіпкер үлкен қателік жіберіп , зор адасуға ұшырайды. Ол басын
тауға, тасқа соға жүріп мақсатына ұмтылады, ақыры өзінен әлдеқайда сұрапыл
күштер соққысынан мерт болады. Сөйтіп трагедия –драматургияның қаһарлы
тартыстар мен адасулар шайқасы, өмірдің объективті қайшылықтарын терең
образдар арқылы ашып, шындыққа жету жолдарында опат болатын тұлғаның
қайғысы мұны ғаламат әсермен оқырманға берілетін іргелі жанры.
Қазақ драматургиясындағы шоқтықты туындылар: М. Әуезовтың «ЕңлікКебек», Ғ. Мүсреповтің «Қозы-Көрпеш-Баян сұлу», М. Дулатовтың «Бақытсыз
Жамал», Ж. Аймауытовтың «Күнекейдің жазығы», Б. Майлиннің «Шұғаның
белгісі», М. Жұмабаевтің «Шолпанның күнәсі».
Әлемдік мәдениетке, драматургияға қазақ халқы қандай көркемдік игіліктер
қосты дегенд, ауызға алынар есімдердің бірі – Мұхтар Әуезов. 20 ғасырға дейін
қазақтың әдебиетінде драматургия өзек болатын мол қазына жиналды. Осы
байлықты мол игерген қаламгер – М. Әуезов. Ол халық әдебиетінен нәр алды.
Қазақтың көшпелі өмірі, қаланың, тетрлардың болмауы драматургияның дамуына
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кедергі жасады. Қазақ тұрмысындағы сауық түрлері, қыз ұзату салтанаты, алтыбақан
ойындары тұңғыш драмаларға еңгізілді. М. Әуезов тоғыз жасынан қалада өсуі, онда
орыс театрларының болуы, Еуропа драматургиясымен танысуы М. Әезовты
реалистік драматургияға алып әкелді.
М. Әуезов трагедиялары – қазақ әдебиетінің алтын жамбыдай қымбат, асыл
шығармалары, олар біздің ұлттық мақтанышымыз. Оның қаламынан туған трагедияларын Рымғали Нұрғали «Драма өнері» кітабында атайды:
1. «Еңлік-Кебек», трагедия 1917 жылы жазылған, алғаш рет 1922 жылы жарияланды;
2. »Бәйбіше-тоқал», трагедия 1918 жылы жазылған, алғаш рет 1923 жылы
жарияланды;
3. »Қарагөз», трагедия алғаш рет 1926 жылы жарияланды;
4. »Хан кене», трагедия 1934 жылы республикалық драма театрында қойылды;
5. »Түнгі сарын», трагедия 1934 жылы үзіндісі, 1935 жылы тұтас жарияланды;
6. »Абай», трагедия 1939 жылы Л. Соболевпен бірлесіп жазылған, алғаш рет
1941 жылы орыс тілінде жарияланды.
Ұлттық топырақта драматургиялық дәстүрдің жоқтығына қарамай, басқа елдер
әдебиетінен үйрене отырып, М.Әуезов жанр шарттарына толық жауап бере алатын
трагедиялар жазды.
Қаламгерлік кемелденудің сапалы белгісі – аткөпір жасай салу емес, пісіру,
жетелдіру, ширату.Осы қасиетті дәстүр Әуезов шығармашылығына тән нәрсе.
Драматургиядағы ең маңыздысы – «Еңлік-Кебек» трагедиясы 1917 жылы жазылған,
алғаш рет 1922 жылы жарияланды, одан кейін 1943 жылы бір, 1956 жылы екінші рет
оралып, пьесаға мол өзгерістер еңгізіліп, қайтадан өндеп шығарылды. Әуел баста
халықтық аңыз негізінде туған «Еңлік-Кебек» трагедиясы талант құдіретімен
әлденеше рет редакцияланып, жаңғыртылып, байытылу арқасында образдары кесеккесек, конфликтісі шыныраудай терең, тілі ғажап шұрайлы классикалық пьесаға
айналды.
Сыншы, филология ғылымының кандидаты Рымғали Нұрғали өзінің «Трагедия
табиғаты» атты еңбегінде ұлы жазушының М. Әуезовтың трагедияларын жан-жақты
зерттейді. Бұрын белгісіз болып келген қолжазбалар, нұсқалар, архив негізінде
Әуезов творчествосы эволюциясын көрсетеді, шеберлік сырларынан ашады.
Әуезовтың ең алғаш баспасөзде жарияланған көлемді еңбегінің бірі «Адамдық
негізі-әйел» (1917 жыл) жиырмадағы бала жігіт Мұхтардың ой-өрісінің кеңдігі, білім
дәрежесінің молдығы, қалыптаса бастаған азаматтық парасатының шамасы жақсы
аңғарылады.
«Бәйбіше-тоқал» трагедиясына тоқтасақ, бұл трагедия революция алдындағы
қазақ өмірін сүреттейтін драмалық, прозалық шығармалар циклі ішіндегі бір алуаны.
Бұл пьеса Қошмұхамбет Кемеңгеровтің «Алтын сақина» пьесасымен ыңғайлас
келеді. Бір семья ішіндегі рухани қақтығыстардың шиеленісіп, ішкі-сыртқы
соққылардан жиылып келіп, ақыры кісі өлімімен аяқталуын көрсететін пьесаның
қаһармандары олардың әлеуметтік жағдайда берілген. Материалды іріктеу
принципінен жас драматургтің әлемдік әдебиеттің классикалық үлгілерінен сабақ
алғандығы жақсы аңғарылады.
Сюжеттік желісі, басты қаһармандары халықтық аңыздан өрбіген «ЕңлікКебек» трагедиясынан кейін араға небәрі бір-ақ жыл салып, фабуласын, композициясын, архитектоникасын образдарын, идеясын өз жанынан шығарып, соны
оригинальді драматургия шығарма тудыру-Әуезовтің шығармашылық эволюциясының тез өткендігін, жылдам қартайғандығын дәлелдейтін факторлардың бірі.
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Тақырыптық жағынан «Бәйбіше-тоқал» трагедиясы Спандияр Көбеевтің «
Қалың мал», С. Торайғыровтың «Қамар сұлу»,Б.Майлиннің «Шұғаның белгісі»
тәрізді шығармаларымен сабақтастыра қарау қажет.
30-жылдардың аяғында М. Әуезов білімі жөніне, рухани толысуы жағынан
шыңға көтерілді. Ол Абай тақырыбына осындай шақта келеді. Мәдениетті орыс
семьясынан шыққан, бұрынғы флот офицері Леонид Соболевпен достасты. Екі
әдебиеттің екі үлкен жазушысы бірігіп 1939 жылы «Абай» трагедиясын жазды.
Пьеса қазақ академиялық драма театры сахнасында 1940 жылы қойылды. Шығарма
орыс тілінде 1941, 1944, 1948 жылы, қазақ тілінде 1950, 1960 жылдары жарияланды.
Әуезовтің ұлы ақын, данышпан Абайдың образын жасау үшін өмірлік жеке
фактілерді типтендіру заңына сәйкестендіре сұрыптауға қақысы бар еді. Пьесаның
қолжазбасындағы Еркежан мен жарияланған нұсқадағы Әйгерімнің аттары ғана
бөлек, олардың оқиғаға қатысы, басқа қаһармандармен байланысы, айтатын сөздері,
монологтары бір. Басқа мақсат – Абайдың өмірлік жарының бейнесін жасау болған.
Қолжазба Абай өлімінен кейін Әсет айтатын жоқтау өлеңмен аяқталады.
Қазақтың ежелгі дәстүрі – жоқтау сарыныда жазылған ақ өлең. Әсет ауызынан
Абайға деген халық ілтипаты, халық бағасы, өлімді аза тұтып қайғыға көмілуден
Абай тындындар істі, аңсап өткен асыл болашақты мезгеген ой жатыр мұнда. Бірақ
драмалық қуаттан эпикалық ауқым мол. Пьесаның кітапта басылған нұсқасында
Әсет сөзі ықшамдалып Зейнепке көшіріледі.
Қолжазбадағы көптеген беттер ағылып келген жалынды шабыттан іркелмей
төгіліп отырғандай. Билік сценасындағы Жиренше, Керім, Абайлардың ауызынан
айтылатын ғажап шебер, орасан шешен, өрнекті ,неше түрлі теңеумен, астар
емереуінмен қабаттасып, шендесіп жататын қуатты монологтар қағазға біз білетін
қалпында күні бүгін көркемдігіне таңданып, тамсанатын күйінде түсіп отырыпты.
Қазақ тілінің образдық жүйесін, шешендік үлгілерін, айрықша мәнді
өрнектерін танытатын сценаның бірі – трагедиядағы Айдар – ажар басына билік
айтылатын тұс.Осы сценадағы Жиренше сөзін алайық. Тамаша шеберлік. Қазақ
Жиренше орысша сөйлегенде де бабында барша болмысымен ағынан жарылып
суырылып тұр. Ашуы-ашу, ызасы-ыза, шешендігі – шешендік. Шу деп бастағандығы
екі сөйлемдегі ұғымдар орыс оқырманына түсініксіздеу болғандықтан әдейі
қалдырылса керек. Осыдан кейін келетін сөйлемдер жолма жол түскен. Жиренше
тілінің мақамы екпіні, салмағы, зілі бір мысқал да жасымай, буы бұрқыраған күйі
ақырған ашумен жеткен.
«Абай» трагедиясының орыс тілінде алғаш басылған нұсқасы кейіңгі 1944
жылғы жариялауында бірталай өзгерістерге ұшырады. Әуелі қаһармандар саны
азайтылды, одан кейін Мағауия сөздерінің көпшілігі Әбдірахманға, Байғамбет
сөздері Көкбайға көшірілді.
М. Әуезов пен Л. Соболев алдында ауыр шығармашалық жүк тұрды. Өйткені
Абайдың артында ешқандай эпистолярлық мұра қалған жоқ,оның қолжазбасының
бірен-саран парақтарының өзі бізге әрең жетті.
«Абай» трагедиясындағы қаһармандар өмірде болған адамдар, олардың көбінің
аты дәл қалпында алынды. Рас,тарихи шығармаға қойылар басты талап бұл емес,
суреттеліп отырған дәір тынысын дәл, шынайы көрсету.
Пьеса арқауы – Абай өмірінің кешқұрымы, тірліктің ұзақ жолындағы ақырғы
жылдары. Бұл шын мәнісіндегі трагедиялық шығармаға негіз болатын материал.
Абай өмірінің трагизмін, әрине, оның бақытсыздықтардан жырып алып қарауға
болмайды, бірақ ең шешуші түйін, жұлын құрт ұлы адамның идеалдарының, асыл
армандарының жүзеге асуында, дәуірмен кереғар келуінде жатыр.
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Көзқарас, дүниетаным қақтысады. Абай монологтары терең тебіреніп, қинала
толғаудан туған, олар ұлы жүректің ел деп соққан тынысын, данышпан характерінің
қырларын танытады.
Қаһарманның жан күйін айқара бейнелеу үшін оны бір қиыннан бір қиынға
салу, психологиялық жүкті үсті-үстіне молайту – драматургияның ең күшті
көркемдік құралдырының бірі. Король Лирдің сұмдықтан кейін сұмдықты көруі,
Егор Булычов басындағы киналыстардың бірден бірге молаюы орайда еске түседі.
Айдардан айрылу – Абай үшін тірегінен айрылу, ең талантты шәкіртімен
мезгілсіз қоштасу. Ақын жүрекке жас өмірдің көктей оралуын көре-қаны сорғалаған
қаза,орны толмас қаза. Зар илеп, жер тіреп қалып отырғанында ежелгі жауы тағы
шабады ақырып.
Керемет ауыр трагедиялық ситуация. Айдар дерті аямай жаншыған Абай енді
аяулы ұлы Әбіштің қаралы, қайғылы, құпия сырын естиді. Бұл қысқа сцена жүректің
басын шымырлатып,көзден жас ағызар Шекспирлік қуатпен берілген. Шыңыраудан
терең психологизмге, адам рухын ғажап қарапайымдылықпен көрсеткен реализмге
ден қоясыз.
«Абай» трагедиясын талантты режиссер Асқар Тоқпанов 1940 жылы тұңғыш
рет Қазақ академиялық драма театры сахнасына шығарды. М. Ақынжанов «Абай»
трагедиясының терең идеалы, өте көркем пьеса екендігін айтып, шығарманың тіл,
стиль ерекшеліктеріне көңіл аударды. Ұлы Абайдың өзіндік дара сөз ерекшеліктері
сәтімен табылғаның сыншы дұрыс көрсетті. Абай рөліндегі Қалыбек Құанышбаевтың шабыты айырықша аталды.
Ұйғыр әдебиетшісі Қ. Хасанов: «Абай» пьесасы жұртшылықтың көптен күткен
нәрсесі еді. Ол бүкіл Қазақстан халқының ортақ мақтанышы», – деді.
«Абай» трагедиясын жазушы Ғ. Мүсірепов, сыншылар И. Серман, З. Кедрина,
М. Ритман-Фетисов өте жоғары бағалады. А. Маловичко, С. Ордалиев еңбектерінде
пьеса зерттеу объектісі болды.
Сөйтіп, ойымыздың түйіні ретінде сараласақ ,халықтың санасын ояту, өзге
дамыған елдердің үздік саяси-шаруашылық үрдісіне үйрену, білім арқылы ғана
қажырлы еңбекке сүйеніп теңдікке жету идеясын өзегі тала жүріп, сырлы сөзбен
насихаттаған М.Әуезовтың еңбегі зор.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ
КӨПТІЛДІ БІЛІМ

ПОЛИЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
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АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ
О.Б. Арингазинова, А.К. Акылбекова
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, Павлодар қ.
Жалпы білім беруде оқытылатын пәндер ішінде ағылшын тілінің де өзіндік
орны бар.Ағылшын тілін оқыту арқылы жастарды ұлттық патриотизмге тәрбиелеуге
болады. Ағылшын тілінде әр түрлі мәтіндер, әр түрлі тақырыптарды оқушылар оқи
отырып тілін үйреніп отырған сол елдің тарихымен,өнерімен, мәдениетімен,
ұлтымен жақынырақ танысады. Олар өз ұлтын сүйеді, өзге халықтарды сыйлауды
үйренеді. Шетел тілін үйрету арқылы оқушылардың логикалық ой-өрісін дамытуға
кең жол ашуға болады.
Басқа оқытылатын пәндермен қатар ағылшын тілі пәніде оқушылардың білім
деңгейін көтеруге көмектеседі. Оны оқи отырып, өз ана тілін тереңірек меңгереді,
сөйтіп ана тілі негізінде өзге тілді саралап үйренеді. Оқушылардың бойындағы өз
тіліне деген сүйіспеншілігі арқылы өзге ұлт тілдерін ұғындыруға, ол тілдерді
құрметтеуге, үйретуге мүмкіндік туады.
Қазіргі кезде орта мектепте шетел тілін оқыту мынадай төрт мақсат көздейді:
коммуникативтік мақсат, білімдік, тәрбиелік және жетілдіру мақсаты. Осы аталған
мақсаттардың ішінде коммуникативті мақсат жетекші рөл атқарады, қалған
мақсаттар сол коммуникативтік мақсатты орындау арқылы жүзеге асырылады.
Орта мектепте шетел тілін оқытудың басты мақсаты коммуникативтік мақсат
болуға тиіс, яғни орта мектепті бітіруші бағдарламада белгіленген көлемде оқыған
шетел тілін қатынас құралы ретінде меңгеруге тиіс. Демек сөз әрекетінің негізгі
түрлерін: монолог және диалог түрінде сөйлеу ауызша айтылған сөзі тыңдап, түсіну,
жазбаша мәтіндерді оқып, ондағы ақпаратты қабылдай білу іскерліктерін меңгеруге
тиіс.
Жалпы орта білім беретін мектепте шетел тілін оқыту осындай практикалық
мақсатпен бірге білімдік мақсатты да көздейді, яғни, шетел тілін оқыту барысында
оқушылардың филологиялық білімін арттыру және жалпы дүниетанымын кеңейту
мақсаты жүзеге асады. Шетел тілін үйрену арқылы сол тілді үйреніп отырған елдің
мәдени мұраларымен, көркемөнерімен танысады. Сөйтіп шетел тілі пәнаралық
байланыстарды жүзеге асыруға да мүмкіндік жасайды.
Шетел тілінің лексикалық, грамматикалық, фонетикалық құралдарын игеру
барысында оқушылардың бойында білім алуда белсенділік, өз бетімен жұмыс істеуге
қабілеттілік, қорытынды жасай білу іскерлігі қалыптасады. Жалпы білім беретін
мектепте шетел тілін практикалық тұрғыда меңгеруге үйреткенде оқушыларды өз
бетімен жұмыс істеуге баулу, алған білімін, икемділік дағдыларын жаңа жағдайларға
тап болған кезде, шығармашылықпен қолдана білуге машықтандыру көзделеді.
Оқушылардың білімін арттыру олардың жалпы дүниетанымын кеңейту
мақсатында жүзеге асырылдаы. Осы мақсатпен анықтама әдебиеттерді пайдалану,
мәтін мазмұнын өз бетімен түсінуге бейімделу және оның кейбір жерлерін
түсінгендерін қысқаша айтып беру, шағын хабарлар дайындау және өз пікірін айтып,
баға беру сияқты әрекеттерге дағдыландырудың маңызы зор.
Шетел тілі пәні оқушылардың жан-жақты дамып жетілуіне, дүниеге көзқарасының, сана-сезімінің, рухани және эстетикалық көзқарасының қалыптасуына, өз
бетінше білімін көтеруге ұмтылуын дағдыға айналдыруына игі әсер етеді. Шетел
тілін оқып үйрену барысында оқушылар өз сөзін жоспарлай білуге икемделеді, сөз
әдептерін дұрыс пайдалануға дағдыланады.
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Шетел тілі мектепте оқытудың шарттарын ескере отырып, оқушылардың
мектепті бітіргеннен кейін де шетел тілін оқып, түсіне білу қабілетін қалыптастыруға мән берілуге тиіс. Осыған орай шетел тілін мектепте оқытудың практикалық
мақсатын жүзеге асырудың алғы шарты – оқыту әдіс-тәсіліне, коммуникативтік
бағдар беруге назар аударылады.
Коммуникативтік лингвистика саласындағы қазіргі ғылыми зерттеулердің
нәтижелері шетел тілдерін оқытуда көптеген теориялық және практикалық
мәселелерін, оның ішінде ең алдымен оқытудың мазмұны туралы мәселені жаңа
тұрғыдан шешу қажеттілігін көрсетуде [6, 56 б.]. Қазіргі кезде шетел тілінің
атқаратын рөлі ерекше. Қазір адамдардың тіл саласындағы қызметі тіл арқылы
қарым-қатынасқа түсуі, комуникативтік және танымдық мәні бар міндеттерді
ойдағыдай шешуде және ойдағыдай түсінісуде көмекке келетін тәсілдер мен
құралдар сияқты мәселелерге ерекше көңіл бөлуде.
Мұғалім оқушыларға шетел тілін үйрету үшін, біріншіден шетел тілі бізге неге
керек? Не үшін оқимыз? Қандай пайдасы бар? – деген сұрақтарға жауап беру керек.
Осы сұрақтарға жауап берген соң әрбір мұғалім оқушылардың пәнге деген
қызығушылығын арттыру жолдарын қарастыру керек. Сабақтың қызғылықты да
әсерлі өтілуі жаңа сабақтың тартымды түсіндірілуіне де байланысты. Көрнекілік пен
техникалық құралдарды ұтымды пайдалану жоғарыдағы қорын кеңейтіп, тіл
байлығын жетілдіреді, шетел тілінде сөйлеу дағдыларын қалыптастырады.міндетті
ойдағыдай шешуге ықпал етеді. Оқушылардың материалды жеңіл меңгеруіне
мүмкіндік туғызады, олардың ынтасын, қызығушылығын арттырады. Оқушылар
шетел тілін үйренумен қатар шетелдің тарихымен, әдет-ғұрпымен, әдебиетімен
танысады. Оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыру жолдарының бірі
сыныптан тыс жұмыстар және қосымша материалдар беру.
Қазіргі кезеңде білім беру саласындағы әлемдік білім кеңістігіне ұмтылуға
байланысты жасалынып жатқан талпыныстар мектеп оқушыларының ізденімпаздығын, белсенділігі мен шығармашылық мүмкіндіктерін дамытуды талап етеді.
Сондықтан оқушылардың мектепте оқып жүрген кезінде олардың ойлау
белсенділігін дамытып, білім мен біліктерін өмірдің жаңа жағдайында пайдалана
білуге үйрету қажеттілігі туындайды. Бұл міндеттердің жүзеге асуы оқушылардың
шығармашылық іс-әрекеттерін ұйымдастыруға тікелей байланысты. Бұның өзі
шығармашылық танымдық іс-әрекет нәтижесі болып табылады.
Танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру мәселесі бойынша зерттеу жұмыстарын
ғалымдар А. Әбілқасымова, Р. Омарова, С. Смайлов, Ж. Қараев, С. Бегалиева,
М. Құдайқұлов, Н. Хмель т.б жүргізгені белгілі.
Оқу үрдісінде танымдық тапсырмаларды орындау шығармашылықты, ізденімпаздықты талап етеді.. Сондықтан мұндай тапсырмаларды орындау кезеңдерімен
жүзеге асады. Ол мынадай:
– өзекті мәселені табу;
– мақсаты мен міндеттерін айқындау;
– зерттеу әдіс-тәсілдерін белгілеу;
– болжам құру;
– болжамды тексеру;
– нәтижесі [1,89 б.].
Оқу жұмысына шығармашылық мақсат қою, оны жоспарлау оқушыдан
көптеген қасиеттерді талап етеді: зеректік, ізденімпаздық, еңбекқорлық, шабыт,
мақсаткерлік, белсенділік, қызығушылық, өмірлік белсенді ұстаным.
Мұғалім оқушылардың шығармашылық іс-әрекетін ұйымдастыруы қажет.
Оқушылар шығармашылықпен айналысуы үшін үнемі ізденісте болуы тиіс. Ол үшін
оқытудың дәстүрлі емес түрлерін,жаңа технологияларды,тесттің әр түрлі күрделі
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нұсқаларын сабақта үздіксіз жүйелі пайдалануымыз керек. Өзім сабақтын типін
оқушының қызығуына, қабілетіне сәйкес тандаймын. Өзім пайдаланып жүрген
оқушының шығармашылық қабілетін дамытудың тәсілдері мынандай:
1. Оқушы білімінің өмірмен байланыстылығы
2. Берілген білімді меңгеруі.
3. Теория мен практикалық әдістердің байланыста болуы.
4. Өзіндік жұмыстарды ғылыми тұрғыда орындауы.
Шығармашылық қабілеті дамыған тұлға қалыптастыру-қазіргі оқу үрдісінің ең
басты талаптарының бірі. Ол әр баланың табиғатына тән. Біздің міндетіміз,оқушыға
оның бойында жасырын жатқан мүмкіндіктерін ашып көрсету. Оқушыны шығармашылыққа баулу, өз еңбегінің нәтижиесін көруге, оны бағалауға бағыттау. Осындай
шығармашылық жұмыстың бірі ғылыми жоба.
Ізденімпаз оқушыларды ғылыми жұмысқа баулығанда
– ең алдымен тақырып таңдалады;
– деректер жиналады;
– жұмыс жоспарланады;
– жұмыс жазылады;
– жұмыс жазылғанда, зерттеу күнделігі қатар жазылады.
Ғылыми жоба оқушылардың ғылыми жұмысына тақырып алғанда бағдарлама
жасалады.
– тақырып;
– міндеті;
– мақсаты;
– тиімділігі;
– жаңалығы;
– актуальдығы.
Ағылшын тілі сабағында оқушыларды шығармашылық жұмысқа баулығанда
мынандай тұжырымдар жасауға мүмкіндік береді:
– оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту арқылы оның жеке тұлғасын
қалыптастыру;
– оқушылардың білімдері мен ізденімпаздықтын қалыптасуы оларды
шығармашылыққа баулиды;
– оқушыларды танымдық тапсырмаларды орындау мүмкіндіктеріне қарай
топтарға бөліп, жұмыс түрлерін таңдап жүйелі жұмыс жүргізудің маңызы зор;
– сабақта дәстүрлі емес әдіс-тәсілдер қолдану,интеллктуалдық қабілеттерін дамытып, оқу-танымдық және ғылыми ізденістер жасауға ұмытылдырады [2, 21 б.].
Нәтиже:
1. Әр оқушының шығармашылығы артады.
2. Жылдам жұмыс істеуге дағдыланады
3. Оқушының жеке қабілеті анықталады
4. Оқушы топ жаруға ұмтылады.
5. Оқушының ойлау қабілеті дамиды
6. Әр оқушы өз деңгейімен бағаланады
Сонымен қорыта келе оқушыларды шығармашылықка баулу арқылы, олармен
жүйелі жумыс жүргізу нәтижесінде бәсекеге қабілетті, мұраты айқын,мақсаты
нақты, құнды нәрселерді көздей алатын жеке тұлғаны қалыптастырамыз.
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КИНОАУДАРМАШЫЛАРДЫ ОҚЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІМЕН
ОЛАРДЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ
А.Қ. Измуханова
Абылай хан ҚазХҚжәнеӘТУ., Алматы қ.
Б.Т. Аубакирова
Ш. Уалиханов КМУ., Көкшетау қ.
Қазіргі таңда, аударма ғылымының жан жақты дамып келе жатқаны
баршамызға аян. Оған қоса, қазақ кинематографиясы әлем деңгейінде қарқынды
дамып келеді. Кинофильмдердің көбі қазақ тілінде түсірілгендіктен әлемдік
қауымдастық қазақ кинофильмдерімен таныс болу мақсатында оларды шет
тілдеріне, соның ішінде ағылшын тіліне аударуды талап етеді. Осыған байланысты
сіздердің назарларыңызға ұсынып отырған зерттеу жұмысы өте өзекті. Себебі орыс
тіл арқылы аудару нәтижесінде түпнұсқа тілдің ұлттық нақышы, ерекшелігі
жоғалады. Кинодискурсты зерттеу және аударма ғылымының лингвомәденитанымдық аспектісін, оның басқа тілге аударылу ерекшеліктерін анықтау тіл білімі үшін
де, аударма теориясы үшін де өте маңызды болып табылады. Алайда, қазіргі кезде
қазақ кинодискурстарын аудару жолдары, аударма сәйкестілігіне жету және
аудармашыға деген прагматикалық баламалылықтың ықпалы жөніндегі пікірлерде
бірізділік жоқ. Жалпы, кинодискурс мәселесі аударма ғылымында толығымен
зерттелмегендіктен қазақ кинофильмдерін аудару барысында туындайтын
қиындықтар аударма үрдісінде зор орын алады.
Жалпы, кинодискурсты, яғни кейбір дерек көздерде берілгендей көркем фильм
дискрусы деп аталатын терминге әр түрлі ғалымдар алуан түрлі анықтама береді.
Кинодискурс ұғымы дегеніміз – кейіпкер сөзінен басқаның барлығы экстралингвистикаға (музыка, табиғи шу, көріністер, кейіпкердің бейвербалды әрекеттері,
кинесика, паралингвистика) көшіруі болып табылады. Кинодискурстағы сөйлеу
дискурсы жағдайға байланысты пайда болатын интонация, ритм, қимылдар және іс
әрекеттермен қоса, оның лексикалық, грамматикалық құрылымы жазба көркем
шығармалардан бірталай өзгеше болады. Кинодискурсты аудару барысында аударма
ғылымының лингвомәденитанымдық аспектісіне үлкен мән береді, ал баламасыз
лексикаларды аударуда аударманың әр түрлі әдістерімен жолдары қолданылады.
Себебі, аударма ғылымында қазақ тілінен ағылшын тіліне кинодискурстарды аудару
туралы ғылыми жұмыстың тапшылығы кәсіби, кино аудармашыларға үлкен сұраныс
туындайды. Кинодискурс аудармасын зерттеу жұмысы ЖОО- дағы болашақ кәсіби
мамандарға аударма теориясында пайдалану үшін, қазіргі жаһандану уақытында
болып жатқан отандық фильмдерді шетелге шығарып әдемге танутыдың бірден бір
маңызды көзі болып табылады. Кино фильмдерді аудару барысында қазақтардың
ұлттық нақышын, ұлттық салттар мен дәстүрлер, және өзге де сипаттарды, яғни
баламасыз лексикалардың аудармада қандай жолдар арқылы берілетіне, өзге ұлт
өкілдеріне түсінікті етіп аударудың ерекшеліктерін айқындап, анықтап зерттеу
жұмысының қаншалықты өзекті екенін көрсетеді. Мақаланың негізгі мақсаты
кинодискурс ұғымын анықтап, аудармадағы кинодискурстың лингвамәдни аспектісінің аударылу жолдары мен ерекшеліктерін анықта болып табылады. Сонымен,
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коинодискурс ұғымы дискурстың негізгі бір түрі болып табылады. Қазіргі таңда,
елімізде кинематография саласы қарқынды дамып келе жатқан кезеңде, халықаралық
конкурстарға және сайыстарға шығарылуларына байланысты қазақ мәдениетіне,
менталитеніне сай түсірілген фильмдер жиынтығын қазақ тілінен тікелей ағылшын
тіліне аударылуын қажет етеді. Берілген мақалада аударма ғылмының лингвомәдени
аспектісі негіз ретінде алынған. Алайда, елімізде кинодискурс мәселесін зерттеген
ғалымдар өте аз, тіпті мүлде жоқ деп те айтуға болады. Көбінесе шетел және Ресей
ғалымдары зерттеген мәселе. Сол себепті, ең алдымен кинодискурс ұғымына түсінік
беру қажет. Жалпы, қазіргі заманауи еңбектерде «кино дискурсы» ұғымы толық
зерттелмеген. М.А. Самкова «кинодискурс құрамына кинофильм, киномәтін,
көрермендерге арналған фильмнің мәні, фильм түсірушілердің сол туынды негізінде
салған мағынасы түсініктерін қамтитын әлдеқайда кеңірек ұғым» деп анықтайды
[1, 2-б]. А.Н. Зарецкая кинодискурс ұғымын «кино көрермендеріне арналған алуан
түрлі авторлармен жасалатын мағыналық аяқталымдылығы үшін және осы фильмнің
басқа да аудиовизуалды құрамынан және медиалық, коммуникативті-прагматикалық
бағыттылық, ақпараттылық, байланыстылық, тұтастылық ерекшелігі бар креолизация сияқты экстралингвистикалық факторлардан және фильмнің вербалды және бейвербалды компоненттерінің қосындысынан тұратын байланысқан мәтін» деп
анықтайды [2, 7-б]. С.С. Назмутдинова кинодискурс ұғымын-жалпылық, иконалық
дәлділік, мәнмәтіндік мағынасы бар, алуан түрлі адресанттардың көптілігі,
мәтінаралық, вербалды және визуалды элементтердің байланыстық, синтаксистік
құрылымынан тұратын, кино тілінің көмегімен жүзеге асырылатын, тіларалық және
мәдениетаралық ортада орын алатын, семиотикалық құрылымы бар, автормен
кинореципиенттің, яғни көреременнің арасында туындайтын өзара динамикалық
әсерлілік үрдісі болып табылады» [3, 7-б]. К.Ю. Игнатовтың айтуынша «кинодискурс – вербалды, визуалды және аудиоэффекттердің тұтастығы ретінде алынатын бір
тұтас фильм» [4, 6-б]. Жоғарыда кинодискурс ұғымына берілген түсініктерге
қарағанда кинодискурс ұғымына берілген біріңғай анықтаманың жоқ екенін, яғни
ғалымдардың берген түсініктері алуан түрлі. Сол себепті, аударма барысында
М.А. Самкованың берген анықтамасы негіз ретінде алынды. Жалпы, кинофильм
дегеніміз белгілі бір сюжетте байланысып берілген қозғалмалы сурет, бейнелердің
жиынтығы болып табылады. Ал енді, осыдан кейін кинодискурс пен кинофильмнің
айырмашылығы неде деген сұрақ туындайды. Кинодискурспен кинофильмнің
айырмашылығы өте зор. Кинофильм тек қана қозғалмалы бейнемен суреттердің
жиынтығынан тұрса, ал кинодискурстың құрамына коммуникация орын алып
жатқан мәдениеттік және идеологиялық орта, кең экстралингвистикалық факторлар,
вербалды және бейвербалды коммуникацияның ерекшеліктері, тұтастық,
байланыстық, ақпараттылық және тағы басқалары енеді. Сонымен, зерттеудің нысанын анықтап алған соң оның пәніне де аса мағызды рөл атқарған жөн. Аударма
ғылымының лингвомәдени аспектісі де зерттеу жұмыстарының пәні ретінде өте жиі
қолданылуда және сол себерті елімізде қазақ тілінен ағылшын тіліне тікелей
аударатын киноаудармашылар саны өте тапшы. Алайда, киноаударма барысында
көптеген мәселелер мен аудармашыларды толғандыратын жайттар көп кездесетіндіктен арнайы аударма саласының студеттеріне киноны дискурсын аударуды
үйрететін оқытатын арнайы әдістеме енгізу қажеттілігі туындайды. Қазіргі таңда,
елімізде аудармашылардың бар екенін баршамыз білеміз алайда тап кино аудармасы
саласында және оған қоса, қазақ тіліне ағылшын тіліне тікелей орыс тілінсіз
адекватты аударып баламалыққа жететін кәсіби аудармашылар саны өте санаулы.
Сол себепті, ЖОО- да арнайы кәсіби киноаудармашыларды дайындау керек деген
сауал туындайды. Бұндай киноаудармашыларға тек қана екі тілді жетік меңгеру
ақдық етеді сонымен қатар олар екі елдің мәдениетінен толық хабардар болулары
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тиіс. Мәселен, кинофильмдерді қазақ тілінен ағылшын тіліне аударуда қандай
қиыншылықтар туындайтынын «Жау жүрек мың бала» фильмінен алынған үзіндіні
мысал ретінде қарасытрайық:
Түпнұсқа тілінде
Сартай: Рақымжанның жоңғарға жағымпазданғаны әлі есімде.
Сәбит: Рақымжан деген кім?
Таймас: Сондай біреу бар жаудың табанын жалап жүрген. Сартай, өзі иттей болса да,
қызы сұлу.
Сартай: Мен сенен қызын сұрап тұрмын
ба?
Таймас: Солардың ауылына барып
қайтсақ қалай болады? Қымыз ішіп, көңіл
көтеріп дегендей?
Сәбит: Не отырыс? Ертеңнен қалмай
тартып отырайық.
Сартай: Өткенде біраз жерге барысып
қалып едік, ыңғайсыз болар/
Таймас: Онда тұрған не бар? Ер шекіспей,
бекіспейді. Бір жағынан кешірім сұраймыз,
екінші жағынан қыз. Қыздарға қырындағанның
айыбы жоқ.

Аударма тілінде
Sartai: I can’t work out why Rakhymzhan
was ingratiating himself to the Dzhungars.
Sabit: Who exactly is Rakhymzhan?
Taimas: Someone who’s ready to bow down
to the enemy. He might be a dog but his daughter’s
not bad!
Sartai: I don’t care about his daughter.
Taimas: Shall we go to their village. We’ll
drink kumys and chase the girls.
Sabit: Let’s go tomorrow.
Sartai: Well, It’s awkward. We are at odds
with them.
Taimas: So what? Without fight men can’t
become friends. Just say we’re sorry and then hit on
the girls. There’s no harm in that is there? [5]

Сартай, Таймас және Қорлан үшеуі жоңғарларға қарсы шайқасатын кез келді
деп өзара келісіп біртіндеп жоңғарларды шетінен қыра бастайды. Жоңғарларды
дүние мүліктерінен айырып өз ауылдарына беттеп келе жатқанда Назар аға
алдарынан шықты. Назар аға оларды сұрақ астына алды. Жол жөнекей жоңғарлардан
қашып көшіп қонып жүрген қазақтарды кездестіріп өздерімен бірге ерітіп алады.
Соның ішінде Сәбит деген ер жігіт те оларға қосылып жоңғарларға қарсы
шабуылдайды. Сартай, Сәбит және Таймас үшеуі әңгімелесіп отырды. Берілген
мысалда көптеген тұрақты тіркестер кездеседі. Оған қоса қазақ халқының ұлттық
сусынының аты қымыз деген реалий қолданған. Сартай, Таймас және Сәбит үшеуі
оттың жанында отырып әңгіме құрып отырған кез. Алдында Наурыз тойына барған
ауылда болған жайт түралы біраз пікірлерін бірнеше қазақ халқының мәдениетіне
және ұлтына тән тұрақты тіркестер мен реалийлер де қолданылады. Біріншіден,
Таймас өзінің сөзінде жаудың табанын жалап жүрген деген тұрақты тіркесті
қолданды, ал аудармашы сол тұрақты тіркесті ағылышын тіліне ready to bow down to
the enemy деп аударған. Яғни, ағылышын тілінде сол тұрақты тіркестің баламасының
жоқтығы және аударма тілде берілген аударманың мағынасы түпнұсқа тілдегі
тұрақты тіркестің мағыналары алуан түрлі. Себебі, ағылшын тіліне аударылған бұл
тіркестің мағынасы жау алдында тізе бүгу, жауға берілу деген мағынаны береді.
Ал, табанын жалау тіркесінің мағынасы жағымпаздану, жарамсақтану, құрдай
жорғалау дегенді білдіреді. Аудармашының түпнұсқа тілдегі тіркестің мағынасын
түсінбегендігін көрсетеді, сондықтан тұрақты тіркестің мағынасына байланысты
аудармада алшақтық, яғни дивергенция орын алды. Киноаудармашы аударма
барысында тұрақты тіркестің семантикалық алшақтығына тап болғандықтан осы
тіркес арқылы берілетін тек қазақ мәдениетіне тән, қазақ халқының әскери,
жауынгерлік рухын шетел кино көрермендеріне бұрмалап көрсетеді. Бірақ, түпнұсқа
тілде берілген тұрақты тіркесті ағылшын тіліне to fawn, яғни жағымпаздану деп
аударуға болады. Ешкімнен жеңіліс көрмеген, ешқандай жаудың алдында тізе
бүкпеген қазақ халқының рухын кері мағынада шетел көрермендеріне жеткізді.
Екіншіден, біраз жерге барысып қалу тіркесін қолданады. Бұл тіркес біреумен сөзге
келіп қалу немесе ұрысып қалу деген мағынаны береді. Алайда, киноаудармашы
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ағылшын тіліне be at the odds with them деп аударған. Бұндай аударма мағынаның
жуықтылығына әкеледі, яғни конвергенция орын алды. Үшіншіден, Коммуникант-В,
яғни Таймас өз сөзінде Ер шекіспей, бекіспейді деген мақал қолданды. Ал,
аудармашы оны ағылшын тіліне Without fight men can’t become friends деп аударған,
себебі, берілген мақалдың ағылшын тілінде тура баламасының болмауы. Аударма
барысында аудармашы семантикалық, яғни мақалдың мағынасына қарай аударған.
Бұл мысалда конвргенция орындалды. Себебі, шетел көрермендеріне бұл мақал өте
оғаш көрінуі мүмкін, себебі, қазақ халқы үшін көбіне бірінші күш сынасқаннан соң
ғана дос бола алады деген мағынада түсіне алады. Берілген аудармадағы
кинодискурсты талдаудың салғастырмалы-лингвомәдени үлгісі бойынша біренеше
отандық фильмдерге талдау жасалынды. Бұл үлгі аудармадағы кинодискурсты, яғни
қазақ тілінен ағылшын тіліне аударылған туындыны, кинокөрермендерге дұрыс
интерпретациялауға үлкен септігін тигізеді.
Қорыта айтқанда, кинодискурстағы баламасыз лексикаларды аудару мәселелері
өте күрделі жұмыс екені анықталды. Кинодискурсты аудару барысында аудармашы
экстралингвистикалық факторларға мән бермегендіктен, киноаудармашының
лингвомәдени құзыреттіліктері аударма тілде жеткізуі өте қиынға соғады. Бұндай
аудармашының қателіктері адресант фильмде жасаған және енгізген өз ойымен мән
мағынаны адресаттың қате түсінуіне және бұл түсініспеушілік қазақ халқының
мәдениетімен, ұлттық ғалам бейнесіне де кері әсерін тигізеді. Кинодискурстағы
баламасыз лексикаларды қазақ тілінен ағылшын тіліне аудару барысында киноаудармашылардың біліксіздігін көрсетеді. Сол себепті болашақ кәсіби мамандандырылған киноаудармашыларды дайындау оларға аударма мәселелерін дұрыс
баламалылық түрде шешуге тиісті тәлім беру өте маңызды. Жалпы, киноаудармашы
тілді ғана емес, ал толық кино дискурсын аударуы қажет, тек сонда ғана тиімді де
адекватты аударма болады.
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122

воев и др.), а также как средство отражения морально-этических ценностей социума
(А.И. Дырин)».(Ирония көпқырлы құбылыс болғандықтан, ол көптеген ғылым
салаларының – философия, әдебиеттану, лингвистиканың зерттеу пәні болып
табылады. Ол әдетте күлкіліктің категориясы (Ю.Б. Борев, К.А. Воробьева, Б. Дземидок, О.Я. Палкевич, С.И. Походня, В.Я. Пропп, S. Attardo және т.б.) және философиялық-эстетикалық категория, мәдениет феномені, ақыл-ой және тілдік-мәдени
білім беру (Е.А. Брюханова, Ю.Н. Мухина, В.М. Пивоев және т.б.), сондай-ақ
социумның моральдық-этикалық құндылықтарын бейнелеу құралы ретінде
түсіндіріледі.) (А.И. Дырин) [1, 1 б.].
«Юмор, частью которого является ирония, находит свое отражение в образе
жизни народа, его культуре и языке. Многие исследователи определяют юмор как
способ коммуникации и как вид воздействия на собеседника (М. Еленевская,
В.И. Карасик, Ю.В. Латышев, В.Я. Пропп, Е. Третьякова, Т.Ю. Чубарян и др.). (Әзілсықақ (ирония оның бір бөлігі) халықтың өмір-салты, оның мәдениеті мен тілінде өз
бейнесін табады. Көптеген зерттеушілер әзіл-сықақты коммуникация тәсілі және
сұхбаттасушыға әсер етудің түрі деп анықтайды (М. Еленевская, В.И. Карасик,
Ю.В. Латышев, В.Я. Пропп, Е. Третьякова, Т.Ю. Чубарян и др.) [1, 1 б.].
«Әдебиеттану сөздіктерінде негізінен иронияның мынадай мағыналары
көрсетіледі: 1) әдейі қолдау немесе мақұлдау түрінде айтылатын терістеу немесе
күлкі ету; 2) айтылған ойдың, сөздің мәнмәтінінде қарама-қарсы мағына беруі
жолымен жасалатын кекету мағынасы; 3) субъектінің артықшылық сезімін астарына
бүккен байыптылық пердесін жамылған күлкі ету мағынасы» [2, 93б.].
«Ирония антикалық дәуірде пайда болды. Тарихтың түрлі кезеңдерінде
иронияның алуан түрлері жетекші маңызға ие болып отырған: Гомерде – трагикалық, Э. Роттердамский мен Вольтерде – сайқымазақтық, романтиктерде – түңілушілік, Герценде – әлеуметтік- сыншылдық, Блокта – идеал мен ақиқат өмір арасындағы
қайшылықтарды ашу, Ницшеде – ниггилизм мен пессимизмді білдіру, Кьеркегор
мен экзистенциалистерде – жаппай терістеудің пессимистік түрі»[2, 94б.].
«Болгар эстетигі И. Паси иронияны зерттеу тарихының үш кезеңін атап
көрсетеді: 1) ирония таным мен моральдық жетілу құралы (Сократ); 2) суреткердің
шығармашылық субъективтілігі (Ф. Шлегель); рухани-тарихи үдеріс (Зольгер, Гегель). «Антикалық авторлар иронияны ерекше стильдік әдіс ретінде қолданғаны
мәлім. Ежелгі гректер ирония деп өзін әдейі ақымақ етіп көрсетіп, сөз арқылы қулық
жасау, жорта мақтауды атаған» [2, 95б.].
«Аристотельден кейін б.д.д. V ғасырдан XIX ғасырға дейін ирония поэтикада
нәрсені керісінше атайтын ділмарлық (риторикалық) тәсіл ретінде түсіндірілді.
Кейіннен Лукианның сатирасы, Э. Роттердамскийдің «Ақымақтыққа мадақ»,
Дж. Свифтің шығармалары осы иронияға құрылды» [2, 96 б.].
«Классицизм эстетикасында иронияны күлкі атрибуты сатирадағы сыншыл
күлкінің әдісі түрінде қабылдады. Ирония төменгі стильге тән болды, әйтсе де
адамдық талап-мақсаттан құдайдың жазғанының алшақ жатуын білдіретін «тағдыр
тәлкегі» комикалық емес, трагедиялық коллизияға сәйкес келеді» [2, 96 б.].
«Орта ғасырлардағы халықтық күлкі мәдениетінде ирония барынша белсенді
қолданылды. М.М. Бахтин «Франсуа Рабленің шығармашылығы және орта ғасырлар
мен Ренессанстағы халықтық мәдениет» еңбегінде орта ғасырлық қоғамдағы қатаң
канондарға, діни догматтар мен аскетизмге, иерархиялық тәртіптің түрлі
формаларына қарсы «ортағасырлық гуманизмнің» көрінісі ретінде «күлкі әлемінің»
маңызы зор болғанын жазады [2, 96-97 б.].
«Қайта өрлеу дәуіріндегі күлкіге сипаттама бергенде И. Паси ренессанстық
күлкінің ызалы, кемсітушілік сипатына тоқталады. «Еркіндікке» ұмтылған дара
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тұлғалар кешегі құлдық үшін кек алуда күлкіні құрал етіп отырғандай әсер етеді
[2, 97 б.].
«XVIII ғасырдың соңы мен XIX ғасырдың басындағы неміс әдебиетінде
романтикалық иронияның ерекше типі дүниеге келіп, оның теориясы жасақталды.
Романтизм эстетикасында ирония философиялық өмірлік позиция деңгейіне
көтеріліп, оны жалпы көзқарастық тұрғыда қолданатын болды. Романтиктер
материалдық дүниеде адам еркіндігін жүзеге асыруда көптеген кедергілер кездесіп
отыратынымен субъективтік шығармашылықта, өмір саласында мұндай кедергілердің аз болатынын жақсы түсінді.
XIX ғасырдың соңындағы көптеген оқиғалар мен қоғамдағы құбылыстар дүние
бейнесінің өзгеруіне көп жаңалықтар әкелді. Мұндай өзгерістерге адамзат қоғамы
дайын болмағандықтан қоғамдық санада қайшылықты реакция тудырды. Біреулер
ғылыми-техникалық прогрестің соны мүмкіндіктеріне сеніммен қарап жаңа заманға
үміт артса, енді біреулер дәстүрлі дүние бейнесінің өзгерістеріне сенімсіздікпен
шошына қарады. Осындай жағдайда пайда болған декаденттік ағым шартты
иронияның астарлы, екіұшты, жабыңқы реңкін тудырды» [2, 100 б.].
«XX ғасырда объективтік иронияның түрлі концепциялары дүниеге келді.
Олардың ішіндегі ең белгілісі – Т. Манның «эпикалық ирониясы»болды. Ол ирония
өнерге шындық болмыс туралы қандай да моральдан гөрі мейлінше кең әрі еркін
көзқарас ретінде керек деп білді. Ол өнерде адамның толық образын жасауға
көмектеседі, «өйткені адамға қатысты нәрсенің бәрінде негізсіз болып шығуы
мүмкін шектен шығудан және ақырғы шешім шығарудан аулақ болу керек» [2, 100101 б.].
«Ирониядағы ең маңыздысы – не теріске шығаратын, немесе ымыраға әкелетін
авторлық позицияның көрінуі. Ирониялық пайымдау дүниені ақырына дейін көре
білуге бейіл. Ол дүние қайшылықтарының сырын ашып, оған адамгершілікті,
әділеттілікті орнатқысы келеді» [3, 5 б.].
Иронияның әр халықтың ұлттық ерекшеліктеріне байланысты қарымқатынаста қолдануын және бұдан халықтың ұжымдық әдеттері көрінетінін Т. Ларина
өз еңбегінде атап өтеді:
«Национальные особенности культурного поведения, с которыми мы сталкиваемся в культурном общении, представляют собой закрепленные традицией коллективные привычки народа, проявляющиеся в выборе и предпочительности употребления в процессе межличностного взаимодействия тех или иных коммуникативных
стратегий и средств коммуникации, в результате чего вырабатывается национальный
стиль коммуникации, или коммуникативный этностиль». (Біз мәдениетаралық
қарым-қатынаста жиі жүгінетін коммуникативті міңез-құлықтың ұлттық ерекшеліктері халықтың ұжымдық әдеттері болып табылады. Яғни, қандай да бір халықтың
тұлғаралық қарым-қатынаста белгілі бір коммуникативтік стратегиялар мен
коммуникация құралдарын қолдану таңдауында халықтың ұжымдық әдеттері
көрінеді. Бұның нәтижесінде ұлттық комуникация стилі немесе коммуникативті
стиль пайда болады) [4, 18 б.].
Халықтың ұлттық коммуникация стилінде әдептілік категориясы маңызды рөл
атқарады:
«Вежливость представляет собой категорию коммуникативного сознания и является отражением национального менталитета. Она является тем системообразующим стержнем, который регулирует коммуникативное поведение людей. Знание национальных особенностей данной категории дает ключ к пониманию многих особенностей коммуникативного поведения народа и является неотъемлемым компонентом межкультурной коммуникативной компетенции. Игнорирование их затрудняет общение и порождает многочисленные стереотипы». (Әдептілік коммуникатив-
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ті сана категориясы және халықтың ділінің бейнелеуі болып саналады. Ол адамдардың коммуникативті міңез-құлқын реттейтін жүйе құрушы негіз болып табылады.
Берілген категорияның ұлттық ерекшеліктерін білу халықтың коммуникативті міңезқұлқын түсінуге кілт береді және мәдениетаралық коммуникативті құзыреттің
ажырамас бөлігі болып табылады. Оларды елемеу қарым-қатынасты қиындатады
және сансыз таптаурындарды тудырады) [5, 4 б.].
Біз қарастырған иронияның қызметтері мен мысқыл бетперделерге тоқтала
кетейік:
Жұмыстың барысында ирония тұлғааралық қарым-қатынасты оңтайландыруға
мақсатталған және ағылшын қарым-қатынас стиліне әсер ететін сыпайылық
статегияларының бірі болып табылатыны туралы болжам қойылды.
Екінші бөлімде біз иронияның ең маңызды қызметтерін бөліп көрсеттік: ажуамысқыл, қорғаныс, шиеленісті ескерту, шиеленісті жоқ қылу, өз ойын білдіру,
қарым-қатынас жасаушылар арасындағы қатынастың интимизациясы, бәрі қосылып
бір гиперфункия – тұлғааралық әрекеттестікті оңтайландыру.
Ирониялық бетперделер (бейнелер) және олардың қолданылуының талдауы
Ирония (мысқыл) – мистификация, қулық болғандықтан, мысқылдаушы адам
өзіне бетперде киеді. Мысқылдаушы адамның бетперделері әр түрлі болуы мүмкін.
О.П. Ермакова ескереді, бетперделердің жиынтығын алсақ, мысқыл әлемі басымдылығы сүйкімсіз болатын тұлғалармен толы: «ақымақтар», «тәкаппар», «арам», бірақ
арасында «көңілділер», «ақпейілді», «жуас» адамдар да кездеседі Бұл сүйкімсіз
кейіпкерлерлердің артында мүлдем басқа адам тұр – ақылды, зияткер және әрқашан
көңілді бола бермейтін. Аталып өткендей, зерттеуші келесі бейнелерді көрсетеді:
білімсіз бейнесі; ақымақ бейнесі; аңқау; нанғыш адам бейнесі; арам және зұлым адам
бейнесі; орынсыз шаттанған адам бейнесі; бәріне күдікпен қарайтын адам бейнесі;
терең ойлы адам бейнесі және т.б.
Әр қарастырылған сұхбатта шақырылған қонақ тыңдаушылардың назарын
аударту және әңгімені түрлендіру үшін бұны бірнеше рет жасайды деген
қорытындыға келдік. Сұхбат жанрына бұл әдіс тән және тиімді болып табылады.
Мәліметімізге сүйенсек, бір сұхбат ішінде жүргізуші және қонақ мысқыл бейнелерді
бес ретке дейін ауыстырады.
Енді көбірек қолданылатын бейнелерді қарастырайық.
Терең ойлы және бәрін білетін адам бейнесі.
Әйгілі актер Дэвид Теннант автокөлік қозғалтқышының жұмысы жайлы
ешкімге беймәлім, құпия мәліметті иемденген білгіш ретінде пайымдайды:
«You know how it works, don’t you?»
«Of course I do»
«How?»
«You won’t understand. It’s too complicated».
(– Сіз бұның қалай жұмыс істейтінін білесіз, солай ма?
– Әрине, білемін.
– Қалай ендеше?
– Сіз бәрібір түсінбейсіз. Бұл тым қиын).
Шынымен айтылған болса әңгімелесушіні реңжіте алатын сөздер ирониялық
контексте жолдастардың арасындағы қалжын ретінде естіледі.
Мақтаншақ бейнесі
Түнгі студияның қонағы Нұртас Адамбаев. Ол өзі ойнаған «Келинка Сабина»
фильмінің басты кейіпкері Сабина бейнесінде жүргізушінің сұрақтарына жауап
береді:
Нұрлан Қоянбаев: «Енді жаңа кино қалай болды? Продюсер Нұртас Адамбаев
продюсер ретінде қалай екен?»
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Нұртас Адамбаев: «Өте жақсы. Менің ойымша, ол ең мықты продюсер».
Нұрлан Қоянбаев: «Қалай ойлайсыз кім мықты Баян Есентаева немесе Нұртас
Адамбаев па?»
Нұртас Адамбаев: «Баян Есентаева ол кім?»
Нұрлан Қоянбаев: «Баян Есентаева деген көптеген жобалар жасап жатыр:
Қазак аруы, мысалға, сосын «Kesh You» тобы бар. Қалай ойлайсыз Баян сізді Кеш Ю
тобына шақыра алады ма?»
Нұртас Адамбаев: «Ол мені «Kesh You» тобына шақырды, бірақ мен барған
жоқпын. Өйткені әдеміліктің деңгейі ол бірдей болуы керек, ал мен болсам онда
ерекшеленіп тұрушы едім».
Келтірілген мысалда күлкілі жағдай туғызатыны Нұртас Адамбаев Сабина
бейнесінде өзі туралы сұрақтарға өзін мақтап айтуы, себебі ол бұл фильмнің
продюсері де, басты кейіпкері де болып табылады. Екінші сұраққа жауап бергенде
де қонақ Қазақстанда кеңінен танымал продюсер Баян Есентаеваны білмейтіндей
кейіп танытты. Мақтаншақ бейнесі өзін және өз әрекетін бейнелеу үшін
мысқылдаушыға жиі көмектеседі.
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ҚАЗАҚ, ОРЫС, АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНДЕГІ ХАБАРЛЫ, БҰЙРЫҚТЫ
СӨЙЛЕМДЕР ЖҮЙЕСІ
(КӨРКЕМ ШЫҒАРМАЛАР МӘТІНДЕРІ НЕГІЗІНДЕ)
А.Б. Ахметова, Н.Т. Абайкенова
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, Павлодар қ.
Қазақ тіл білімінің, оның ішінде қазақ тілі синтаксисінің зерттелуі XIX ғасырдағы орыс миссионерлерінің алғашқы еңбектерінен басталады деп айтылғанымен,
оның ғылыми негізде жолға қойылуы XX ғасыр басындағы алаш арыстарының
еңбектерімен байланыстырылуы орынды. Психолгиялық объекті-сойлеудің тілдегі
көрінісі – «сөйлем». Ал сөйлем тілде түрлі-түрлі қүрамда жұмсалады. Ол бір ғана
сөзден де, екі сөзден де, тіпті көптеген сөзден де бола береді. Сөйлем айтылу
мақсатына қарай немесе дауыс ырғағына қарай хабарлы, сұраулы, лепті, бұйрықты
болады. Хабарлы сөйлем-қазақ тілі зерттеулерінде хабарлы сөйлемнің жасалу жолы
туралы мәліметтер кездеспейді.
Хабарлы сөйлем – сөйлемнің бір түрі ,адамның ойын, естіген-көргенін басқа
біреуге айтудың бір жолы, яғни, хабарды, ақпаратты баяндау мақсатында айтылады.
Күмәнды білдіретін хабарлы сөйлемдер қатарына енбей тұрған түрі бар. Ол – мыс
шылауы арқылы жасалады. Мұны бөліп шығарған себебіміз оның ерекше
экспрессивтік те мағынасы бар.– Мыс шылауы арқылы жасалатын күмәнды сөйлем
айтушының айғақ пікіріне басқа біреудің жөнсіз күмәнданғандығын білдіреді,
мысалы: Ол өліп қалыпты-мыс. Говорят, якобы он умер. They say that he has died.
Қазақ тілінде бір кезде хабарлы сөйлемді «жай сөйлем» деп атаушылық
(А. Байтұрсынұлы), «хабар сазды сөйлем» деп атаушылық та (Қ. Жұбанов) болды.
Қазіргі кезде сөйлемдердің айтылу мақсаты жағынан жіктелетін түрі ретінде
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хабарлы сөйлем деген атауы тұрақталды. Көтеріңкі интонация арқылы хабарлы
сөйлемді, әсіресе, лепті сөйлемге айналдыруға болады.[3]
Хабарлы сөйлемдердің мазмұны әр түрлі болатынын ескере отырып, ең
алдымен олардың болымды және болымсыз түрлерін стилистика тұрғысынан екіге
бөліп қарастырамыз. Болымды сөйлем өмірдегі болған құбылыстарды шындық
ретінде, естіп-білген бар қалпында, оған айтушының субъективті көзқарасы қосылып
жеткізіледі. Мысалы Шығыстан батысқа созылған арналы өзен ширатылған ақ
күмістей жалт-жұлт етіп күнге шағылысады (Ж. Маман). Сөйлем құрауда болымды
сөйлемді болымсыз сөйлеммен де алмастыруға болады. Бұндай жағдайда айтылатын
ойдың ерекше экспрессивті мәні болады. Мысалы: Біз көмекке фермаға барамыз –
Біз фермаға бармай тұра алмаймыз. Біз фермаға бармасақ болмайды. Мы поедем
помогать на ферму. Мы не можем не поехать на ферму. Нам нельзя не поехать на
ферму. We will go to the farm to help. We can’t not go to the farm.Сөйлемдегі
байланыстың жоқтығын болымсыз сөйлем көрсетеді. Мысалы: Науқас түні бойы
ұйқтаған жоқ. Больной всю ночь не спал. The patient did not sleep all night.
Бұйрықты сөйлемді А. Байтұрынов тілекті сөйлем деді. Мұндай сөйлем түрі
ғалымдардың тұжырымдамасы бойынша: бұйрық түрінде, өтініш, үгіт, жай тілек
болып бөлінеді. Бұйрықты сөйлемдердің де мазмұны біркелкі бола бермейді.
Олардың әр түрлі болу себебі бұйрық қалай, қандай жағдайда, қандай мақсатпен
айтылғанымен байланысты. Сонысына қарап бұйрықты сөйлемдердің интонациясы,
баяндауыштарының құрамы, сөйлемде орналасу тәртібі әр түрлі болады. Мысалы:
1. Алып кел! 2. Алып келші. 3. Алып келе ғой! 4. Алып келуің керек қой. 5. Алып келсең
болмас па еді.
Бұл сөйлемдердің мағыналары біріне-бірі жақын, негізгі баяндауыш
қызметіндегі сөзі (әкел) бәріне ортақ болғанмен, олардың мазмұны бірдей емес
бірінші сөйлем – қатал бұйрықты, екінші – тілекті, үшінші – жалын-ышты төртінш
өкіншті білдірсе, бесінші сөйлем оның үстіне наразылықты білдіреді. Ол сөйлемдердің осындай эмоциялық мағыналары баяндауыштардың құрамын түрлендіруден
болып тұр.
Орыс тілінде: 1. Принеси! 2. Принеси, пожалуйста. 3. Ты же должен принести.
Ағылшын тілінде: 1. Bring it! 2. Bring it6 please. 3. You must bring it.
Бұйрықты сөйлем көбінесе ауызекі тілге тән. Бұйрық мағынасы әр түрлі болып
келеді: егер бұйыру қатал талап мағынасында жұмсалса, дауыс көтеріңкі айтылады,
ал өтініш, тілек мағынасында айтылса, бәсең айтылады. Бұйрықты сөйлемдер
бірнеше мағыналық топқа бөлінеді:
1. Қатал бұйрықты: – Жап аузыңды! Заткнись! Shut up!
2. Тілек, өтінішмәнді бұйрық: – Маған көмектесіп жіберші! Помоги мне,
пожалуйста! Help me, please!
3. Сескөрсету, қорқыту мәнді бұйрық: – Осыдан орындамай көрші! Попробуй
теперь не выполнить! Just try now do not perform!
4. Өсиет, үндеу мәнді бұйрық: – Жеті рет өлшеп, бір рет кес. Семь раз отмерь,
один раз отрежь.Measure twice, cut once.
Бұл мысалдардың бәрі – бұйрықты сөйлемдердің түрлі стильдік қызметте
қолданылу түрлері. Олардың сондай айырмашылықтарын дұрыс танып, әр түрін өз
орнында пайдалана білу керек.
Қазақ тіліндегі хабарлы сөйлемдердің негізгі граматикалық белгілері:
1) баяндауыштары негізінен ашық рай формалы етістіктен (немесе осы
формаға сипаттас жұмсалатын есімдерден) жасалады;
2) өзіне тән интонациясы болады. Хабарлы сөйлемдер баяу әуенмен айтылады.
Жалаң сөйлемдер бірте-бірте қайырылса, жайылма сөйлемдерде дауыс сөйлемнің
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соңында бәсеңдей түседі. Мысалы: Түн жым-жырт. Жел де жоқ. Бірақ сәл ғана
білінген салқын бар.(М.Әуезов).
Хабарлы сөйлемнің мазмұны әр түрлі болғандықтан, олардың мазмұны
сөйлемге қатысқан сөздердің, мүшелердің, әсіресе, баяндауыштардың мағыналық,
тұлғалық ерекшеліктеріне байланыстыболып келеді. Хабарлы сөйлем баяндауыштарының тұлғалық ерекшеліктеріне қарай болымды (Жаңбыр жауды), болымсыз
(Жаңбыр жаумайды), қалаулы (Енді қырманға барайықшы), болжамды (Маржан
ертең келетін шығар), ал баяндауыштарының қай сөз табынан жасалуына қарай
етістікті (Үйдің іші жылынды), есімді (Күн жылы. Аспан ашық) болып бөлінеді.
Хабарлы сөйлемдер екі негізді және бір негізді құрамда болады.
Құрамында екі негізгі мүше бастауыш пен баяндауыш болып, сөйлем оларды
тірек етіп құрылған болса, екі негізді болып келеді. Мысалы: Енді, міне, үш бала
қатар келе жатырмыз.(С. Мұқанов) Бір негізді сөйлемдер грамматикалық сипаты
жағынан екі түрлі: 1) арнаулы құрылысы бар баяндауыш мүшені тірек етіп
құрылады. Мысалы: Оны бұзуға болмайды; 2) бастауыш, баяндауыш деп тануға
келмейтін, тірек мүше деп аталатын компонентті негіз етіп құрылады. Мысалы:
Мидай дала. Жарқыраған ай [2].
Бұйрықты сөйлем-сөйлемдердің айтылу мақсатына қарай бөлінетін түрлерінің
бірі. Бұйрықты сөйлемнің мақсаты – тыңдаушыны немесе айтушыны әлдебір қимыл
әрекетке, іске итермелеу. Қөп жылдар бойы бұйрықты сөйлемдер лепті сөйлем
құрамында түсіндіріліп келді. Өзіне лайық міндеті мен атқарар қызметі және тілде
қолданылу мүмкіндіктері бұйрықты сөйлемнің хабарлы және сұраулы сөйлемдер
сияқты жеке-дара сөйлем екендігін толық дәлелдейді.
Бұйрықты сөйлемнің баяндауыштары әр түрлі болып келеді.қөп жағдайда
етістіктің бұйрық райының жекеше, көпше және сыпайы, қалыпты(анайы), түрдегі
тұлғалар бұл қызметте жұмсалады. (Дударай, келер болсаң, тезірек кел. Орныңа
өңкей жаман таласып жүр. М. Жагорқызы; Бұйрықты сөйлемде дауыс екпіні қай
дәрежеде болса дабаяндауышқа түседі. Баяндауыштың сөйлем ішінде орын ауыстыруына байланысты дауыс екпіні де өзгеріп отырады. [3].
Орыс тіліндегі хабарлы сөйлемдер белгілі бір оқиғаны, құбылысты шындыққа
немесе жоққа шығаруды білдіреді немесе оларды сипаттайды. Мысалы: Природа
страны и история народа, отражаясь в духе человека, выражались в слове. Человек
изчезал, но слово, им созданное, оставалось бессмертной и неисчерпаемой, сокровищницей народного языка; так что каждое слово языка, каждая его форма есть
результат мысли и чувства человека, через которые отразилась в слове природа
страны и история народа (А.А. Ушинский). Хабарлы сөйлемге спецификалық
хабарлы интонация тән: маңызды бір мағлұмат жеткізіп тұрған белгілі бір сөйлем
мүшесінде дауыс ырғағы көтеріліп, сөйлемнің соңына қарай төмендейді. [1, 55 б.].
Бұйрықты сөйлемдер ерік білдірудің әр түрін білдіреді-бұрық, өтініш, ақылкеңес, рұқсат, қалау, тілек, жалыну т.б. Мысал үшін: Береги, щади неприкосновенность, уязвимость, ранимость другого человека. Не причиняй людям зла, обиды,
боли, тревог и беспокойства (В. Сухомолинский).
Бұйрықты сөйлемдердің семантикасы өзіне қарату мүмкіндігінің себепшісі,
яғни, іс-қимылды орындайтын кейіпкердің есіміне негізделген. Бұйрықты сөйлемдер
көбінесе бір құрамды болып келеді. Бұйрық мәні одағайлы сөйлемдермен де
білдіріледі. Мәселен: – Ш-ш-ш! – говорит Семен. – Тише, всех перебудишь
(А.А. Вигдорова).
Бұйрықты интонация-сөйлемді өзгертудің еңбасты құралы. Ол бұйрықты,
қалауды білдіріп, даысты күшейтіп жоғары ырғақпен айтылады. Әдетте, ақыл-кеңес,
өтініш білдіретін сөйлемдер төменірек екпінмен және дауысқа күш салмай
айтылады.
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Бұйрықты сөйлемдерде етістіктің бұйрық райы қолданылады. Пусть, да,
давай(давайте) т.б. демеуліктер арқылы етістік мағынасындағы бұйрық реңкі
қосылады. Мысалы: Пусть сильнее грянет буря! (М. Горький); Хоть бы ты помогла
мне! (Л.Н. Толстой) [1, 58 б.].
Жазба сөз ол-ғажайып нәрсе. Мұның себебін күні бойы талқылауға болады,
бірақ мақсатқа жету үшін, жазба сөз арқылы әр түрлі эмоцияны білдіруге болады
десе те жеткілікті. Ол керекті сөздерді таңдау арқылы және сол сөздерден сөйлем
құрау арқылы істелінеді. Әр сөйлем әр түрлі көңіл күйді білдіре алады.
Айталық, үйге кешігіп келесіз және уйдегі біреуге итті тамақтандыра сал деп
айту керек. Не істейсіз? Ең оңайы – қағазға жазып кету. “Please feed the dog at 5
o’clock.” Бұл жерде анық бұйрықты сөйлемді қолданасыз.Бұйрық басқаруды,
бұйыруды, немесе қалау мен өтінішті білдіреді. Бұл сөйлемдер хабарлап тұрған
(declarative sentences), ерекше көңіл күйді білдіріп тұрған (exclamatory sentences),
немесе сұрап тұрған (interrogative sentences) сөйлемдерден ерекшеленеді.
Негізінде, бұйрықты сөйлемдер қысқа және қарапайым болып келеді, бірақ
ұзақ та, күрделі бұйрықты сөйлемдер болады. Ағылшын тіліндегі бұйрықты
сөйлемдер көбінесе бір ғана сөзден тұрады. Мәселен:
Stop!(Тоқта! Стой!)
Go.(Бар. Иди.)
Hurry!(Тездет! Быстрей!)
Бұл жеткізілетін көңіл күйге байланысты. Бұйрыты сөйлем мысалдары:
Pour me a glass of water.(Бір стақан су құйып берші. Налей мне стакан воды.)
Take me to the library.(Мені кітапханаға ала кет. Забери меня в библиотеку.)
Put that down now!(Дәл қазір таста! Положи сейчас! )
Tell the truth, the whole truth and nothing but the truth. (Шындықты айт, барлық
шындықты және шындықтан басқа ештеңе айтпа. Говори правду, всю правду и
ничего кроме правды.) “Please” сөзі өтініш, тілек мәнді білдіргенімен, бұйрықты
сөйлем үшін аса маңызыды.Буйрықты сөйлемдерді аса жиі көрмегенімізбен, оларды
көбінесе газет-жұрналдарды оқып отырғанда немесе жолда, көшеде жүріп бара
жатып жарнама қағаздарынан, ескертулерден көріп қалуға болады.
Бұйрықты сөйлемдерді ауқымды әдебиеттерден де кездестіруге болады.
Шындап келгенде, Библияның 10 өсиетінде сөйлемдер бұйрық түрінде жазылған.
Honor thy father and mother.
Do not kill.
Do not bear false witness against thy neighbor.
Әлбетте, басқару мақсатын білдіру үшін буйрықты сөйлемдегі етістіктер де
бұйыру формасында келеді. Бұйрықты сөйлемдерді жазбаға терең ой беру үшін
қолдануға болады. Тіптен академиялық жұмыстарда бұйрықты сөйлемдердің өз
орны бар. Мысал үшін: “Consider these findings”, “Look at the facts”. Бұйрықты
сөйлемді мақаланың тақырыбы ретінде де қолдануға болады [5].
Қорыта айтқанда, хабарлы, бұйрықты сөйлемдер әр тілдің өзіндік ерекшеліктерімен негізгі сипат алады, сонымен тығыз байланысты.
Әдебиеттер
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2. Балақаев М., Қазіргі қазақ тілі. – А., 1992.
3. Әмір Р., Әмірова Ж. Жай сөйлем синтаксисі. – А., 2003.
4. Қазақ тілінің грамматикасы. II. Синтаксис. – Ф.,1967.
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ҚАЗАҚ, ОРЫС, АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНІҢ СҰРАУЛЫ,
ЛЕПТІ СӨЙЛЕМДЕР ҚҰРЫЛЫСЫ
(ГАЗЕТ-ЖУРНАЛ МАТЕРИАЛДАРЫ НЕГІЗІНДЕ)
А.Б. Ахметова, С.Е. Мүкәрәм
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, Павлодар қ.
Қазақ тілі лексикасы басқа тілдердің лексикасы сияқты әрдайым толықтырылып, өзгертіліп, байытылып, жаңартылып отырады. Сөздер жоғалады, қолдану
аясы тарылады, кейбіреуі, керісінше, жаңадан пайда болып, қайтадан қолданысқа
кіріп, сол тілде сөйлейтін адамдардың сөздік қорына енеді.
Тілдік құбылыстарды меңгерудің бірінші міндеті фактінің классификациялауы
мен топтастырылуына негізделеді. Сондықтан сұраулы және лепті сөйлемдер
мәселесінде, олардың басқа сөйлемдер жүйесіндегі орнын және олардың өзара
бөліну типтерін анықтауымыз қажет. Грамматикада сөйлемдердің хабарлы, сұраулы,
лепті және бұйрықты болып бөлінуі шағын орын алады. Бұл – тілдік фактілерді
сипаттаудағы ауқымды жүйенің шағын бір бөлшегі. [4]
Сұраулы сөйлем дегеніміз, бұл – өзге адамнан жауап алу, тыңдаушының ойын,
пікірін білу үшін айтылатын сөйлемнің бір түрі. Қазақ тілінде сұраулы сөйлемдердің
жасалу жолдары: 1) -ма, -ме, -ба, -бе, -па, -пе сұраулық шылаулары арқылы
жасалады. Мысалы, «Сен үй жұмысын істедің бе?», «Бұл сол ма?». Мысалда
көрсетілгендей, бұл шылаулар етістікпен және есім сөздермен де қолданылады.
Баяндауыш қызметін атқарғанда, жіктік жалғауының алдында -мы/мі, -бы/бі, -пы/пі
болып жұмсалады. Мысалы, «Сіз Арманбысыз?». 2) сұраулық есімдіктер арқылы
жасалады. Мысалы: «Алматыға қашан келесің?». 3) болар, шығар, қайтеді сияқты
көмекші етістіктердің негізгі етістікке жалғануы арқылы жасалады. Мысалы: «Сен
биыл оқуға түсетін шығарсың?». 4) ше демеулігі арқылы жасалады. Мысалы:
«Бұрын ше?» 5) ә, ау, ғой, да шылаулары мен одағайлардың қатысуы арқылы
жасалады. Мысалы: «Мені тоспай кетіп қалайын дедің ғой ә?». [1]
Орыс тілінде сұраулы сөйлемдер мағынасына мен құрылымына қарай есімдікті
(местоименные) және есімдікті емес (неместоименные) болып бөлінеді. Есімдікті
сұраулы сөйлемдер арнайы сұрақты білдіреді. Олардың құрамында что, кто, куда,
почему т.с.с. сұрау есімдіктері бар. Бұл сұраққа жауап толық болып табылмайды
және тек сұралған мәселе жайында ғана мәліметті қамтиды. Мысалы: «Какие
процедуры для восстановления волос зарекомендовали себя лучше всего? –
Плазмотерапия и мезотерапия». Есімдікті емес сұраулы сөйлемдер жауапта тек
мәліметтің құпталуын немесе теріске шығарылуын талап етіп, да немесе нет деген
сөздермен сипатталатын жалпы сұрақты білдіреді. Өз кезегінде осындай сұраулы
сөйлемдер екі түрлі болып келеді. Олардың біріншісі хабарлы сөйлемнен тек
интонация,яғни дауыс ырғағының көтерілуімен ғана ерекшеленеді. Мысалы: «Твои
мужчины дарят тебе деньги, а ты уже сама выбираешь платья?». Сөйлемнің жауабы
«Да» немесе «Нет» болуы мүмкін. Келесі түрі ли, разве, неужели т.с.с. одағайлармен
сипатталады. Мысалы: «Планируешь ли ты заказывать что-то на этой неделе
моды?». Сұраулы сөйлемдер сұраулы формада тұрса да, мәліметке өтініш пен
жауапты қажет етпейтін тікелей емес қызмет атқарады. Оларға: а) риторикалық
сұраулы сөйлемдер; мысалы: «Кто сказал, что зимой не бывает летнего загара?». Бұл
сөйлем оқырманның назарын осындай тақырыпшаларға қызықтыру үшін қызмет
етеді, яғни оқырман бұл ненің жарнамасы екенін болжамдайды. Мысалда жауапты
қажет етпейтін риторикалық сұраулы сөйлем қолданылған. б) бұйрық райдың әр
түрлі түрлерін білдіретін сұраулы сөйлемдер; мысалы: «Зачем куда-то ехать,когда
неподалеку от мегаполиса есть все необходимое для счастья?». в) эмоционалды
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құптау немесе теріске шығару қызметін атқаратын лепті сұраулы сөйлемдер;
мысалы:»Разве мы не устаем от этого?». Осындай сұраулы сөйлемдер бір жағынан
бұйрықты сөйлемдермен, екінші жағынан лепті сөйдемдермен ұштасады. [5]
Ағылшын тілінде сұраулы сөйлемдер бес түрлі болады. Олардың әрқайсысы
өзіне тән сөйлем құрылымына ие.
1. Жалпы сұрақ (general).
Олардың жауабы иә немесе жоқ болуы мүмкін, сондықтан жалпы сұрақты
көбінесе yes/no question деп атайды. Бұл сұраулы сөйлемдерде кері сөйлем тәртібі
қолданылған. Сөйлем көмекші немесе модальді етістіктен басталады. Мысалы: «Can
your baby swim?» (Сіздің балаңыз жүзу біле ме? Ваш малыш умеет плавать? ).
2. Арнайы сұрақ (special question).
Арнайы сұрақ қосымша мәлімет алу және нақтылау мақсатында қойылатын
сұрақ. Бұл сұраулы сөйлемдерде кері сөйлем тәртібі қолданылады, бірінші орында
сұраулы сөздер тұрады: When? – қашан?; What? – не?; Where? – қайда?; Which? –
қайсысы?; Why? – неге?; How much/many? – қанша?; және т.б..Мысалы: «What are
you planning to sell?» (Сен не сатайын деп жатырсын? Что вы собираетесь продать?).
3. Бөлгіш сұрақ (disjunctive question / tag-question ).
Бөлгіш сұрақ таңырқау, күмән немесе нақтылау мақсатында қызмет етеді. Бұр
сұраулы сөйлем екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім – ешбір өзгеріссіз жай сөйлем
(яғни тура сөз тәртібі), екіншісі – солай емес пе деп аударылатын көмекші етістік
немесе есімдік. Егер бірінші бөлім – болымды сөйлем болса, екінші бөлімінде –
міндетті түрде сұраулы немесе модальді етістіктен кейін not қойылады. Егер бірінші
бөлім – болымсыз сөйлем болса, онда екінші бөлімінде not бөлшегі қойылмайды.
Мысалы: «All children like chocolates, are not they?». (Барлық балалар шоколодты
жақсы көреді,солай ма? Все дети любят шоколад, не так ли?).
4. Альтернативті сұрақ (alternative question).
Альтернативті сұрақ сөйлемнің кез келген мүшесіне қойылуы мүмкін. Ол екі
нұсқаның арасындағы таңдауды қажет етеді. Сұраулы сөйлемнің бұл түрінде
міндетті түрде or сөзі қолданылады. Мысалы: «Do you prefer the red dress or black?».
(Сіз қандай көйлекті таңдайсыз: қызыл ма әлде қара ма? Какое платье вы
предпочитаете: красное или черное?).
5. Баяндауышқа арналған сұрақ (question to the subject).
Бұл сұрақтың түрін кейде арнайы сұрақтың бір түрі деп есептейді. Онда сөз
тәртібі өзгермейді, бірақ бірінші орынға баяндауыштың орнына What (егер зат есім
өлі болса) немесе Who (егер зат есім тірі болса). Сұрақ хабарлы сөйлемнің
құрылымына ұқсас келеді, бастауыштың рөлін сұраулы есімдіктер атқарады.
Мысалы: «What makes woman feel happy?». (Не әйел адамды бақытты етеді? Что
делает женщину счастливой?) [6].
Ағылшын тілінде сұраулы сөйлемдер етістіктің шағы мен түрінен тәуелсіз,
белгілі бір ережелерге сай құрылады.
Лепті сөйлем дегеніміз сөйлеушінің ерекше көңіл-күйін білдіретін сөйлем түрі.
Лепті сөйлемдерде хабармен қатар, қуаныш, өкініш, қайғы-мұң, күмән, таңдану
сияқты сезімдер беріледі. Қазақ тілінде лепті сөйлемдердің жасаалу жолдары: 1) -ау,ақ демеуліктері арқылы жасалады. Мысалы: «Ол бүгін келмеді-ау!» 2) шартты рай
жұрнақтары мен -шы/-ші қосымшасы арқылы жасалады. Мысалы: «Хал-жағдайыңды
кеше білсемші!» 3) пай-пай, пәлі, аһ, үһ, уһ, шіркін, оһо, түу, ура т.б. одағайлардың
көмегімен жасалады. [2] Мысалы: «Шіркін, қазақтың қыздарын-ай!». Кейде сұраулы
сөйлемдерге экспрессивті мән үстеліп,лепті сөйлем ретінде жұмсалады. Мысалы:
«Қалай сонда?!». Эмоционалды – экспрессивті бояуы көп лепті сөйлемдер көркем
туындыларда, ауызекі сөйлеу тілінде кеңінен қолданылады, ресми және ғылыми
стильдерде қолданылмайды. [3]
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Орыс тілінде лепті сөйлемдердің грамматикалық ерекшеліктері мынадай: 1) әр
түрлі сезімдерді (қуаныш, өкініш, ызалану, таңырқау және т.б.) Мысалы: «Мне
нравится то,чем я занимаюсь и каких результатов я добилась!». Бұл жағдайда лепті
сөйлем адамның өзіне қаншалықты көңілі толғанын көрсету үшін қолданылған.
2) Одағайлар. Мысалы: «О, я его помню, я была на вашей свадьбе!». 3) Есімдіктен,
үстеуден және одағайдан болған лепті демеуліктер: ну, о, ну и, куда как, как, какой,
что за және т.б. Мысалы: «Что за фигура!». Олар эмоциолды бояуды жеткізеді. [7]
Ағылшын тілінді кез келген эмоцияға берілген сөйлем лепті сөйлем болып
саналады. Мысалы: «Don’t worry,be happy!» (Мұңайма, бақытты бол! Не печалься,
будь счастлив!). Көбінесе ағылшын тіліндегі лепті сөйлемдер What – қандай сұраулы
есімдігінен немесе How- қалай, қаншалықты деген үстеуден басталады. Мысалы:
«What brilliant skin has she!» (Бұл қызда қандай жарқыраған тері десеңші! Какая у нее
сияющяя кожа!). Бұл сөйлем таңырдауды білдіру үшін қызмет етіп тұр, яғни терінің
жағдайына ерекше мән беріп тұр. What және How сөздерінен кейін зат есім жүреді,
ал содан кейін тура сөз тәртібі (бастауыш, баяндауыш). Егер зат есім сын есім
немесе үстеуден болса, онда олар зат есімнің алдында келеді. Мысалы: «How well
she sings!». Көп жағдайда лепті сөйлемдер толық емес. Мысалы: «How late (it is)!»,
«What a funny girl (she is)!». Бұл сөйлемдерде бастауыш, кей жағдайларда баяндауыш
түсіріледі. [8]
Қорытындылай келе, алға қойылған мақсаттардың орындалғанын атап өткіміз
келеді. Ең алдымен, сөйлемдердің түріне жалпы сипаттама берілді. Сөйлемнің
айтылу мақсатына қарай лепті, бұйрықты және сұраулы болып бөлінуі аталды. Оның
ішінде, мақаланың тақырыбына сай қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі сұраулы
және лепті сөйлемдердің құрылысына ерекше тоқталып өттік. Зерттеу жұмыстары
ELLE, Береке, Cosmopolitan журналдары негізінде жүргізілді.
Біздің байқауымызша, журналдарда көбінесе лепті сөйлемдерге қарағанда
сұраулы сөйлемдер басым болып келеді. Сұраулы сөйдемдердің ішінде көбінесе
жауапты қажет етпейтін риторикалық сұрақтар басым болып келеді.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА «PASCH»
КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ
К.К. Демеуова
СОПШЭН № 36, г. Павлодар
М.С. Кулахметова
ПГУ им. С.Торайгырова, г. Павлодар
Казахстан переживает на сегодня сложный и противоречивый период своего
культурно-языкового развития, о чем свидетельствует сложившаяся языковая ситуация, характеристика которой дана в Концепции языковой политики Республики Казахстан. Следует отметить, что практически во всех документах в области языковой
политики стержневой идеей является необходимость овладения несколькими языками. «В «Стратегии трансформации общества и возрождения евразийской цивилизации» Н. Назарбаев подчеркнул, что «...Казахстан уникален и силен своей многонациональностью. На его земле сформировалось уникальное поликультурное пространство... Поликультурность Казахстана – это прогрессивный фактор развития
общества. Евразийские корни народов Казахстана позволяют соединить восточные,
азиатские, западные, европейские потоки и создать уникальный казахстанский вариант развития поликультурности» [1].
Сегодня знание иностранного языка, по существу, открывает окно в большой
глобальный мир с его колоссальным потоком информации и инноваций. Овладение
иностранным языком дает возможность обучения за рубежом в лучших вузах мира и
создает возможность получения практического опыта в передовых странах планеты.
Основной целью обучения иностранному языку на современном этапе развития
образования является личность учащегося, способная участвовать в межкультурной
коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой им иноязычной речевой деятельности. В результате достигнутых целей формируется духовно богатая, высоконравственная, образованная личность, ориентированная на приоритеты национальных ценностей, осознающей свою ответственность
перед обществом в целом, перед каждым ее членом, перед окружающей его природой, адаптирующейся к изменяющимся условиям жизни.
Средняя общеобразовательная школа №36 экологической направленности
г. Павлодара, реализуя международный проект PASCH «Школы: партнеры будущего» решает проблемы поликультурного образования школьников. Она является с
2008 г. одной из тысячи партнерских школ со всего мира, которые работают вместе в
этом проекте над интенсивным обучением немецкого языка как иностранного.
«Школы: партнеры будущего», сокращенно «ПАШ» − это проект, инициированный
министерством иностранных дел в 2008 году. С 2008 года создавалась всемирная
сеть школ-партнеров, которая насчитывает на сегодняшний день около 1500 школ,
предлагающих изучение немецкого языка. Цель проекта − содействовать углублению живого интереса и симпатий молодежи к современной Германии и ее обществу.
Программы инициативы по дополнительному образованию способствуют последовательному повышению качества обучения школьников и развитию квалификации
учителей и таким образом расширяют компетенции молодежи для продолжения образования в вузах Германии и профессионального развития» [2].
Задача инициативы – сформировать международную сеть, которая объединит
тысячу партнерских школ и будет содействовать углублению живого интереса и
глубоких симпатий молодежи к современной Германии.
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В рамках проекта школьники получают ежегодные стипендии на 3-х недельные
молодежные курсы в Германии, сдают экзамены Института им. Гете (Fit in Deutsch).
Учителя постоянно участвуют в семинарах по повышению квалификации, организуются информационные поездки в Германию для руководителей школ. В школе
проводятся культурные проекты и конкурсы, кабинет немецкого языка оснащен
учебными материалами и современной техникой, интерактивная интернет-платформа для учеников и учителей, охватывающая ПАШ-школы, позволяет общаться со
всем миром.
Участие школьников в рамках проекта «Школы: партнеры будущего» в захватывающих и интересных мероприятиях, конкурсах, исследованиях, семинарах, форумах, акциях, фестивалях изменило жизнь многих ребят, у них появилась возможность попробовать свои силы, узнать много нового и интересного от своих сверстников из разных стран мира.
Реализация проекта PASCH позволяет успешно решать задачу, стоящую перед
школой – это внедрение и эффективное использование новых педагогических технологий, какой является проектная методика. Применение проектной технологии предоставляет возможность повысить эффективность обучения немецкому языку, способствует общему развитию учащегося, создает благоприятные условия для повышения их творческой деятельности.
С проблемами окружающей среды, с которыми мы ежедневно сталкиваемся в
нашем городе, очень велики. Поэтому не словом, а делом школьники пытаются исследовать экологическую ситуацию в нашем городе, на своей улице, в своей школе,
например: потребление энергии, сбор макулатуры, др. Они предлагают конкретные
идеи и проводят акции, направленные на улучшение экологической ситуации и привлечение к ней внимания широкой общественности.
Казахстан – государство с богатейшими запасами нефти, газа, урана, одновременно осознающее, что интенсивно используемое топливо не только исчерпывается,
но и наносит огромный вред окружающей среде. На сегодня разведанные запасы
нефти составляют чуть больше триллиона баррелей, которых при сохранении
имеющегося уровня потребления хватит на 35 лет. Учитывая тот факт, что добыча
нефти снижается, а ее стоимость постепенно растет, в скором будущем начнется
масштабный переход населения Земли на альтернативные виды энергии. «Президент
страны Нурсултан Назарбаев в Стратегии «Казахстан-2050» поставил задачу – Казахстан должен стать чистой и зеленой страной, со свежим воздухом и прозрачной
водой. Заботясь о здоровье будущих поколений, Глава государства называет развитие энергосберегающих технологий одной из главных для страны. Один из вызовов
Стратегии – глобальная энергетическая безопасность. Планируется, что уже к
2050 году применение альтернативных источников энергии позволит генерировать
до 50% всей потребляемой энергии» [3]. Поэтому школа работает над проектом
«Солнечная крыша», цель которого установка солнечной батареи на крыше и участие школы на всемирной выставке «EXPO-2017» в г. Астана.
В рамках проекта «Солнечная крыша» в школе были проведены многочисленные экологические акции и мероприятия, целью которых является привлечение внимания широкой общественности к проблемам загрязнения окружающей среды в
г. Павлодаре. Велосипедный тур, организованный в школе имел большой резонанс в
городе. Целью проведенной акции была популяризация велосипеда в качестве экологического транспортного средства.
Тема выставки EXPO-2017 «Энергия будущего», которая связана с глобальными проблемами человечества, такими как экологическая угроза и нехватка энергии
стали темой республиканского форума школьников ПАШ – школ Казахстана. Ученики представили во время форума результаты проведенного проекта «EXPO-2017».
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Построенный руками школьников павильон из макулатуры «EXPO-2017», обвязанные деревья во дворе школы в рамках проекта Гете-Института «Павлодар вяжет» не
оставили никого равнодушными. В феврале 2014 г. был создан детективный клуб
«SEF-2017» (School Energy of Future), целью которого является энергосбережение в
школе. В зимнее время детективы следят за тем, чтобы был выключен свет в классных и подсобных помещениях, в коридорах и т.д.
В рамках интегрированного проекта «Школьная энергия будущего» были проведены следующие мероприятия: акция «Желтая лампочка», экскурсия детективов
на нефтехимический завод, создание сайта «Школьная энергия будущего» и строительство пирамиды экологических проблем в г. Павлодаре.
Пирамида экологических проблем состоит из 3 частей: нижняя часть, основа
пирамиды, отражает промышленную зону г. Павлодара, которая является главным
источником выбросов вредных веществ в окружающую среду. Вторая часть пирамиды – это все, что нас окружает в мире и дает понять, как прекрасна наша жизнь, как
красив наш город и выражает наше отношение к природе, к животным.
Верхняя часть пирамиды самая большая, которая отражает результаты исследования – это названия вредных веществ, которые содержатся в воздухе: углекислый
газ, серная кислота, угольная кислота, соляная кислота, сернистая кислота, оксид
свинца, оксид азота. «Можно ли разрушить эту пирамиду? – Нет!». Во все времена
человечество строит пирамиды, нам известны египетские пирамиды, которые хранят
в себе тайны. Казахстан гордится Пирамидой мира и согласия в Астане. Но, задача
детективов не разрушить пирамиду, а убедить всех, что каждый человек может внести свой вклад в охрану окружающей среды, а для этого они решили бороться с
вредными выбросами таким образом: проводить экологические мероприятия и закрывать верхнюю часть пирамиды желтой стрелой, которые содержат вредные выбросы. Детективы уверены, что тем самым, смогут привлечь внимание всех людей и
сделать окружающий мир лучше и краше.
Во время участия школьников и педагогов школы в конференции «Энергия будущего: школы будущего», которая успешно прошла в Астане 18–19 ноября 2014 г.,
ими были представлены результаты работы детективного бюро «SEF-2017» (School
Energy of Future). «По словам заместителя директора департамента дошкольного и
среднего образования Алмаса Ашабаева, школа должна стать главным местом для
пропаганды использования возобновляемых источников энергии. Он также отметил
важность и актуальность темы конференции в преддверии «ЭКСПО-2017» [4].
После конференции в Астане Себастьян Мюллер, руководитель проекта
«Энергетическая и экологическая техника» фирмы «Solarsysteme Sachsen GmbH» в
г. Дрезден совместно с учителями и учащимися провел исследование крыши школы
№36 г. Павлодара, которое подтвердило первоначальные исследования школьников:
крыша идеально подходит для установки солнечных батарей.
Таким образом, уже в стенах школы, привлечение учащихся к проектным работам и программам международного уровня имеет положительные результаты. Применение предметных знаний, создание условий для применения языковых навыков в
новой практической среде создает условия для успешной реализации программы овладения тремя языками. Важной составляющей овладения иностранными языками
является высокая внутренняя мотивация и положительная внешняя социальная среда, когда условия доказывают необходимость многоязычного общения в поликультурной среде.
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С. ЕЛУБАЕВ ПРОЗАСЫНЫҢ КӨРКЕМДІГІ
Г. Елемесова, Б.Ш. Құралқанова
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, Павлодар қ.
Смағұл Елубаев – қазақ прозасының кәсіби деңгейінің өсуіне үлкен үлес
қосқан жазушы. Жазушы қаламынан туған көркем туындылар идеялық-көркемдік,
рухани тұрғыдан да, таным тарапынан да маңызды шығармалар болып табылады.
Сан алуан тақырыпты арқау еткен шығармаларының тіл кестесі де көркем де
бейнелі.
Жазушы «Ойсыл қара», «Саттар соқпағы», «Білте шамның жарығы», «Жарық
дүние» хикаялар жинағының және «Ақ боз үй», «Мінәжат», «Жалған дүние»
романдарының, «Қызыл отау», «Өтелмеген парыз», «Ай астындағы үй», «Сұрапыл
Сұржекей», «Батыр Баян», «Кек» көркемсурет фильмдер сценариінің авторы.
С. Елубаев туралы академик жазушы Зейнолла Қабдолов жазушы кітабының алғы
сөзінде: «Талантқа ең керегі екі нәрсе: еңбек және батылдық. Смағұл Елубаевта
осының екеуі де түгел тұтас. Өзге шығармаларын өз алдына қойғанда, Смағұл аз
жылдар ішінде үш роман жазды. Бұлар – күн демей, түн демей, ұзақ сарылған
еңбектің жемістері» [1,4], – деп жазады.
С. Елубаевтың шығарма жазудағы өзіндік ерекшелігі, көркемдік құпияны
игеруі, образ жасау шеберлігі, тарихи деректерді орайына келтіріп қисынды
қолдануы, жатық та көркем тілі қай кезде де қалың оқырманның ықыласына бөленбей, әдеби ортаның назарынан тыс қалған жері жоқ. «Қоғам мен адам өміріндегі
жаңалық, өзгерістерді, дәуір тынысын танытатын жайттарды суреттеу – негізінен
повесть жанрының табиғатына, соның көркемдік ерекшелігіне тән құбылыс» [2] –
деп, сыншы Т. Мәмесейіт айтқандай, С. Елубаевтың прозалық еңбектерінің тақырыбы өмірді нанымды сурттеуімен құнды. «Ұлыстың ұлы күні» повесінде жазушы
кейіпкерлердің іс-әрекеттерін, өзара қарым-қатынастарын таныта отырып, өмірдің
күрделілігін, қайшылықтарға толы жақтарын нанымды оқиғалар желісі арқылы
суреттейді. Жазушы шығармашылығы өзіндік дара қолтаңбасымен дараланып,
бәрімізге етене таныс ауыл өмірі мен ондағы кең пейіл, қазақи мінезді адамдардың
тағдырын, күнделікті тұрмыс-тіршілігін бейнелеу арқылы ұлттық мінез мен ұлт
тағдырын көркем сөзбен кестеледі.
«Ұлыстың ұлы күні» повесінің басты кейіпкерлері – Кенелдік пен Дәмежан.
Көп қиыншылық көріп, небір ауыртпалықты бастан кешірсе де, ішкі жан дүние
сұлулылығын, жүрек жылуын, биік парасатын жоғалтпаған Дәмежан тәрізді
кейіпкердің болмыс-бітімі үлкен ойға қалдырады. Шығармадағы барлық оқиға,
жағдайлар осы адамдардың айналасында өсіп, өрбіп отырады. Повесте Кенелдік пен
Дәмежанның болмыс-бітімі, ой-ниеттері ашыла түсетін оқиғалар шынайылығымен
ерекшеленеді. Аталмыш повесть оқырманға ой салатын, айтары мол, әлеуметтік жүгі
салмақты шығарма деуге әбден лайықты. Повестің басында Дәмежанды автор
былайша бейнелейді: «Осыдан төрт жыл бұрын қолға түскен жабайы аңның
баласындай көзі мөлтілдеп, назарың тіке түссе де ыршып кетуге дайын тұратын бала
еді Дәмежан. Өзі сіреңкенің талындай талдырмаш сұңғақ бойлы қыз. Тал бойында
тазалықтан басқа, бұлалықтан басқа еш қылау жоқ еді» [1,17]. Жиырма беске
келгенше Кенелдік ешбір қызды ұната қоймаса, Дәмежанды алғаш көргеннен-ақ
Кенелдік бірден ғашық болады. Байдың малын бағатын әкесі сырқаттанып қалып,
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Дәмежан әкесінің орнына өріске мал бағуға шыққан сәтінде Кенелдікке жолығады.
Кенелдік ауқатты әкесінің Дәмежанның түйешінің қызы екендігін біліп, аса тең
көрмесе де, ұлын бақытты етуді ойлап той жасап, екеуін қосады. Автор бұл
жағдайды былайша сипаттайды: «Әке дәулетін шашып Кенелдік алдымен өзіне
үлкен үй жанынан сәні бүкіл елден өткен ақ отау тіктірді. Оның уығын күмістетіп,
керегесін алтын туына бояттырды. Есіктен төрге дейін түрікпен халы кілем
төсеттірді. Өз арманын орындап, кедей үйден шыққан қалыңдығын алдымен
батсайы, жібекке малынта киіндірді. Дәмежан сәнге бөленгеннен кейін еңсе көтеріп
жаңбырдан соңғы гүлдей жайнады» [1,21].
Көркем туындының бейнелі құрылымының өзіндік ерекшелігін ашу, көркем
мазмұнды бейнелейтін тілдік құралдардың қызметін көрсету жазушының шеберлігін, тілінің құдіреттілігін таныту болмақ. Суреткер туындыларында көркемдегіш
амал-тәсілдерді қолданудың өзіндік ерекшелігі көз тартады. С.Елубаев өз ойын
барынша көрнекті, мәнерлі түрде беру жағын көздейді, сол үшін де ол шығармаларында көркемдіктің тамырына терең бойлап, оның неше түрлі амал тәсілдерін
қолданған. Образ, характер жоқ жерде көркем шығарманың елесі де жоқ. Ал,
образдың ашылуы оның психологиясы мен нәзік сезім пернелерінің бейнеленуіне
тікелей байланысты. Ендеше, кейіпкер психологиясын шынайы өрнектеу шеберлігі
суреткердің эстетикалық ерекшелігі ғана емес, оның ерекше талантының айғағы да.
Жазушының характер сомдау шеберлігі басқа да шығармаларынынан айқын
көрініс табады. Жазушы өз кейіпкерінің қимылын жеке-дара алмай, оның сөйлеген
сөзімен ұштастыра суреттеп, оған өзінің авторлық көзқарасын білдіріп, кейіпкердің
қандай мінез-құлықтың адамы екендігін тайға таңбалағандай білдіреді. «Ұлыстың
ұлы күні» повесіндегі басты кейіпкер Кенелдіктің ой топшылауларынан оның бүкіл
тұлғалық болмысы, психологиялық ахуалы, барлық мінез-құлқы белгілі болады.
«Ұлыстың ұлы күні» повесінде С. Елубаев Кенелдіктің портретін былайша
сипаттайды: «Табиғаты бөлек туған Кенелдік! Уақытынан озып туған Кенелдік!
Осылай деп бүкіл аймақ ел мойындайды. Бір бойына табиғат көрік пен талантты тел
пішкен сирек жан емес пе ол. Қара тобырдан жарқырап бөлек тұру үшін жаз болса
иығына желбірген ақ жбек шапаны жарқырап жетіп барғанда, қалың ел Кенелдіктен
көз ала алмайды» [1,23]. Жазушының өзіндік ерекшелігі көркемдік құралдарды
характер жасауда ұтымды қолдана білуі. Жазушының өзіндік стилі де қарапайым,
сөз саптасы мен жай оқиғадан үлкен ой түюге деген талабында, қарапайым
адамдардың психологиясында болып жатқан өзгерістерді шынайы жеткізе білуінде.
С. Елубаев аталмыш повесте көркемдік құралдар мен бейнелеу тәсілдерін
тиімді пайдалана отырып, шығармадағы адам характері, оның жан-дүниесін
барынша терең ашқан. Әр қилы өмірлік кедергілер мен қақтығыстарда өзінің адами
болмыс-бітіміне кір жуытпай таза ұстай алған Дәмежан сияқты кейіпкерді
нанымдылықпен сомдаған. Қиын жағдайда Дәмежан қайғы-қасіреттің шылауында
кетпей, қапа-наланың бәрін дала әйелдеріне ежелден тән көнбістікпен, қайсарлықпен
қарсы алады.
С. Елубаев өз повесінде қарапайым, кішкентай нәрселер арқылы түбегейлі
кесек мәселелер көтеріп, әлеуметтік-көркемдік ірі, күрделі ойлар айтумен бірге, осы
мақсатта барша детальдар мен баяндау формаларын, монолог, диалогтарды шебер
пайдалана алған.
Повесте Тәуіп шешейдің ақылынан кейін отбасында береке орнап, Кенелдік
пен Дәмежанның қарым-қатынасы да жақсара бастаған сәтте Кенелдік кенеттен
қатты сырқатқа ұшырайды. «Өмірдің қай саласында болсын шынайы суреткер
өзіндік орнымен, нақышымен көрінеді. Ақын-жазушы тек өзіндік қолтаңбасымен,
даралық суреткерлігімен, өз стилімен айқындалады. Онсыз өнер иесі жоқ» [3, 194], –
дейді Т. Ақшолақов.
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С. Елубаев өмір шындығын көркем шындыққа айналдыруда кейіпкер көңілкүйіндегі күйініш пен сүйініш, т.б. жүрек түкпіріндегі терең тебіреністерді тамаша
суреттей отырып, оның мінез-құлқын, рухани болмысын; қысқасы, психологиялық
ішкі портретін оның өз аузынан шыққан сөздері арқылы, әсіресе ішкі монологпен
жарқырата ашып береді. Повестен мысал келтірелік. Кенелдік сырқатқа ұшырап,
ауылдың молдасы тұтқиылдан соққан оба індеті басталды деп, бүкіл ауыл үдере
көшеді, тек қана жалғыз Кенелдік қана өртке оранған ауылының ортасында қалады.
Әр жазушы үшін кейіпкер жанындағы психологиялық нәзік те сырлы әрі күрделі
құбылыстарды аша отырып, характер логикасына сай келетін шешімдер табу басты
мақсаттың бірі болуға тиіс, кейіпкердің характері сонда ғана жан – жақты ашылады.
Бұл үдеден шыққан С. Елубаевтың басты кейіпкері де әр қырынан таныла алған.
Автор осы кездегі Кенелдіктің психологиялық жай-күйін былайша сипаттайды:
«Осы уақиға үстінде жан сарайына бір кіреуке түсті. Түнеріп көңіл түкпіріне бұлт
шөкті. Реніш бұлты. Ой сарабына салып байқаса, жұрттың жан сақтап қашқанына
емес, бұл басқа нәрсеге ренжіпті. Бейне бұдан құтылуға асыққандай, бір жақыны
келіп төбе көрсетпей, Кенелдік жұртта шошайып қалып бара жатқанда маңында Әли
қабасақалдан өзге ешкім көрінбегені жанына батқан екен. Сол арада, ең болмаса, бір
жанашыры айналып келіп: «Кенелдік, қош, бақыл бол!» – деп, айтуға жарамағаны
несі! Ел дәстүрі қайда?
Профессор Б. Майтанов: «Психологизм... қаһарманның рухани әлемін, жан
сырын жеткізудің амал-тәсілдерінің жиынтығы» [4,232] десе, Г. Пірәлиева: «Психологизм дегеніміз – кейіпкердің ойы мен іс-әрекетінің кереғарлығы, сана қақтығысынан тұратын ерекше көркемдік жүйе» [5,7] екендігін айтқан. С. Елубаев
кейіпкерлер бойындағы жақсы қасиеттерді жазушы кейіпкердің өз сөзі, өз қимылы
арқылы шебер көрсете білген. Оба басталды деп ауыл дүрліге көшкенде, елде
жалғыз қалған Кенелдіктің жан қиналысын, тебіренісін С. Елубаев повесте бас
кейіпкердің монологы арқылы береді. Кенелдік: «Сен, Қази, өгейлігіңді таныттың!
Сен Кенелдіктің қаратабан күйшіден туғандығын таныттың. Әкем Сахалин
түрмесінде шірісе, одан туған Кенелдік жұртта шіруі керек екен ғой. Сеніңше, солай
екен ғой! Кездесерміз әлі сенімен! Кездесерміз!» [1,72]. Бас кейіпкердің жан
күйзелісі, жанын шыдатпай бара жатқан сырқаттан әбден мезі болған кезеңіндегі
тебіреністерін автор кейіпкердің өз атынан баяндайды. Сырқаты меңдеп, әбден
шамасынан айырылған шақта Кенелдіктің бүкіл ғұмыры көз алдынан бір сәтке өтіп,
көп іс-әрекетіне өкініш танытады. Сымбатты сұңғақ тұлғасы, биязы нұрлы өңі,
толқын қара шашы қазір топырақ-топырақ болып, тірі жанға керексіз болып, құла
түзде жатқан кезінде Дәмежанның қадірін түсініп, кезінде бағалай алмай, көп
ренжіткендігіне іші удай ашиды. Бұл жан тапсырған бойда-ақ шуылдап келіп
жабылып талап, көзін шұқуды күтіп отырған қарғалар да кетер емес. Осы қиналыс
кезеңіндегі бас кейіпкердің жан тебіренісі мынадай ойларымен өріледі: «Жер бетінде
жасаған бүкіл шарапаты мен кесепаты салмақтанар, таразының басына түсер.
Түбінде әр нәрсенің бір сұрауы болғаны ма? Сұрауы жоқ нәрсе болушы ма еді?
Бәрінің де сұрауы бар. шымшықты нақақ өлтірдің бе, сұрауы бар. Әлсізге қиянат
жасадың ба, сұрауы бар. Жауап бересің! Неге, ең соңғы рет, құшағын жайып үстіңе
құлаған Дәмежанды өкпеден тепкендей «кет» дедің екен! Ол пақырдың жазығы сені
жақсы көргені ме еді?!. Қасыңда болғысы келгені ме еді? Жат осылай! Қылмысың
жалғыз бұл емес! «Теңім» деп бас қосқан жарыңды күңің етіп алдың емес пе? Оның
бүкіл тірлігі, тынысы сенің қас-қабағыңда тұрды емес пе? Сен қабақ шытсаң ол
күйіп, қабақ жылытсаң ол күліп келді емес пе? Жай жүрген пақырды тынышына
қоймай тиісіп, таралй қиянат жасап жылатқан кезің болды ғой! Неліктен өйттің екен,
Кенелдік?! Неткен қатыгез едің, Кенелдік! Қатыгез өзің айтқандай аспан емес, мына
сенің жүрегің екен ғой! Сенің шұлғауыңды жуып, сағағыңа оралған Дәмежанға
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көрсеткен әуселең әлгі болса, қалған жұртқа не жорық! Қиямет күні неңмен
ақтласың, Кенелдік! О, аспан, сенді әділет бар. Әділетіңде шек жоқ сенің! Әділ
жазаладың сен! Жүрегінен аяушылық кеткен екен бұның. Жүректерден аяушылық
кеткенде Күн сөнеді демеп пе еді! Адам апатқа, зор апатқа ұшырайды демеп пе еті!
Ұшырады, міне» [1,85].
Кейіпкердің ішкі әлемі мен сыртқы іс-әрекетінің қабыспай, екіұдайылыққа бой
ұруын кейіпкердің ішкі монологтары мен авторлық түсініктеме арқылы берген.
Жазушы авторлық баяндау арқылы кейіпкердің еске алу, екіге жарылу, оқиғаларды,
көріністерді, басқа да кейіпкерлердің іс-әрекетін кейіпкердің қабылдауы арқылы
беру тәсілдерін сабақтастыра қолдану нәтижесінде кейіпкердің ішкі жан дүниесін,
психологиясын аша көрсету мақсатына жеткен.
Автордың шығармаларындағы көркемдік құралдардың рөлі ерекше, өмірлік
шындықты жан-жақты, терең ашып көрсетуде септігін тигізетін көркемдік элементтерді орынды пайдаланған.
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АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ АРҚЫЛЫ
ОҚЫТУДЫ ДАМЫТУ
А.Е. Жумабекова, А.О. Каримова
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, Павлодар қ.
Қазіргі кезеңде білім берудің сапасын жақсарту, әдістемелік негізін өзгерту
заман талабына сәйкес туындап отырғаны сөзсіз. Өйткені, мектептің әр күні
көптеген ғылыми жаңалықтарға, терең әлеуметтік өзгерістерге толы. Бұрын оқу
үрдісінде мұғалім басты роль атқарған болса, қазір оқушының белсенділік
көрсететін кезі туды. Сабақ мұғалімнің емес, оқушының іс-әрекетімен бағаланады.
Қазіргі заманда нені оқыту емес, қалай оқыту маңыздырақ болып отыр. Сабақ
барысында оқушының ізденуі мен зерттеу дағдыларын қалыптастыра отырып, пәнге
деген қызығушылықтарын арттыру мақсатында қолданылатын технологиялар
баршылық. Солардың бірі «Сын тұрғысынан ойлау технологиясы».
Сын тұрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы – әлемнің түкпір-түкпірінен
жиылған білім берушілердің бірлескен еңбегі. Тәжірибені жүйеге келтірген
Д.Л. Стил, К.С. Мередит, Ч. Тэмпл. Жобаның негізі Ж. Пиаже, Л.С. Выготский
теорияларын басшылыққа алады [1, 138-140 б.].
Белгілі ғалым Д. Халперн «Сыни ойлау – ойлаған нәтижеге жету үшін
танымдық техникаларды пайдалану арқылы шығармашылықпен әрі қарай бағыттай
ойлану. Сыни ойлау – белгілі бір мәселе туралы бар идеяларды жинақтап оларды
қайта ой елегінен өткізу және шешім қабылдаумен аяқталатын күрделі психологиялық үрдіс» екенін атап көрсеткен [2, 21-23 б].
Ал Америка профессоры Д. Клустердің «Сыни тұрғыдан ойлау – бұл біздің
XXI ғасырға жетуімізге мүмкіндік беретін ерекше қабілет», – деген [3, 5–6 б.].
Бағдарламаның мақсаты барлық жастағы оқушыларға кез келген мазмұнға
сыни тұрғыдан қарап, екі ұйғарым бір пікірдің біреуін таңдауға саналы шешім
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қабылдауға сабақтарда үйрету. Біздің елімізге Джордж Соростың ашық қоғамы
институты, «Сорос-Қазақстан» қоры арқылы келген бұл технологиялар мектеп
тәжірибелеріне ене бастады. Бұл бағдарлама Қазақстан қоры жанынан 1998 ж. қазан
айынан бастап жүргізіліп келеді.
Жаңа технология ретінде ең озық әдістерді дер кезінде игеру, іздену арқылы
бала бойына дарыту, одан өнімді нәтиже шығара білу – әрбір ұстаздың басты
міндеті.
RWCT бағдарламасы – ағылшын тілінен аударғанда «Сын тұрғысынан ойлау
үшін оқу мен жазу» дегенді білдіреді. Бұл бағдарлама оқытудың 60 түрлі стратегияларынан: әдістерінен тұрады. Мақсаты – шығармашылық ойлауды, сын тұрғысынан
ойлауды дамыту [4, 284-288 б].
Аталмыш бағдарламаның ішкі құрылымында ерекшелік бар. Бұл құрылым
3 деңгейден тұратын оқыту мен үйретудің моделі. Білімнің болашақта пайдаға асуы,
қажетке жарауын қалыптастырады. Көп ақпаратты талдай, жинақтай отырып, ішінен
қажеттісін алуға үйретеді.
Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасы қызығушылықты ояту, мағынаны тану,
ой толғаныс кезеңдерінен түзіледі. Енді осы кезеңдердің мақсат-міндеттеріне
толығырақ тоқталып өтейік.
Қызығушылықты ояту
Үйрену процесі – бұрынғы білетін және жаңа білімді ұштастырудан тұрады.
Үйренуші жаңа ұғымдарды, түсініктерді, өзінің бұрынғы білімін жаңа ақпаратпен
толықтырады, кеңейте түседі. Сондықтан да, сабақ қарастырылғалы тұрған мәселе
жайлы оқушы не біледі, не айта алатындығын анықтаудан басталады. Осы арқылы
ойды қозғату, ояту, ми қыртысына тітіркенгіш арқылы әсер ету жүзеге асады. Осы
кезеңге қызмет ететін «Топтау», «Түртіп алу», «Ойлану», «Жұпта талқылау»,
«Болжау», «Әлемді шарлау» т.б. деген аттары бар әдістер (стратегиялар) жинақталған. Қызығушылықты ояту кезеңінің екінші мақсаты – үйренушінің белсенділігін
арттыру. Өйткені, үйрену – енжарлықтан гөрі белсенділікті талап ететін іс-әрекет
екені даусыз. Оқушы өз білетінін еске түсіреді, қағазға жазады, көршісімен бөліседі,
тобында талқылайды. Яғни айту, бөлісу, ортаға салу арқылы оның ойы ашылады,
тазарады. Осылайша шыңдалған ойлауға бірте-бірте қадам жасала бастайды. Оқушы
бұл кезеңде жаңа білім жайлы ақпарат жинап, оны байырғы біліммен ұштастырады.
Ойлау мен үйренуге бағытталған бұл бағдарламаның екінші кезеңі мағынаны
тану (түсіне білу). Бұл кезеңде үйренуші жаңа ақпаратпен танысады, тақырып
бойынша жұмыс істейді, тапсырмалар орындайды. Оның өз бетімен жұмыс жасап,
белсенділік көрсетуіне жағдай жасалады. Оқушылардың тақырып бойынша жұмыс
жасауына көмектесетін оқыту стратегиялары бар. Соның бірі INSERT. Ол бойынша
оқушыға оқу, тақырыппен танысу барысында V – «білемін», ― – «мен үшін түсініксіз», + – «мен үшін жаңа ақпарат», ? – «мені таң қалдырады» белгілерін қойып
отырып оқу тапсырылады. INSERT – оқығанын түсінуге, өз ойына басшылық етуге,
ойын білдіруге үйрететін ұтымды құрал. Бір әңгіменің соңына тез жету, оқығанды
есте сақтау, мәнін жете түсіну – күрделі жұмыс. Сондықтан да, оқушылар арасында
оқуға жеңіл-желпі қарау салдарынан түсіне алмау, өмірмен ұштастыра алмау жиі
кездеседі. Мағынаны түсінуді жоғарыдағыдай ұйымдастыру – аталған кемшіліктерді
болдырмаудың бірден-бір кепілі. Үйретушілер білетіндерін анықтап, білмейтіндерін
белгілеп сұрауға әзірленеді. Бұл әрекет арқылы жаңаны түсіну үшін бұрынғы білім
арасында көпірлер құрастыруға, яғни байланыстар құруға дағдыландырады.
Тақырып туралы ой-толғаныс – бағдарламаның үшінші кезеңі. Күнделікті
оқыту процесінде оқушының толғанысын ұйымдастыру, өзіне, басқаға сын көзбен
қарап, баға беруге үйретеді. Оқушылар өз ойларын, өздері байқаған ақпараттарды өз
сөздерімен айта алады. Бұл сатыда оқушылар бір-бірімен әсерлі түрде ой алмастыру,
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ой түйістіру, өз үйрену жолын, кестесін жасау мақсатында басқалардың әр түрлі
кестесін біліп үйренеді. Бұл үйрену сатысы – ойды қайта түйіп, жаңа өзгерістер
жасайтын кезең болып табылады. Әр түрлі шығармашылықпен ой түйістіру
болашақта қолданылатын мақсатты құрылымға жетелейді. Осы кезеңді тиімді етуге
лайықталған «Бес жолды өлең», «Венн диаграммасы», «Еркін жазу», «Семантикалық
карта», «Т кестесі» сияқты стратегиялар әр сабақтың ерекшелігіне, ауыр-жеңілдігіне
қарай лайықтала қолданылады [5, 3–4 б].
Бүгінгі таңдағы оқыту үрдісі жаңа әдіс-тәсілдерді, жаңаша идеяларды
қолдануды талап етеді. Әр мұғалім өз іс-тәжірибесінде көптеген қиындықтармен,
кедергілермен кездеседі. Ол заман көшіне ілесу үшін өз білімін жетілдіріп отыруы
қажет.
Сын тұрғысынан ойлау технологиясының бізді қызықтырғаны – баланың өзі
ізденіп дәлелдеуі. Ол бұрын тек тыңдаушы болса, енді ізденуші, ойланушы, өз ойын
дәлелдеуші, ал мұғалім осы әрекетке бағыттаушы, ұйымдастырушы. Оқушылар
сабаққта қалай оқу керектігін меңгереді және дағдыланады. Яғни метатаным пайда
болады. Өздері ой қорытады, нәтижеге жетуге ұмтылады. Мұғалім оқушыға қалай
оқу керектігін үйретеді. Дәстүрлі оқыту әдісінде мұғалім білімді беруші болған
болса, жаңа оқыту әдісінде мұғалім бағыттаушы болып табылады. Сабақтағы басты
тұлға, басты кейіпкер- оқушы. Оқушыны өз бетімен білім алуға, ол үшін ізденуге,
терең ойлауға, зерттеуге дағдыларын қалыптастыру қажет. Жаңа білімді меңгерту
үшін ең тиімді әдіс сұрақ-жауап, әңгімелесу, диалог болып табылады. Топтық жұмыс
арқылы оқушы мен оқушы арасында, оқушы мен мұғалім арасындағы диалогты
тиімді ұйымдастыру арқылы мақсатқа қол жеткізе алады. Өз ойларын жарыса айтып,
қызу пікірталас тудыра алады. Жаңа сабақты өз беттерімен тез меңгере алады.
Сабақ жоспарын оқушылардың өз беттерімен меңгеруіне ыңғайлы етіп және
олардың жас ерекшеліктерін ескере отырып құрастыруға тырысу қажет. Бұл
оқушылардың жауапкершіліктерін арттырумен қатар, өзін-өзі бағалаулары үшін де
тиімді болмақ.
Әр сабақта сандық технологияны және оқушылардың қызығушылықтарын
арттырудағы басты құрал болып табылатын АКТ-ны қолдануды ескеру жөн.
Алғашқы сабақта Блум таксономиясына негіздей отырып, презентация түрінде
өткізілді және семантикалық карта толтыру, инсерт, видеоролик қарау, т.б. әдістерін
қолданылды. Мәселен, 5 жолды өлең, реферат жазу, эссе жазу, туған жер туралы
4 жол өлең құрастыру, т.б. Шығармашылық тапсырмаларды сыныпқа жаппай бере
отырып, әр топтан тек қабілетті оқушылар орындап отырды. Бұл дарынды оқушыны
анықтап алу үшін оңтайлы болды. Тапсырманы жеке орындаған оқушы да өз
жұмысын топтың атынан қорғап, өз тобын алға сүйреуге ұмтылады.
«Қазақстанның өсімдіктері мен жануарлар әлемі» тақырыпты өтуінде Жигсо –
ұжымдық оқыту әдісі қолданылды. Әдісті қолдану төмендегіше ұйымдастырылады.
Алдымен ұжым 4 адамнан тұратын топтарға бөлінеді. Бұл «жанұя» топтар деп аталады. Содан кейін 1, 2, 3, 4-ке санау арқылы 1-лер бөлек, 2, 3, 4 өз алдына «жұмыс»
тобын құрайды. Оқуға ұсынылатын материалдың тақырыбы талқыланған соң осы
мәтінді түсіну қажет екендігі ескертіледі. 4 логикалық бөлікке бөлінген мәтіннің
1-бөлігін 1-лер, 2-бөлігін 2 санын алғандар, 3, 4 нөмірлі топтарға оқуға тапсырылады. Жұмысты бастамас бұрын оқушыларға «жұмыс тобында» мәтіннің тиісті бөлігін
жақсы меңгеру қажеттілігін, өйткені сол бөлікті «жанұя топ» оқушыларына
түсіндіруге жауапты екенін, мәтінді тұтас түсіну әр оқушының міндеті екенін
түсіндіру қажет. Келесі кезекте ұжым мүшелері бастапқы топтарымен қайта табысып, өздерінің үйреніп келген бөліктеріндегі мазмұнды ортаға салып, постер
құрастырып,қорғады. Осылайша ұжым мүшелері бірін-бірі оқытуға, сол арқылы
ойлауға үйренеді.
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Қорыта келгенде, қолданып жүрген жаңа технология, яғни Сын тұрғысынан
оқыту технологиясын әлі де болса толық нәтижеге жету үшін дамыту қажет деп
ойлаймыз. Ағылшын тілі сабағында «Сын тұрғысынан оқыту технологиясын»
қолдану арқылы оқушылардың дүниетанымы қалыптасып, қазіргі таңда өз ойларын
еркін жеткізе алады, шығармашылық жұмыстармен жиі айналысып, білім сапасы
артады. Бұл арқылы өз бетінше іс атқаруы қамтамасыз етіледі деп ойлаймыз. Сын
тұрғысынан оқыту технологиялары элементтерін тиімді, әрі дұрыс қолданса, «Ағылшын тілі» сабағының сапасын арттыруға болатынына толық көз жеткізуге болады.
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The concept of «professional competence», «Interactive whiteboards» was studied
by Kathleen A. Brown-Rice and Susan Furr (2013), the authors of “Preservice Counselors'
Knowledge of Classmates' Problems of Professional Competency” (Kathleen A. BrownRice and Susan Furr (2013), and Smith, H.J., Higgins, S., Wall, K., Miller, J. (2005), the
authors of “Interactive whiteboards: boon or bandwagon? A critical review of the literature” (Smith, H.J., Higgins, S., Wall, K., Miller, J. (2005). During practice students show
ability to build effective communications, applications of forms and techniques of active
education, including competence of use of an interactive board, and also application of information technologies. The analysis of researches of Aaron, M., Dicks, D., Ives,
C. & Montgomery, B. (2004), Alejandro Tiana, José Moya and Florencio Luengo (2011),
Beauchamp, G., Parkinson, J. (2005), David Carr and Don Skinner (2009), Dostál, J.
(2011), Ezziane, Z. (2007), Fariza Achcaoucaou, Laura Guitart-Tarrés, Paloma MiravitllesMatamoros, Ana Núñez-Carballosa, Mercé Bernardo and Andrea Bikfalvi (2012), Ishanov,
P., Bekmambetova, Z. (2013), Parshina L. (2014), Sakenov, D. Zh, et al. (2012), Schantz,
E.A (2012), Nicolas Fernandez, Valerie Dory, Louis-Georges Ste-Marie, Monique Chaput,
Bernard Charlin and Andree Boucher (2012), Garrison, J. A., Schardt, C., & Kochi, J. K.
(2000), Glover, D., Miller, D., Averis, D., Door, V. (2005), Graziano K. J. (2012), Timothy
Ellis (2004) brings us to thought that in order that the interactive board joined in pedagogical process and were effectively used in it, it is necessary to prepare methodically competent, initiative, creative student competent in this regard, capable to solve problems of work
practice at modern school.
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In this regard the special place in system of vocational training of students is taken
by formation process at students of competence of use of an interactive board in work
practice at comprehensive school. An interactive whiteboard (IWB) is a large interactive
display that connects to a computer. A projector projects the computer's desktop onto the
board's surface where users control the computer using a pen, finger, stylus, or other
device. The board is typically mounted to a wall or floor stand. The first ever board was
developed in 1991. They are used in a variety of settings, including classrooms at all levels
of education, in corporate board rooms and work groups, in training rooms for professional
sports coaching, in broadcasting studios, and others. In our opinion, the interactive board is
means of implementation of process of professional activity.
Thus, in the direction of our spend research on formation at students the competence
of using an interactive board in production the practice allows to allocate the literature and
state of affairs analysis as the basic opposition between need of educational institutions for
experts, the ability to use interactive boards in professional activity, and existing approaches to professional training of students as the future of the teachers, not providing to
this requirement. The designated contradiction defined a research objective: to find new
approaches to professional training of students who in the professional activity during
work practice will use interactive boards.
The novelty of the scientific research results. Formation at students the competence
of using an interactive board in work practice is a process of training students to use an interactive board in work practice on the basis of school which includes a projection of an
interactive board as funds of implementation of ways of pedagogical activity for complete
pedagogical process, direct acquaintance of students to types, the main functions, purpose
of an interactive board; discussion and practical activities of students by definition of a role
and a place of an interactive board in pedagogical process, to the analysis and the accounting of requirements to the most interactive board, use conditions, creation of didactic materials; competences of students according to the decision the various the pedagogical tasks
connected with using of an interactive board in modeled or real pedagogical process with
further obligatory discussion and the analysis of proposed solutions; methodical development on use by students of an interactive board in teaching and educational process in a
subject with the subsequent their protection in modeled pedagogical process and approbation in production practice. The interactive board serves as an source of educational information and the tool for assimilation and the maintenance of a training material, development and education students during work practice. Formation at students the competence
of using an interactive board in work practice includes the following structural components: motivational, substantial, activity.
To know service regulations of an interactive board, sanitary and hygienic requirements and requirements of fire safety and safety measures during using an interactive
board. These competences are the generalized indicators of use by students of an interactive board in work practice. These components of formation at students the competence of
using an interactive board in work practice define levels and criteria of their formation.
Formation levels at students the competence of using an interactive board in work practice:
high, average, low. Criteria and formation indicators at students the competence of using
an interactive board in work practice:
– the substantial – assimilation of knowledge, concepts, categories about an interactive board;
– the motivational – interest, requirement, readiness for use of an interactive board;
– the activity – mastering actions on using an interactive board, existence of abilities
of the rational organization of using an interactive board.
Formation at students the competence of using an interactive board in work practice,
demands the special organization of the pedagogical conditions which component are mo-
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tivational, substantial and activity conditions. The motivational part of pedagogical conditions assumes stimulation of motivation of using an interactive board in work practice; the
substantial part of pedagogical conditions consists in orientation of process of using an interactive board in work practice on formation of modern interactive knowledge, with providing its personnel, methodical, material components; the activity part of pedagogical
conditions provides active participation of students in using an interactive board in work
practice.
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ҚАЗАҚ ТІЛДІ ОРТАДА АҒЫЛШЫН ТІЛІН МЕҢГЕРТУДІҢ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
A.M. Zakal
University of Hamburg, Hamburg city (Germany)
С.А. Шнайдер
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, Павлодар қ.
ХХІ ғасыр адамзат ала алатын жаңа белестер ашып жатыр, өз болмысымызды
сақтай отырып, тіліміз бен мәдениетімізді дамыта отырып, қарқынды даму үстіндегі
әлемнің техникалық және гуманитарлық үрдіс жоспарының тетігіне айналу біздің
негізгі мақсаттарымыздың бірі. Бұл мүмкіндікке біз ағылшын тілі арқылы жете
аламыз. (ҚР Мәдениет және ақпараттарының экс министрі Е. Ертісбаевтың
сұхбатынан).
Қазақстанда қазақ және ағылшын тілдері арасындағы байланыста қандай да бір
қиыншылықтар бар ма? Ол қиыншылықтарды шешудің қандай жолдары бар?
Әрине ол қиындықтарсыз болмайды ең негізгі себеп, ол Қазақстандық
мектептердегі ағылшын тілінің қазақ тілінде емес, орыс тілінде жүргізілуі. Кез –
келген мектепті алмайык, тіпті ауылдық жерлердегі мекетептерде де ағылшын тілі
қазақ балаларының ана тілінде жүргізілген жок. Осылайша қазақ балалары орыс
тілін білмей тұра, шет тілін осы тіл арқылы үйрене бастады. Ағылшын тілін қазақ
тілі арқылы оқып – тану өте сирек кездесетін жайт болатын. Бұндай жағдайлар тек
орта мектептерде ғана емес, сондай-ақ жоғарғы оқу орындарында да кең таралды.
Алайда бұл жағдай ХХІ ғасырдың 80–90 жылдарында өзгере бастады.
Сонымен қатар қазақ мектептері де ашыла бастады, әсіресе аймақтық жерлер мен
қалалық жерлерде. Осының нәтижесінде бүгінгі таңда ағылшын бұрынғыдай орыс
тілінде емес, қазақ тілінде оқытыла бастады, жоғарғы оқу орындарында да
студенттер ағылшын тілін қазақ тілінде үйрене бастады. Оған негізгі себеп болған ол
қазақ тілді студенттердің 65 пайызға жетуі. Совет өкіметі кезіндегі педагогикалық
мамандықтарды есептемегенде басқа жоғарғы және орта техникалық оқу
орындарында білім орыс тілінде берілгенін ескеретін болсақ, бүгінгі күнге 65 пайыз
дегеніміз үлкен жетістік. Қазақстан Республикасы Президентінің «Жаңа әлемдегі
жаңа Қазақстан» атты халыққа жолдауында. «Үштұғырлы тіл» атты мәдени жобаны
кезеңдік бастауды ұсынамын. Қазақстан әлемнің жоғарғы білімді, халқы үш бірдей
тілмен қолдана алатын мемлекет ретінде танылуы керек» деп атап көрсеткен.
Осыған байланысты қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде, орыс тілін халықаралық
қарым-қатынас тілі ретінде, орыс тілін ғаламдық экономикаға кірудің ең негізгі тілі
ретінде дамыту жұмысын іске асыру өте маңызды, ол мемлекетіміздің тілдік
саясатының ең маңызды мақсаттарының бірі. Осы жайт туралы Сиетла (АҚШ)
университетінің Орта Азия және Қазақстанды зерттеу орталығының басшысы
Уильям Фиерманның көзқарасын атап өткен жөн.
Еліміздің президентінің «Үштұғырлы тіл» атты мәдени жобаны енгізу жайлы
ұсынысы туралы қандай ойлары бар екендігін сұрағанда, оның жауабы келесідегідей
болды: «Менің ойымша бұл саясат өте дұрыс және мемелкеттің дамуына үлкен
пайдасын тигізбек. Алайда үш тілдің деңгейінің бірегейлігі туралы айту әлі ерте
сияқты, өйтені сіздердің мемлекеттеріңізде қазақ тілі конституция бойынша
мемлекеттік тіл болғанымен де, алі де болса орыс тілі басымрақ. Менің ойымша
біріншіден қазақ тілінің деңгейін жоғарлату маңызды, әсіресе қалалық жерлерде,
өйткені ауылдық жерлер де қай уақытта болмасын қазақ тілінің деңгейі басым
болған. Осылайша қазақ тілі елдің оң түстік және оңтүстік-шығысына қарағанда
шығыс пен сол түстікте айтарлықтай жиі қолданылған жоқ. Ал ағылшын тілін өз
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орнын тез таба бастады және ол жақсы бет бұрыс. «Үштұғырлы тіл» атты мәдени
жобасын іске асыру мақсатында, сапалы оқулықтар бастауыш мектептерде ағылшын
тілінде әдістемелік оқу кешендерін, арнайы және орта білім мекемелерінде оқыту
жөніндегі сұрақтарды қарастыру өте маңызды».
Сонымен қатар ағылшын тілін үйренуге ынталанатын әр түрлі деңгейдегі
оқушыларға тең құқықты білім алуға мүмкіндік жасауымыз өте қажет, осылайша біз
мемелекетіміздің әлеуметтік, экономикалық және саяси өміріне белсене қатыса
алатын тұлғалар дайындауға өте үлкен септік көретініміз айғақ. Осы сұрақ аясында
мемлекеттік қызметкерледі де орыс тіліне, сондай-ақ ғаламдық интеграция тілі
ретінде ағылшын тіліне үйрету мәселесі қарастылырған. Оның негізгі себебі
келешекте бұл тіл кез-келген кәсіпкерге қолжетерліктей жағдай да болуы қажет.
Нарық аясының кеңейюі қазірден бастап көптеген шетел компанияларын
қызықтыруда, ал ағылшын тілі кәсіби қолданыс пен аудармадағы ең ортақ, ең
маңызды тіл болып табылады.
«Үштұғырлы» атты мәдени жобасының ең бастапқы мақсаттарының бірі ол
ағылшын тілінің Қазақстан Республикасының әр-бір азаматына үйренуге жағдай
жасау: жалпы орта, арнайы және жоғарғы оқу орныдарындағы ағылшын тілін үйрету
сапасын жоғарлату. Осы жоспарды іске асыру үшін
1) барлық орта мектептерге ағылшын тілін үйрететін шетел мұғалімдерді
шақыру;
2) канондық сөздіктер, оқулықтар, оқу бағдарламалары мен жоспарын,
әдістемелік кешендер, интерактивтік оқу жүйесін, мемлекеттік қызметкерлерге
арналған ағылшын тілі мен қазақ тілін жедел үйренуге инновациялық-әдістемелік
видео сабақтар жасап шығару;
Ал енді оқу үрдісіндегі қазақ тілінің ағылшын тіліне немесе керісінше
ағылшын тілінің қазақ тіліне әсері жайлы мәселеге келетін болсақ, қазақ тілді
азаматтарға ағылшын тілін үйрену өте оңай, ол қазақ тілінде сөйлеуге бағытталған
үгіт-насихат емес, ол көптеген объективті көрсеткіштермен дәлелденген жайт.
Мысалы үшін «Заман-Қазақстан» журналының түрік журналисті Ахмет Аляз «Тіл»
журналына берген сұхбатында ағылшын тілінде 4500 жуық түркі тілдес сөздер бар
екендігін айтқан. Грамматикалық көзқарасқа сүйене бүкіл әлем тілдерін қарастыратын болсақ барлық грамматикалық заңдылықтар бірдей болғанымен әр тілдің
грамматикалық ерекшеліктері әр қилы. Бір тілде орнымен айтылған сөз басқа тілде
артық болуы мүмкін. Алайда ағылшын тілі мен қазақ тілдерін салыстыратын болсақ
біршама грамматикалық ұқсастықтарды байқауға болады.
Біріншіден фонетикаға мән беретін болсақ қазақ тіліндегі де ағылшын тіліндегі
де дауыстылар саны 11, (дифтонгтарды қосқанда 12 ағылшын тілінде) ол дауыстылардың айтылуы да ұқсас, алайда артикуляцияда аздаған айырмашылықтарды
байқауға болады. Мысалы үшін қазақ тілінде сөзге (түбірге) немесе сөздік формаларға әртүрлі жалғаулықтар жалғану арқылы жаңа сөз туындайтын болса, ағылшын
тілінде де сондай тәсіл арқылы жаңа сөз туындайды. Мысалы инфинитивке -ing
жұрнағы жалғану арқылы көп салалы ағылшын формасы пайда болады, кей
жағдайларда біз оны «ингтік» форма деп те атаймыз.
Инфинитивке – er (сирек жағдайларда – or) суффиксі жалғану арқылы ісәрекетті істеуші тұлға жайлы айтуға болады: to teach – teacher (оқыту – оқытушы), to
play – player (ойнау – ойыншы), to build – builder (үй салу, құру – құрылысшы), to
sail – sailor (жүзу – матрос). Қазақ тілінде де сөзден сөз тудырып, сөзге жаңа
лексикалық мағына беретін ол – жұрнақ. Мысалға: оқу – оқушы, ойын – ойыншы,
сату – сатушы, т.с.с.
Десекте айырмашылықтар болатыны заңды жайт. Ағылшын тілінде де, қазақ
тілінде де дауыссыздар саны 24.
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Ағылшын тілінде де қазақ тіліндегідей сөздердің дұрыс айтылмауы сөздің
мағынасын түбегейлі өзгертіп жіберуі мүмкін.
Дегенменде бұл екі тілдің арасында біршама айырмашылықтар бар.
Мысал үшін қазақ тілінде зат есімдерді жеті септікте септей алатын болсақ,
ағылшын тілінде негізгі екі септік бар. Оның себебі екі тілдің екі топқа тиесілілігі.
Ағылшын тіліндегі сөйлемдерде негізгі сөз табы етістік болатын болса (яғни
етістіксіз көп сөйлемдердің құралмауы) қазақ тіліне келетін болсақ ағылшын
тіліндегі етістік қызметін жұрнақ немесе жалғаулар арқылы айтуға болады.
Мысалға: this is my book – мынау менің кітабым, I am a student – мен студентпін, бұл
сөйлемдердегі to be (am, is) етістігінің қызметін қазақ тіліндегі (-ым, -пін)
жұрнақтары атқарып тұр. Ал басқа септіктіердің қызметін ағылшын тіліндегі арнайы
сұрақтар арқылы беріледі. Мысал үшін whose book is it? – мынау кімнің кітабы?
Бірақ қазақ тілінде де ағылшын тілінде де етістіктің алатын орны ерекше, сөйлемнің
негізгі мағынасын жеткізуде етістіктің ролі өте ерекше. Бұл жайт ағылшын тілін
жаңадан үйренушіге аздап болсын қындық туғызатын болса, келесі фактор қазақ тілі
мен ағылшын тілін салыстыра оқуда тіл үйренушінің қызығушылығын арттыруы
мүмкін.
Тағы бір айырмашылық туралы айтар болсақ ол қазақ тілі мен ағылшын
тіліндегі сөз тәртібі. Қазақ тілінде сөз тәртібіне үлкен мән берілген, мысалға жай
хабарлы сөйлемдерді алар болсақ сөйлемде бастауыш көп жағдайларда бірінші
орында тұрған болса, етістік соңғы орында. Ағылшын тілінінің сөйлемдеріне келер
болсақ көп жағдайларды бастауыш бірінші орында, етістік екінші орында тұруы
тиіс, алайда ол сөз тәртібі де кей жағдайларда өзгереді.
Мысалға Ол хат жазғанды жақсы көреді – He likes writing a letter.
Сондай-ақ мақал-мәтелдерде, метафоралаларда, салыстыру мен теңестірулерде
көп айырмашылықтар мен ұқсастықтар табуға болады. Түйіндей келе қандай да
тілдерді алмайық, сөз құрамы, дыбысталуы, грамматикасы, тілдерді қай жағынан
қарастырмайық барлық жағынан ұқсас тідер табиғатта кездеспейтін жайт. Ондай
жағдай туыстас тілдер арасында да көрініс тапқан. Алайда қазақ тілі аглютинативті,
ал ағылшын вербальды тілдер тобына жаткандықтан ол қазақ тілі ана тілі болып
келетін адамдарға, сондай-ақ керісінше ағылшын тілділерге қазақ тілін оқып
үйренуге еш кедергі болмайды. Тілдің өзіндік заңдылықтары бар, қай тіл болмасын
белгілі бір ережелерге сүйенеді, алайда орыс тілі арқылы ма, әлде шет тілін үйренуде
қандайда бір басқа тәсілді таңдайма ол оқытушы мен оқушының еркінде. Ешбір тіл
басқа бір тілді үйренуде ешқандай кедергі болмауы тиіс.
Осы заңдылықтарға қарамастан ағылшын тілі біздің елімізде кең етек жаюда,
әсіресе ағылшын тілін үйренуге құштарлық жастар арасында кең қолданыс табуда.
Бұл жайт тек тіл саласында ғана емес сондай-ақ экномика, саясат, құрылыс, өндіріс
т.с.с. ғылыми саларларға мол пайдасын әкеледі дегенге кәміл сенеміз.
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ШЕТЕЛ ТІЛДЕРІНДЕ РӨЛДІК ОЙЫНДАРДЫ ҚОЛДАНУ
Ә.Н. Иқсат, А.К. Акылбекова
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, Павлодар қ.
«Үштұғырлы тіл» туралы идеяны Елбасы Н.Ә.Назарбаев 2006 жылдың
қазанында өткен Қазақстан халқы Ассамблеясының XII құрылтайында жария еткен
болатын. Ал 2007 жылы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты халыққа Жолдауында
«Тілдердің үштұғырлығы» атты саяси-әлеуметтік, рухани-мәдени жобаны кезеңкезеңмен іске асыруды ұсынды. Бұл идея – менің пікірімше, елдің болашағына
бағытталған, зор үміт күттіретін, бүгінгі әлемдік қоғамдық қозғалыс ырғағының түп
тамырын дөп баса білген көрегендіктің жемісі, еліміздің адағы уақытта ұлы
мақсаттарға қол жеткізудің стратегиялы бағдарламасы.
Сондықтан осы қоғамға бейімделген көп тілді меңгерген мәдениетті тұлға
қалыптастыру – өзекті мәселелердің бірі. Мектеп қабырғасында меңгерілген білімнің
іргетасы берік әрі мықты болмақ.
Ал осы берік әрі мықты білімді санаға себелеп, жанға ұялататын әрине мұғалім.
Ағылшын тілі пәні мұғалімдері қазіргі кезде ағылшын тілін оқыту сапасын жақсарту
мақсатында тіл үйрету саласында әлемдік озық тәжірибелерді, жаңа технологиялар
мен ойындырды барынша қолдануда.
Ойын дегеніміз – жас ерекшелікке қарамайтын, адамның көңіл-күйін көтеретін,
ойландыратын үрдіс. Ойын – төзімділікті, алғырттықты, тапқырлықты, ұқыптылықты, ізденіпаздықты, іскерлікті, дүниетаным өрісінің көлемділігінің, көп білуді,
сондай-ақ, басқа да толып жатқан сапалылық қасиеттердің қалыптастыруға үлкен
мүмкіндігі бар педагогикалық, тиімді әдістерінің бipi.Ойын кезінде баланың мінезқұлқын, білімін, ой-өрісінің кеңдігін анықтауға болады және осы қасиеттер ойын
кезінде қалыптасады. [6, 171 б.]
Жалпы ағылшын тілінде ойын түрлерін мынадай мақсаттарда қолданған дұрыс:
Әліпбиді дұрыс меңгерту;
Орфографияны дұрыс оқыту;
Оқу дағдысын қалыптасыру;
Лексиканы меңгерту; [3, 96 б.]
Яғни оқушының ойын дамыту, дұрыс жазу, дұрыс айту, дұрыс оқи білу
дағдыларын қалыптастыру.
Ойын түрлері көп. Соның ішінде бастауыш және орта буын сыныптарда
пайдаланатын: ойын-сабақ, ойын-жаттығу, сергіту ойындары, дидактикалық мақсаттағы ойындар, сөздік ойындар, логикалық ойындар, рөлдік ойындар т.б. Осылардың
ішінде рөлдік ойындардың оқыту үрдісінде оқушылардың коммуникативтік құзіреттіліктерін дамытуда үлесі зор болып табылады.
Рөлдік ойындар – ойын кезіндегі басқа адамдардың іс әрекеттеріне тіл
үйренушінің жауап ретінде беретін күтпеген реакциясы. (Revell J., Taylor J.,
Walford R.)
Рөлдік ойындар – тіл үйренушінің ойынға қатысушылардың бірі ретінде
берілген жағдайдың төңірегінде еркін импровизация жасауы. (Byrne D.)
Рөлдік ойындар тілдік әрекеттің басты себепкері, өйткені тіл үйренушілер, бір
нәрсені айту, сұрау, дәлелдеу, ойымен бөлісу қажеттілігін туындататын жағдайларда
болады.
Рөлдік ойындардың қалай айту керек екендігіне үйрететін диалогтан
айырмашылығы, бір нәрсенінеге (не себепті) және не үшін (не мақсатпен) айтуы
керек деген сұрақтарға жауап береді. Ендеше ойындағы әріптесіміздің барлық
назары әңгіменің мазмұнында болады.
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Рөлдік ойындар оқушылардың бір-бірімен, оқытушымен байланысқа түсуін
жандандырады, тілдік байланыста екі жақтың тең екендігін көрсетеді, оқытушы мен
оқушының арасындағы кедергіні жояды.
Рөлдік ойындар ұялшақ, өз-өзіне сенбейтін оқушыларды сөйлеуге және
сенімсіздіктен арылуға көмектеседі. Әдеттегі талқылауларда көшбасшы-оқушылар
белсенді болып, ұяң оқушылар сөйлемей қала береді. Рөлдік ойындарда әр оқушы
рөл алады және тілдік байланыста белсенді әріптес болуы керек. Ойын барысында
оқушылар тілдесудің мынадай түрлерін меңгереді: әңгімені бастау, әңгімені қолдап
отыру, әріптесін қажетті жерінде тоқтатып қойып, оның ойымен келісу немесе жоққа
шығару, әріптесін тыңдай білу, нақтылайтын сұрақтар қою т.б.
Рөлдік ойындар оқушылардың танымдық қызығушылықтарына жақсы әсер
етеді, шетел тілін саналы түрде меңгеруге септігін тигізеді. Ойынды орындау
барысында жеке оқушылардың қабілеті, оның іскерлігі көрінеді. Оқушының жеке
тұлға ретінде дамуы үшін ойын ерекше орын алады. Оқытушы әр оқушының
жұмысын бағалауға мүмкіндік алады. Ойын студенттерге бірігіп жұмыс істеуге
бағыт береді, сондай-ақ іздендіру, іздену дағдысын қалыптастырады. Ойынға
қатысушылар белсенді жұмыс істейді, бір-біріне көмектеседі, бірін-бірі мұқият
тыңдайды, оқытушы тек оқу әрекетін басқарып отырады.
Рөлдік ойындардың дайындығы төмендегідей кезеңдерден тұрады:
1) ойын барысында пайдаланылатын тілдік материал мен мақсатын анықтау,
2) ойынның сценарийін құрастыру,
3) рөлдерді бөлу,
4) тіл үйренушілерді психологиялық жағынан дайындау [1,86 б.].
Рөлдік ойындардың бірінші тобы ең қарапайым дайындық кезеңдерінің бірінші
және төртінші кезеңдері-нен тұрады, екінші тобы барлық төрт кезеңнен тұрады.
Әсіресе бірінші ойынды өткізу барысында міндетті түрде психологиялық дайындық
жасау керек, себебі студенттер өздерінің тек ойын ережесіне бағынатын-дығын және
мақсатқа жету үшін құралдарды таңдауда өздерін еркін сезінулері керек екендігін
түсінулері керек. Рөлдік ойындар кезінде оқытушының да рөлі түпкілікті өзгереді.
Оқытушы үйретуші мен бақылаушы-дан ойынға қатысушылардың бір мүшесіне
немесе көрерменге айналады. Ол ойынды байқатпай қажетті бағытқа бағыттап
отыруы керек. Ойын барысында оқытушы қатені жөндеу, аудару және ұмытып
қалған сөздерді айтып жіберу сияқты «зиянды» әдеттерді ұмытуы керек.
Шетел методистерінің бірі (Littlwood W.) рөлдік ойындардың төмендегідей
басты ережелерін ұсынады:
– тіл үйренушіденөзін аудиториядан тыс жерде, нағыз өмірде болатындай
жағдайғақоюын өтінеді. Бұл кез келген нәрсе болуы мүмкін: яғни таныс адамын
көшеде кездестіруден бастап іскер келіссөздер, конференциялар және т.б.;
– тіл үйренуші осындай жағдайлардағы белгілі бір рөлдеріне икемделуі керек.
Бір жағдайларда ол өзін ойнауы мүмкін, енді бірінде басқа бір кейіпкердің рөліне
енуі мүмкін;
– рөлдік ойынға қатысушылар өздерін барлық нәрсе нағыз өмірде болып
жатқандай ұстауы керек; олардың өзін-өзі ұстауы да олардың орындайтын рөліне
сәйкес келуі керек.
– рөлдік ойынға қатысушылар барлық назарын, тілдік бірліктерді тәжірибе
жүзінде тілде әдеттегідей бекітуге емес, коммуникативтік бағытта қолдана білуге
аударулары керек.
Рөлдік ойындарға қойылатын басты талаптарды атап өтейік:
– ойын шетел тілін түсінуге жағдай жасауы керек, студенттердің қызығушылығы мен берілген тапсырманы жақсы орындауға деген ынтасын оята білуі керек,
ойынды нағыз өмірдегі тілдесу жағдайларына парапаретіп өткізу керек;
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– мазмұны мен түрі жағынан рөлдік ойындар дұрыс таңдалып, ұйымдастырылуы қажет;
– рөлдік ойынға топтың барлық студенттері қатысуы керек;
– рөлдік ойын шығармашылық тұрғыда өтілуі керек, студенттердің ойынға
қанағаттанушылық сезімдерін оятуы керек. Студент ойын барысында өзін неғұрлым
еркін ұстаса, тілдесу барысында соғұрлым белсенді жұмыс жүргізеді. Бірте-бірте
студенттердің бойында әртүрлі рөлдерді ойнай алатындай өз күшіне сену сезімдері
оянады;
– рөлдік ойын сабақ барысында алынып жатқан тілдік материалдарды
пайдалана алатындай, студенттер белсенді түрде тілдік байланысқа түсе алатындай
етіп ұйымдастырылуы қажет;
– оқытушы рөлдік ойындардың нәтижелі болатындығына өзі сенген кезде
барып, жақсы нәтижелерге қол жеткізе алады. Рөлдік ойындарды өткізу барысында
оқытушының рөлі үнемі өзгеріп отырады. Жұмыстың алғашқы сатысында оқытушы
студенттердің әрекеттерін тексеріп отырады, кейін бірте-біртебақылаушыға
айналады;
– оқытушы мен студенттің арасында жақсы қарым қатынас орнауы қажет.
Рөлдік ойындарды қолдана бастаған оқытушы кей кездерде ойынның
ойлағандай болып шықпайтын-дығын білуі керек. Ойынның жемісті болуы
студентке де, оқытушыға да байланысты. Рөлдік ойындарды ұйымдастыра отырып,
оқытушы мыналарды есінде ұстауға тиіс:
– студенттің орнына рөлдің сөздерін ойлап табуға, содан кейін оны оларға
қойылымдарға дайындалғандай жаттап алуға беруге болмайды;
– рөлдерді ойнау барысында қолданатын сөздерді сыбырлап айтып отыруға
болмайды;
– рөлдерді бөлген кезде топтағы қыздар мен ұлдардың санын ескеру керек:
ұлдарға қыздардың рөлін ойнауға болмайды және керісінше. Ал мүмкін болмаған
жағдайда ойынның сюжетін сәл өзгертіп, ұлдардың рөлін қыздар ойнайтындай етіп
өзгерту керек;
– міндетті түрде әрбір рөл үшін қолданылатын сөз тіркестерінің ең төменгі
санын анықтау керек;
– оқытушы студенттергесыбырлап көмектеспеуі керек деген оларға көмек
бермеу керек деген сөз емес. Әрбір ойын үшін қажетті сөздерден «шпаргалка»
құрастырылады. «Шпаргалканы» плакаттың көлеміндей етіп әзірлеп, көрінетін
жерге ілу керек.
Келешекте жаппай 12 жылдық білімге көшетіндіктен 12 жылдық білім беру
бойынша мемлекеттік стандарт жобасын алып қарасақ та оқытудың ойын
технологиясына үлкен мән берілген. Пәндік, пәнаралық сипаттағы дидактикалық
және сюжеттік, рөлдік ойындар білім алушыға өзін танытуға, жолдастарының
пікірімен санасуға, көпшілік алдында сөйлеу қабілетін үйренуге, жан-жақты білімін
көрсетуге мүмкіндік береді. Рөлдік, сюжеттік ойындардың көмегімен білім
алушылардың коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыратын оқу міндеттерін
шешуге болады.
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КЕЙС СТАДИ ӘДІСІН АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА ҚОЛДАНУДЫҢ
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ МЕН КЕМШІЛІКТЕРІ
А.С. Кайролла, А.О. Каримова
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, Павлодар қ.
Кейс стади әдісі білім саласында жиырмасыншы жылдары бастау алады.
Ол нақты жағдаят анализінің әдісі болып аталуы мүмкін. Әдістің мәні
қарапайым: оқытуды ұйымдастыру үшін нақты жағдайлардың (ағылшыннан
аударғанда «case» – жағдай) сипаттамалары қолданылады. Оқушыларға шын өмірлік
жағдаятты түсіну ұсынылады, бұл жағдайдың сипаттамасы тек қандай да бір
тәжірибелік мәселені көрсетпей, сонымен қатар бұл мәселені шешудегі қажет белгілі
білім кешенін жаңғыртады. Осылайша мәселеде бір мағыналық шешім болмайды.
Интерактивті әдіс бола тұрып, бұл әдіс өзінің ынталарын көрсетуге, теориялық
ахуалды түсіну мен тәжірибелік машықты меңгеруде дербестігін, тәуелсіздігін
сезінуге мүмкіндік беретін әдіс ретінде қарайтын студенттердің арасында оң баға
алады. Сонымен қатар, жағдаятты талдау студенттердің кәсіптілігіне қатты әсер
тигізеды, олардың есеюіне әкеледі, қызығушылықтары мен оқуға оң ынтасын
қалыптастырады.
Кейс стади әдісі оқытушының ойлауының бейнесі, өзгеше ойлау мен әрекет
етуге, шығармашылық потенциалын дамытуға мүмкіндік беретін оның ерекше
парадигмасы ретінде көрінеді. Бұған оқу процессінің кең түрде демократизациялануы мен модернизациялануы да, оқытушылардың ашықтылығы да, оларда педагогикалық қызметті ынталандыруы, этикасы, ойлау стилінің қалыптасуына жағдай
жасайды.
Жағдайдағы әрекеттер сипаттамада берілуі мүмкін, ол жағдайда оларды
(зардаптарын, тиімділігін) түсінуді керек етеді, немесе ол әрекеттер мәселені
шешудің амалдары ретінде ұсынылуы мүмкін. Кез-келген жағдайда да, тәжірибелік
іс-әрекеттің үлгісін қалыптастыру оқушылардың кәсіптік қасиеттерін қалыптастырудың тиімді құралы болып танылады.
Кейс стади технологиясы білім саласында 1920 жылдары Америка Құрама
штаттарындағы Гарвард университетінің бизнес мектебінде пайда болды. Ол өзінің
инновацияларымен белгілі Гарвард бизнес мектебінде басқарма пәндерін оқыту
кезінде алғаш рет қолданылған болатын. «Жағдаят» термині алғашында медицина
және құқықтану салаларында қолданылған болса, кейін бұл термин білім саласында
жаңа мағынаға ие болды [1, 326-329б].
ХХ ғасырдың басында Гарвард университетінің оқытушылары дәріске
қосымша ретінде студенттік талқылау ұйымдастыра бастады. Оқытушы «мәселені
ұсынды», оқушылардың алдына міндет қойылып, бұл мәселені шешу амалдары
қарастырылды. Жағдаятты тапсырмалары жазылған алғашқы оқулықты Коупленд
1921 жылы Гарвард бизнес мектебінің деканы Волас Донамның (Wallace B. Donham)
белсенді қатысуымен жариялады. Бұл әдісті әлемде бар жерге тарату 70–80-ші
жылдары басталып, сол кезден бастап-ақ бұл әдіс КСРО-да да таныла бастады.
Жағдаяттарды талдау-анализы басқарма мүшелерін оқытуда, көбінесе жоғарғы оқу
орындарының экономикалық мамандықтарында пайдалана бастады, ең алдымен, бұл
шешім қабылдауға үйретудің әдісі ретінде оқытылған болатын. Бұл әдісті енгізу мен
дамуына Г.А. Брянский, Ю.Ю. Екатеринославский, О.В. Козлова, Ю.Д. Красовский,
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В.Я. Платов, Д.А. Поспелов, О.А. Овсянников, В.С. Рапоппорт және тағы басқалары
елеулі үлес қосты.
Қазіргі уақытта бұл әдіс кең таралған, әсіресе экономика, басқармаға үйретуде
және бизнес-білімде қолданылады. Қазір кейс-стади амал-тәсілін педагогикалық
оқыту үрдісіне енгізу әдіс-тәсілдерін: Л. Барис, В.А. Ясвин, К. Кристенсен, Э. Хансен, М.В. Коротков, М.В. Кларин, А.И. Наумова, А.М. Зобина, М.С. Керимбаева,
В.А. Канн-калик, Н.Д. Никандров, Б.Н. Киселева, И.В. Липсина, Г.А. Полонский,
Д. Экинсон, И. Уилсондар қарастыруда.
Кейс-стади әдісін пайдалану енді тек оқытумен шектелмейді, сонымен қатар
бұл әдіс зерттемелік әдіс ретінде белсенді түрде қолданылады. Мысалы, 2003 жылы
Томск қаласында «Ашық білім беру кеңістігіне көшу құбылыстары мен үрдістерін
зерттеу» атты зерттемелік бағдарламаны жүзеге асыру басталды, бұл бағдарлама
кезінде кейс стади әдісі зерттемелік әдіс ретінде қолданылды. Бұл бағдарламаны
жүзеге асыруының бірінші қадамы Г.Н. Прозументованың «Білім беретін мекемелерде өзгеріс: кейс-стади әдісі арқылы зерттеудің тәжірибесі» атты кейс жинақтарының шығуымен аяқталды [2, 1-14б].
Кейспен жұмысты ұйымдастыру
Нұсқалар өте көп, бұл оқытушының шығармашылығы үшін мүмкіндік. Біз
осындай жұмыс ұйымдастыруға болатын қарапайым сабақтың үлгісін ұсынамыз.
Сабақтың ұйымдастыру кезеңдері:
1. Бірлескен қызметке енудің кезеңі.
Бұл кезеңнің басты міндеті: талқылау мүшелерінің бірлескен қызметке уәжді
қалыптастыру, ынтасын көтеру. Осы кезеңде жұмыстың келесі нұсқалары мүмкін.
Мәтін сабақ басталмас бұрын оқушыларға өздігінен меңгеруге және сұрақтарға
алдын ала жауап дайындауы үшін таратылуы мүмкін. Сабақ басында оқушылардың
мәтін жайлы білімдері мен талқылауда қызығушылықтары білінеді. Мәтіннің
негізінде жатқан бір мәселе анықталып, сәйкес тиісті бөлімге сәйкестеледі.
1. Бірлескен қызметті ұйымдастыру кезеңі. Бұл кезеңнің басты міндетімәселені шешу бойынша қызметті ұйымдастыру. Қызмет шағын топтарда немесе
жеке дара ұйымдастырылуы мүмкін. Тыңдаушылар уақытша шағын топтарға
бөлініп, мұғалім бөліп берген уақытта сұрақтарға жауапты ұжымдық дайындайды.
Әрбір шағын топта (басқа топтардан тәуелсіз) дара жауаптарды салыстырып, оны
өңдейді, презентация үшін ортақ бір ұстанымға келеді. Әрбір топта шешімді
таныстыратын «спикер» таңдалады немесе тағайындалады. Егер кейс дұрыс
жасалған болса, топтардың шешімдері ұқсас болмайды. Спикерлер топтың
шешімімен таныстырып, сұрақтарға жауап береді (шешіммен таныстыру барысында
жағдаятты теориялық курстың сәйкесінше әдісті қолдану арқылы талдауды қамту
керек; шешімнің мазмұнымен қатар, оны таныстырудың және техникалық
құралдарды қолданудың тиімділігі де бағаланады). Оқытушы ортақ талқылауды
бағыттайды және ұйымдастырады.
1. Бірлескен қызметті талдау және рефлексия жасау. Бұл кезеңнің басты
міндеті – кейспен жұмыстың білімдік және оқу нәтижелерін көрсету.
Сонымен қатар, бұл кезеңде сабақ ұйымдастырудың тиімділігі талданады,
бірлескен қызметті ұйымдастырудағы мәселелер анықталады, болашақ жұмыс үшін
алға міндеттер қойылады. Оқытушының келесі іс-әрекеттері мұндай болуы мүмкін:
Оқытушы талдауды аяқтайды, барлық топтардың жұмысы мен талқылау үдерісін
талдайды, оқиға барысын әңгімелейді, қорытынды шығарады [3, 16-18б].
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КӨПТІЛДІЛІКТІҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ
Д.Е. Капанова
С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті
Х.С. Омарова
Қазақ гуманитарлық-заң университеті, Астана қаласы
Қазіргі қазақ қоғамында болып жатқан ең маңызды аспектілердін бірі тіл
саясаты болып табылады. Тілдердің үштұғырлылығы [1] – бұл біздің еліміздегі
мемлекет басшысының бастамасымен бірегей жоба арқылы іске асырылып жатыр,
өйткені мемлекеттік саясаттың осы бөлігі ұлт көшбасшысының назар аударуына өте
лайық. Көптілді білім беру мен көптілді игеру қазіргі уақытта маңыздылығы және
өзектілігі жоғары мәселе. Инновациялық үдеріс ғылым салаларының тоғысуы мен
бірігуіне ғана емес, сонымен қатар тың ғылыми салалардың қалыптасуы мен
дамуына да әсерін тигізуде. Тіл білімі ғылымы соңғы кездері көптеген жаңа
бағыттарды қамтып, ғылыми-теориялық және практикалық жағынан кең өріс алып,
қарыштап дамып келеді. Бұл бағыттардың пайда болып отырғаны қазіргі өмір
талабы мен уақыт сұранысына сәйкес екені баршамызға белгілі нәрсе. Біз осы
уақытқа дейін тек қазақ тілі мен орыс тілдеріне ғана көңіл бөліп келсек, қазір заман
талабына сай жаңа салаға, жаңа бағытқа – когнитивтік лингвистикаға айрықша көңіл
аударудамыз. Бұл сала қазақ, орыс, ағылшын тілдерін бір-бірімен салыстыра отырып
үйрету принципіне негізделген.
Көптілділік мәселесі – Қазақстан үшін ғана емес, бүкіл әлемнің алдында тұрған
көкейтесті мәселелердің бірі, себебі, жаһандандыру және кибер кеңестікке шыққан
заман тілдерді білуді талап етеді. Қазір көптілді білім беру – мектептегі оқу пәндерін
екі немесе одан да көп тілде оқыту, жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына
жол ашатын, әлемдік ғылым құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына мүмкіндік
беретін қажеттілік. Көптілділік біздің қоғам үшін Елбасының «үш тұғырлы тіл»
тұжырымдамасынан бастау алғаны мәлім.
Социолингвистикалық тұрғыдан тілші ғалым Б. Хасанұлы қостілділік мәселесіне көп назар аударып жүр. Б. Хасанұлы мына мәселеге ерекше көзқарас білдірді:
«Ана тілінің дамуы жанұядан бастау алады. Алайда кейбір қазақ жанұясында ана
тілінің қолданылуы көңіл көншітпейді. Мемлекеттік қамқорлыққа алынған орыс
тілінің арқасында көптеген өз тілін білмейтін қала қазағы бақуатты, ана тілін
білмегендіктен, ұлттық мәдениеттен мақрұм, сондықтан да ондайлар ұлттық патриотизмнен ада болады. Оның жанұясында балалары мен немерелері басы біріккенде
ана тілінде сөйлесе алмаса, оларда отансүйгіштік те болмауы, керек десеңіз,
көзқамандық орын алуы мүмкін. Сондықтан да Қазақстанның облыстары мен қала,
аудандарында «Мемлекеттік тілдің тұрмыста, үй жағдайында қолданылуы» айрықша
зерттеу жобасы нысанына айналуы керек. Нәтижесінде бесік жыры, ауыз әдебиеті,
қазақ халқының бай мәдениетінен, тарихы мен салт-дәстүрінен мағлұмат беретін
эпикалық туындылар жалғасын тауып, қазақ төрінен орын алары хақ» [2].
Көптілділік ауызекі сөйлеу тілінің даму кезеңінде қалыптасады. Себебі бала
отбасында бір тілде сөйлесе, балабақшада немесе аулада бірнеше тілдерді игеруі
мүмкін. Мәселен, қазір өзге ұлт өкілдерінің қазақ тілді балабақшаларға, мектептерге
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өз балаларын беру жағдайын көптеп кездес. Көп балабақшаларда қазақ, орыс және
ағылшын тілі сабақтары жүргізіледі. Сонда бала мектепке дейінгі жасында-ақ
бірнеше тілді қатар үйрене бастайды.
Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында көп тілді білім беру орта және
жоғары білім беру жүйесінің негізгі бағыттарының бірі болып табылады. Атап
айтқанда білім беру процесі адам өміріндегі мәдени құндылықтардың қалыптасуы
мен дамуының негізгі кезеңдері. Көптілділік студентті ұлттық мәдени, этникалық
қажеттіліктерін жүзеге асыратын қолайлы ортамен қамтамасыз етеді.
Қазіргі замандағы жағдайларға байланысты адам өмірінде көптеген ұлттық
ерекшеліктер жойылып, алдыңғы ұрпақтардың тәжірибелері өз бағасын жоғалтып
жататынын атап өткен жөн.
Сондықтан қазіргі таңда осы мәселелерді шешу үшін оқытушылардың алдында
мынындый маңызды міндеттер тұр:
– қолайлы білім беру ортасын құруда өзінің бірегей тәжірибесімен қатар
халықтар мен этностардың мәдени дәстүрлерін және әлемдік мәдениетті қолдану;
– рухани-адамгершілік дәстүрлерін сақтай отырып, азаматтық құндылықтарды
қалыптастыруға ықпал ету;
– туған халқына деген құрмет, сүйіспеншілік, мақтаныш сезімдерің ұялату,
ұлттық рухын дамыту, Отанын құрметтеуге, патриоттік сезімге және өзінің оқу
орнын мақтан тұтуға тәрбиелеу;
– толераннтық пен ұлтаралық мәдениеттке тәрбиелеу;
– әлемдік көркем әдебиеттіоқыта отырып қазақстандық қоғамның мәдени
құндылықтарына оң көзқарасты дамыту.
Отбасында компьютердің болуы мен интернет желісінің үнемі пайдаланылу
жайы да бірнеше тілді игеруге және қолдануға жағдай жасайды. Бірақ тілдерді игеру
адамдардың қызығушылығы мен қажеттілігіне қарай әр түрлі жүреді.
Көптілділік үш тілде, қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде қарым- қатынасқа
түсудің қажеттілігін тудырып отыр. Ұзақ уақыт бойына бірнеше табиғи тілдік ортада
өмір сүру көптілділікке әкеледі және оның ұзақ уақыт есте қалуына әсер етеді.
Мұндай жағдайда адамдардың барлығы көптілді болып шығады.
Көрнекті ғалым Э.Д. Сулейменованың пікірі бойынша көптілділік Қазақстандағы тілдік жағдайдың бізге тән сипаты екені даусыз. Яғни, қазақ, орыс, ағылшын
және басқа тілдердің белсенді қатысуымен жасалады. Қазақ, орыс, ағылшын тілдерінің құзіреттілігі әлеуметтік және кәсіби ортада мәртебелі орынға ие болуының
шынайы мүмкіндігін көрсетеді, бірнеше тілді практикада және кәсіби деңгейде білу
бүгінгі күннің қажеттілігіне айналып отыр [3]. Табиғи көптілділіктің ерте
қалыптасуы балалық шағындағы сөйлеуді бастау кезеңімен тығыз байланысты. Бұл
кезеңде ата-ананың әсері жоғары болып келеді. Қостілді немесе интернационалды
отбасының ата-аналарын мына сұрақтар толғандырады: екі тілді де балаға игерту,
баланы көптілді азамат ретінде тәрбиелеу, оқытуда олар «бір адам – бір тіл» деген
қағиданы қолданады.
Көптілділікте бала тілдік қатынас жағдайына қарай нақты бір тілді қолдану
мүмкіндігіне ие болады. Көптілді бала үшін туыс емес бір тілден екінші тілге көшу
қиындық тудырмайды.
Еліміздің қазіргі заман талабына сай ҚР «Білім туралы» заңының 5-бабында
«Барлық оқу орындары мемлекеттік жалпы міндетті стандартқа сәйкес мемлекеттік
тіл ретінде қазақ тілін білу мен дамытуды, орыс тілі және бір шетел тілін оқып
үйренуді қамтамасыз етуге тиіс» деп көрсетілген.
Қазақстан – көпэтносты ел, сондықтан да бұл елде үштілділік кең тараған
құбылыс. «Үш тіл» мен «үштілділік»-екі басқа, – деп Б. Хасанұлы айтқандай: үш тіл
деген:
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1) Әр түрлі этностың үш түрлі төл туындысы;
2) Үш этносқа тән әлеуметтік тіршілік иесінің қатынас құралдары;
3) Сөйлермендері әлемді үш түрлі тілдік тұрғыдан бейнелейтін тілдер;
4) Мәдениетаралық тілдік қатынаста бір-бірін төзбейтін тілдер.
Ал «Үштілділік» жайлы Қазақстанның тұңғыш социолингвист-ғалым Б. Хасанұлы мынадай анықтама берген: «Үштілділік» – үш тілдің тұтастығын құрайтын
біріңғай тілдік үдеріс. Бұл – әртүрлі тұлға, әлеуметтік топ не ұжым сөйлейтін үш тіл
қолданысы емес, бір тұлға не бір әлеуметтік топ немесе бір ұжым, нақты бір қоғам
сөйлейтін үшем сөйленім [4]
Қазақстандағы қазақ, орыс, ағылшын тілдерінен тұратын үштілділік иесі –
қазақ, орыс, ағылшын ұлттарының өкілдері. Қазақтың қазақ, орыс, ағылшын үштілділігі дегенде бұл үштілділіктің сөйлерменнің ұлты негізге алынған. Бұл әлемдік
тәжірибеге сәйкес келеді. Алайда үш тіл білгеннің бәрі бірдей үштілділікке енбейді.
Ендігі мақсат үш біртілділікті тұлға деңгейіндегі, әлеуметтік топ деңгейіндегі,
үштілділік құбылысына айналдыру болмақ.
Көптілділік – заман талабы. Бір халықтың мәдениетін басқаларымен салыстыру
арқылы ғана, әлем суретін әр алуан әрі тұтас көруге мүмкіндік беретін ұлттық
мәдениеттің барлық ерекшеліктерін және құндылықтарын сезінуге болады.
Көптілділік адамдардарың өзара түсінісуіне жол ашады. Ұғынысу тікелей жолмен
емес, сырттай болуы да мүмкін, бәрібір адамның белгілі бір хабарды ұғып, соған
қатысты іс-әрекет жасауына мүмкіндік туады. Алайда, көптілділік адамдардың бірбірімен ұғынысуында, ойын еркін, толық жеткізуінде ерекше қызмет атқарады.
Көптілділік қоғамда да, өмірде де өзіндік орын алады. Көптілділік – тек адамзатқа
ғана тән әрекет; тек адамдар ғана тіл арқылы сөйлей алады, ұғыныса алады.
Көптілділік адамзаттың ойлау, пайымдау процесімен бірге жүзеге аса отырып, тілдік
қатынастың негізі, басты құралы болып табылады. Осы қарым-қатынас құралы
болып табылатын көптілділікті ғалымдар әрқилы ерекшеліктеріне қарай жан-жақты
зерттеп келеді. Көптілділік әлемдегі өркениет пен білім жүйесіне сәйкес
тыңдаушылардың сөйлеу мәдениетін қалыптастыратын, ой-пікірін дұрыс, сауатты
жеткізуге ықпал ететін, адам мен адамның қай тілде болса да түсінісуіне мүмкіндік
беретін сала ретінде оқу жүйесіне енгізілді. Бұл сала қоғамдық әлеуметтік өмірді
және ғылым мен білімді ұштастыра келіп, болашақ маманның дүниетанымын
жетілдіріп, өзінше ой пікір түйіндеуге үйретеді.
«Қазақстан халқы дүние жүзінде үш тілді бірдей пайдаланатын ел ретінде
көрінуі тиіс. Бұлар – қазақ тілі, яғни мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық
қатынастар тілі және ағылшын тілі – әлемдік экономиканың сәтті қолданысындағы
тілі» делінген Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан
халқына Жолдауында [5].
Қазіргі әлем – жаңалықтар мен өзгеше технологиялар, өзгерістер заманы.
Заманның ендігі тетігі бүгінгі күнмен тірлік ететін адамды емес, болашақты кеңінен
ой елегінен өткізетін тұлғаны, келешекті кемел ойлай білетін, дүние өзгерістерінің
себеп-салдарын жекелік талғаммен емес, жалпы адамзаттық өлшеммен қабылдайтын
жандарды қажет етеді.
Нарықтық экономика еңбек нарығында бәсекеге қабілетті мамандарды қажет
ететіні белгілі. Бұл оқу орындарының барлық салаларына жаңа талап, жаңа міндет,
жаңа мақсаттар жүктейді. Осыған орай білім беру жүйесінде оқытушыларға
қойылатын басты талаптардың бірі – өмірден өз орнын таңдай алатын, өзара қарымқатынаста өзін еркін ұстап, кез-келген ортаға тез бейімделетін, белгілі бір ғылым
саласынан білімі мен білігін көрсете алатын, өз ойы мен пікірін айта білетін
полимәдениетті жеке тұлға қалыптастырып, бәсекеге қабілетті маман тәрбиелеу.
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Бүгінгі күні біздің қоғамымыздағы қостілділік біртіндеп көптілділікке ауысып
келеді. Бул көптілділіктің негізгі басымдығы ана тіліне беріледі, өйткені, қазақ тілін
мемлекеттік тіл ретінде меңгеру азаматтардың бірігуіне ықпал етеді, орыс тілі
ғылыми-техникалық ақпарат көзі болып табылса, шет тілі адамдардың өзін-өзі
әлемдік қоғамдастыққа сәйкестендіру қабілеттерін дамыту үшін қажет.
Көптілді оқыту – жас ұрпақтың білім кеңестігінде еркін самғауына жол
ашатын, әлемнің ғылым құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына мүмкіншілік
беретін бүгінгі күнгі ең басты қажеттілік. Әр адамның рухани-адамгершілігін
арттыру үшін, бүгінгі тез өзгеріп жатқан дүниеде өмір сүріп, еңбек ету үшін жанжақты болу қажет. Осыған орай, бүгінгі таңда Қазақстанға ақпараттық-технологиялық, ғылыми, медициналық, оқу-әдістемелік т.б. салаларда жаңалықтарды, әлемдік
ілгері тәжірибелерден хабары болып, бұл жаңалықтарды өзінің ана тілінде халқының
игілігіне пайдалану үшін халықаралық байланыстарды нығайтып, әлем аренасына
шығу үшін көп тіл білетін мамандар қажет. Осы бағытта балабақшалар, мектептер,
ЖОО-дары өз үлесін қосуда. Нарықтық экономика еңбек нарығында бәсекеге
қабілетті мамандарды қажет ететіні белгілі. Бұл оқу орындарының барлық салаларына жаңа талап, жаңа міндет, жаңа мақсаттар жүктейді. Осыған орай білім беру
жүйесінде қойылатын басты талаптардың бірі – өмірден өз орнын таңдай алатын,
өзара қарым-қатынаста өзін еркін ұстап, кез-келген ортаға тез бейімделетін, белгілі
бір ғылым саласынан білімі мен білігін көрсете алатын, өз ойы мен пікірін айта
білетін мәдениетті жеке тұлға қалыптастырып, бәсекеге қабілетті маман тәрбиелеу.
Бүгінгі Қазақстанға технологиялық ғылыми, медициналық және басқа да
салаларда жаңалықтарды өзінің ана тілінде халқының игілігіне пайдалану үшің
халықаралық байланыстарды нығайтып, әлем аренасына шығу үшін көп тіл білетін
мамандар даярлау қажеттілігі туындап отыр. Замана ағымына лайықты қазіргі
алдымызда тұрған міндет халқымыздың ұлттық дербестігін сақтай отырып, елімізді
өркениетті елдер қатарына қосу. Сол өркениетті елдер санатына қосылуына ықпал
жасайтын еліміздің ертеңгі болашағы жастарға білім мен тәрбие беретін- мектеп.
Болашақ Қазақстанның азаматтары ескінің көзіндей жаңаның ізіндей болып
дүниежүзілік мәдениетті танитын, өзінің төл мәдениетін сыйлайтын, басқаға өзін
таныта, сыйлата алатын рухани дүниесі бай, білімді, білікті болуы шарт. Қазіргі
заманда оқыған зиялы азаматтардың бірнеше тілде сөйлеуі Қазақстанның болашағынан елес беріп тұрғандай. Сол жас өскіннің өз болмысын тануға ұмтылысына
көмектесіп, тереңде жатқан талап- тілегін, қабілеттерін дамыту, сол арқылы оған
толыққанды өмір сүру үшін рухани күш беру- бүгінгі мұғалімнің басты мақсаты. Бұл
мақсаттың орындалуы үшін оқыту мазмұнының жаңартылуы, әдіс-тәсілдің озығы
өмірге келуі, ол тәсілдер әрбір оқушының қасиеттерін, қабілеттерін дамытып,
шығармашылығын, талантын ұштайтын болып ұйымдастырылуы қажет.
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ПРИМЕНЕНИЕ СКОРОГОВОРОК
НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Ж.Ж. Нуртаева, Х.С. Омарова
КАЗГЮУ, Астана
Полиязычное обучение становится обычным процессом на всех уровнях воспитания и обучения в Республике Казахстан, поскольку становится очевидным, что полиязычие – это современный мировой тренд. В День благодарности, 1 марта 2016
года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ещё раз разъяснил свои слова о необходимости знания как минимум трёх языков, выступая на открытии XXII сессии
Ассамблеи народа Казахстана в Астане [1]. В этой связи много работы в ближайшие
десятилетия предстоит провести преподавателям, ведущим языковые дисциплины.
Три языка, а именно казахский, русский и английский, которые являются ключевыми в Казахстане, относятся к разным языковым группам. В каждом из этих языков
имеются специфические звуки, которые могут представлять трудности при произношении. Содействовать в решении этого вопроса может регулярное и последовательное использование скороговорок на занятиях английского языка как средство
активизации учебного процесса, способствующее качественному овладению студентами фонетическими особенностями изучаемого предметом, а также повышению
мотивации студентов к изучению языка.
Во многих источниках практическое использование скороговорок рекомендуется в начале урока при выполнении заданий типа warming up (разминка) [2, 3,4].
Уделяя всего несколько минут в начале урока чтению скороговорок, мы решаем сразу несколько задач: работаем над произношением, вводим студентов в мир английского языка, настраиваем их на активную работу на занятии. Однако, на наш взгляд,
этот вид деятельности возможно применять и на других этапах занятия, например в
середине или конце занятия. Это послужит своеобразной разрядкой для студентов.
Как показывает наш опыт, этот вид работ студенты на старших курсах воспринимают как непродолжительный отход (15 минут) от изучаемой темы, что позволяет порой снять напряжение, сложившееся от продолжительного изучения профессиональной терминологии по дисциплине «Профессионально-ориентированный иностранный язык». Мы наблюдали, что после небольшой паузы, связанной с отработкой
звуков через применение скороговорок, студенты с увлечением продолжали работать над основной темой занятия. Применение скороговорок также может служить
логичным завершением урока. Удачное завершение вызывает положительные эмоции у студентов, распространяющиеся на последующие занятия. Эмоциональная память неоднократно возвращает студентов к пережитому опыту по правильному произношению специфических английских звуков. Как правило, тренировка звуков через рифмовки и их разучивание не представляет трудностей, они запоминаются студентами легко и быстро. Например: I wish you were a fish in my dish. Или She said she
should sit.
Зачастую, особенно на первом курсе, урок начинается с фонетической зарядки.
В КазГЮУ студенты изучают английский язык по модульной траектории, то есть им
предлагается обязательный интенсивный курс английского языка, состоящий из
6 кредитов и продолжительностью 8 недель. Студенты первых курсов, как правило,
обладают уровнем А2, поэтому вместо отдельных слов и словосочетаний, содержащих тот или иной звук, мы предлагаем специально отобранные скороговорки и рифмовки, соответствующие темам, заявленным в силлабусе. В силлабусе каждая из
8 недель посвящена определенной теме. Таким образом, студенты осваивают восемь
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тем, в рамках которых они также разучивают тематические скороговорки. Например,для того чтобы отработать долгий звук [I:], мы предлагаю скороговорку «He
speaks Chinese and Japanese with equal ease». Cкороговорка «You know New York, You
need New York, You know and need unique New York помогает в отработке звука [ju].
Эти скороговорки также созвучны теме «Countries and cultures», изучаемой на 3 неделе обучения.
Поскольку полиязычие является задачей в масштабах Казахстана, то протянуть
нить, связующую все три изучаемых языка, а также для увлекательности самого
процесса работы со скороговорками можно через поиск аналогов той или иной рифмовки и скороговорки не только на английском языке, но и на казахском и русском
языках. Подобное упражнение позволяет студентам почувствовать разницу между
английской и казахской/русской интонациями. Например, такую скороговорку как
Betty bought some butter, but the butter Betty bought was bitter,
So Betty bought some better butter to make a bitter butter better,
But the bitter butter makes the better butter bitter.

Ниже приведем несколько примеров казахских и русских рифмовок и скороговорок для тренировки произношения отдельных звуков, применяемых нами на занятиях со студентами первого курса.
Шеше, шеше,
Неше кесе сынды кеше?
Торта қойдым,
Орта қойдым,
Орта қойдым,
Жорта қойдым.
– Стафорширдский терьер ретив,а черношерстный ризеншнауцер резв.
– Во дворе трава,на траве дрова,раз дрова,два дрова,три дрова. Не вместит двор дров. Все дрова выдворить.

Вводя новую скороговорку, можно обсудить со студентами её перевод. Хотя
осмысленный перевод скороговорок не всегда возможен, ведь многие из них просто
не имеют явного смысла, желательно провести эту работу, так как результат вызывает улыбку и даже смех, что положительно сказывается на настрое студентов и вызывает желание повторить текст. Если перевод невозможен, достаточно объяснить слова, чтобы студенты могли уловить общий смысл. При переводе фразы они могут
опираться и на иллюстрацию, предложенную преподавателем. Иногда для разнообразия, мы предлагаем студентам на выбор несколько вариантов перевода, чтобы они
подобрали более правильный. Периодически можно проводить на уроках небольшие
соревнования по чтению скороговорок. Элемент игры и состязания «зажигает» ребят, заставляя их серьёзно готовиться.
На каждом этапе обучения, работая с этим материалом, мы преследуем определённые цели. Использование скороговорок на начальном этапе обучения иностранному языку помогает сформировать произносительные навыки у студентов. В высшем учебном заведении работа со скороговорками способствует поддержанию и совершенствованию произносительных навыков студентов и одновременно стимулирует их речевую деятельность на профессиональные темы.
Мы можем сделать вывод, что целесообразно регулярно и последовательно использовать скороговорки на занятиях иностранного языка, так как эта работа способствует лучшему овладению студентами дисциплиной, повышает мотивацию к
изучению языка, делает процесс обучения более эмоциональным и результативным.
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К ПОЛИЯЗЫЧИЮ ЧЕРЕЗ ПЕРЕВОДЫ
Р.А. Омарова, Е. Стишенко
ПГУ им. С. Торайгырова. г. Павлодар
Сегодня в Казахстанском обществе проводится политика трехъязычия, направленная на освоение казахстанцами казахского, русского и английского языков. Владея другим языком, человек тем самым овладевает и другой картиной мира, отраженной в этом, языке, следовательно – глубже и полнее познает мир. Познанию языков и культуры своего и других народов в немалой мере способствуют переводы художественных произведений, которые вносят вклад в воспитание полиязычной и поликультурной личности. В меру представленных возможностей переводческой практикой занимаются и студенты специальности «Переводческое дело».
В данной работе исследуются и описываются взаимодействия языка и культуры в национальных и общечеловеческих формах, выявляются и определяются реалии сказок в русском и английском языках, основные способы их перевода с русского на английский язык.
Одним из основных объектов переводоведения являются реалии стран изучаемого языка. Реалии – это реальные факты, касающиеся быта, культуры, истории
страны изучаемого языка, героев, традиций, обычаев. В филологических дисциплинах существует двоякое понимание реалии:
а) реалия – предмет, понятие, явление, характерное для теории культуры, быта,
уклада народа, страны и не встречающееся у других народов;
б) реалия – слово, обозначающее предмет, явление; также словосочетание
(обычно фразеологизм, пословица, поговорка, включающее такие слова) [1].
Реалия – слово, соотносящееся с предметами через промежуточную категорию – референт. Референт – это предмет мысли, отражающий предмет или явление
объективной действительности и образующий то понятийное содержание, с которым
соотносится данная языковая единица.
В реалиях наиболее наглядно проявляется близость между языками и культурой: появление новых реалий в материальной и духовной жизни общества ведет к
возникновению реалий в языке, причем время появления новых реалий можно установить довольно точно. Так, лексика чутко реагирует на все изменения общественной жизни. В русском языке реалия «субботник» – это добровольная коллективная
безвозмездная для каждого отдельного участника работа в один из субботних дней
или в другое нерабочее время. Реалии характерны для подъязыка художественной
литературы и средств массовой информации, неразрывно связаны с культурой определенного народа, являются общеупотребительными для языка этого народа и чуждыми для других языков. Перевод как форма деятельности предполагает, с одной
стороны, языковой контакт с целью адекватной передачи содержания, выраженного
средствами одного языка, при помощи средств другого языка, а с другой – конфронтацию культур, выраженных в этих языках. Одни и те же понятия в различных язы-

159

ках могут передаваться по-разному. Когда эти понятия идентичны, перевод их не
составляет труда. Однако структуры понятий часто неодинаковы, смыслы слов и
предложений осложнены привходящими элементами, характерными только для данного языка. В этом случае перевод с одного языка на другой в принципе возможен,
но требует от переводчика эрудиции и мастерства.
Перевод – это не только сопоставление различных языковых систем, но и соприкосновение разных культур. Иными словами, перевод как двуязычная коммуникация требует учета различия культур ее участников.
При переводе происходит адаптация текста к новому получателю, которая является причиной изменений в информации, содержащейся в исходном тексте. Учет
функциональной роли, которую играет реалия в том или ином сообщении, является
важнейшим принципом прагматического аспекта перевода.
Однако не всегда представляется возможным сохранить реалию или заменить
ее эквивалентом в другой культуре. Например, передача таких выражений, как васильковое слово, соломенная грусть на другой язык затруднительна, а устранение
реалий снижает художественную ценность перевода по сравнению с оригиналом.
Реалии, отражая специфику национальной культуры, могут иметь коннотации,
создающие яркий образ, не всегда доступный представителю иноязычной культуры.
Раскрыть его во всей полноте национально-культурных ассоциаций – важнейшая задача лингвострановедческого аспекта в обучении языку. Если в переводе устранение
реалии допустимо, хотя и нежелательно, то в лингвострановедении реалии как раз
составляют основной объект изучения, и устранение их при адаптации учебного текста недопустимо.
Следует предостеречь и от подмены иноязычных реалий в процессе перевода.
Иногда переводчики интерпретируют содержание оригинала как бы сквозь призму
собственного языка и собственной культуры. Но такого рода перевод приводит к искажению исходного сообщения и должен рассматриваться в теории перевода как явление нежелательное [1]. Несмотря на утверждение о том, что все мы сейчас живем в
мире, который стал одной глобальной деревней, проявления культурных различий
имеют место в очень многих сферах.
Различия в культурных и языковых реалиях проявляется также в том, что в
русском языке есть понятия и слова, которые отсутствуют в английском, и, наоборот – в английском языке есть понятия и слова, которых нет в русском [2].
Язык, мышление и культура соотносятся с реальным миром, противостоят ему,
зависят от него, отражают и одновременно формируют его. Следовательно, приведенную выше схему можно уточнить так: язык является также носителем культуры,
он передает сокровища национальной культуры, которые хранятся в нем и передаются из поколения в поколение. Овладевая родным языком, дети усваивают вместе с
ним и культурный опыт предшествующих поколений.
«Язык – орудие, инструмент культуры. Он формирует личность человека, носителя языка, через навязанные ему языком и заложенные в языке видение мира,
менталитет, отношение к людям, то есть через культуру народа, пользующегося
данным языком как средством общения» [3].
Язык – это средство общения между индивидами, а культура – определенный
уровень развития общества. Язык хранит культуру, передает ее из поколения в поколение. Язык – орудие, инструмент культуры. Он формирует личность человека, носителя языка, через навязанные ему языком и заложенные в языке видение мира,
менталитет, отношение к людям, то есть через культуру народа, пользующегося
данным языком как средством общения. Язык не существует вне культуры, он оказывается составной частью культуры. Язык способствует тому, что культура может
быть как средством общения, так и средством разобщения людей.
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Язык, выполняя эпистемистическую функцию (форма хранения знаний о действительности), когнитивную функцию (средство получения нового знания), непосредственно взаимодействуют с культурой – небиологическим выработанным способом деятельности людей, благодаря которому их активность соответствующим
образом регулируется, физически обеспечивается и воспроизводится [4].
Посредством языка сокровища национальной культуры, зафиксированные в
формах устной и письменной речи (фольклор, художественная и научная литература) передаются из поколения в поколение. Тезис о взаимосвязи языка и культуры позволяет предположить, что достижение понимание культуры определенного этноса
возможно через анализ языковых единиц повседневного общения, поскольку в них
отражены зафиксированные данным общением стереотипы, нормы, установки и
ценности.
Язык не существует вне культуры, он оказывается составной частью культуры.
Язык способствует тому, что культура может быть как средством общения, так и
средством разобщения людей. Несмотря на утверждение о том, что все мы сейчас
живем в мире, который стал одной глобальной деревней, проявления культурных
различий имеют место в очень многих сферах.
Различия в культурных и языковых реалиях проявляется также в том, что в
русском языке есть понятия и слова, которые отсутствуют в английском, и наоборот
– в английском языке есть понятия и слова, которых нет в русском [5].
В результате всего вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: язык,
мышление и культура взаимосвязаны настолько тесно, что практически составляют
единое целое, которое состоит из этих трех компонентов, и ни один из которых не
может функционировать, а, следовательно, и существовать без двух других.
Язык, мышление и культура соотносятся с реальным миром, противостоят ему,
зависят от него, отражают и одновременно формируют его. Следовательно, приведенную выше схему можно уточнить так: язык является также носителем культуры,
он передает сокровища национальной культуры, которые хранятся в нем и передаются из поколения в поколение. Овладевая родным языком, дети усваивают вместе с
ним и культурный опыт предшествующих поколений.
Таким образом, разнообразие национальных особенностей, воплощенных в
реалиях, дает пищу и служит объектом изучения переводоведения, с помощью и посредством которого мы изучаем и стараемся понять внутренний уклад, экономический и культурный уровень, историю страны изучаемого языка, ее героев традиции и
обычаи. Именно через реалии мы узнаем те черты, особенности характера, которые
присущи именно этой стране, проживающей в данную историческую эпоху, т.к. лексика реагирует на все изменения в общественной жизни и отражает это в словарном
запасе страны. Возможности перевода реалий, фактически встречающиеся в переводах, сводятся к семи основным случаям: транслитерация или транскрипция, создание
нового (или сложного) слова на основе уже существующих в языке элементов, уподобляющий перевод, уточняемый в условиях контекста, гипонимический перевод
(замена видового понятия на родовое), описательный перевод, калькирование (полукалька), замена реалий, контекстуальный перевод [5].
В рамках статьи рассмотрим вопрос выбора способа перевода – транскрипции
(транслитерации). Вопрос о выборе между транскрипцией (транслитерацией) касается, главным образом, еще незнакомых носителям языка перевода слов. Транскрипция предполагает введение в текст перевода при помощи графических средств языка,
перевода соответствующей реалии с максимально допускаемым этими средствами
фонетическим приближением к ее оригинальной фонетической форме: русский
«квас» (кисловатый напиток, приготовляемый на воде с солодом из ржаного хлеба
или ржаной муки) и английский «kvass». Правильный выбор приема перевода позво-
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ляет передать не только смысл слова, но и полностью сохранить национальный и исторический колорит. Транскрибирование – запись средствами данного национального алфавита непереводимых иноязычных слов. Каждый язык имеет свой собственный фонетический состав. В переводе русских сказок употребляется большое количество транскрибированных слов-реалий. Произношение и написание этих слов не
характерно для носителей английского языка. Непривычный для английского слуха
звуковой состав в отдельных случаях дает понять читателю, что перед ним реалия.
Сначала приведем примеры чистого транскрибирования: borschch – борщ, versta –
верста, izba – изба, caftan – кафтан, samovar – самовар, valenki – валенки. Такие звуки
и буквосочетания как -schch-, -sta-, -ba-, -ar-, -ki-, не присущи для английского языка,
но близки по звучанию к исконным русским названиям. Чрезмерное увлечение
транскрибированием иноязычных слов, называющих реалии, не только не способствует сохранению национального колорита, а, наоборот, уничтожает его, загромождая
русское повествование и заставляя читателя спотыкаться на каждом шагу. Обилие
транскрибированных слов может привести к перегрузке текста реалиями, которая не
сближает читателя с подлинником, а отдаляет от него. Одно из основных достоинств
транскрипции как приема является максимальная краткость, что в ряде случаев является основной причиной транскрибирования.
Следует заметить, что транскрипцию, как и любой другой прием, следует применять с осторожностью, поскольку в некоторых случаях передача колорита, не являясь определяющим фактором, может оттеснить на второй план передачу смыслового содержания реалии, не выполнив тем самым коммуникативную задачу перевода. В некоторых случаях необходимо сочетать транскрипцию с дополнительными
средствами осмысления, в частности это касается перевода реалий, являющихся
«ложными друзьями переводчика». В эту группу, например, входят «...названия мер,
весов и других величин измерения, созвучные в исходном языке и языке перевода,
но не совпадающие по количеству» [6]. Например, переводя английский «роund»
(500 гр.) русской мерой «фунт» (409,5 гр.), желательно, например, в сноске указать
на эту разницу. Говоря о транскрипции, необходимо упомянуть о явлении межъязыковой омонимии, то есть о наличии в языке перевода слов, близких фонетически к
подлежащим переводу реалиям. «Транскрипции... опасны тогда, когда противоречат
эстетическому чувству читателя, напоминая неприличные или смешно звучащие
слова родного языка» [7].
Необходимо отметить, что рассмотрение вопроса о способах перевода реалий
на основе сопоставления словарного состава только двух языков (английского и русского) значительно сужает рамки проблемы. Хотя основной «набор» приемов остается более или менее постоянным, отдельные моменты будут варьироваться от языка
к языку.
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О. БӨКЕЙ ПРОЗАСЫНДАҒЫ СИМВОЛДЫҢ КӨРКЕМДІК ҚЫЗМЕТІ
Ж. Өміртай, Б.Ш. Құралқанова
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, Павлодар қ.
Оралхан Бөкеев – барлық жанрда қалам тартқан, қазақ әдебиетінің көркемдік
әлемінде ерекше із қалдырған аса көрнекті жазушы. Оралхан Бөкеев адамның ішкі
әлемін ашып, оның жан дүниесін үңіле зерттеуге талаптанған. Оның шығармаларында көтерілген негізгі тақырып – адам тағдыры мен табиғат, олардың тұтастығы, бірлігі. Әдебиет әлемінде табиғатқа Оралхандай жан бітіруші, Оралхандай өлі
табиғатты адамша түрлендіруші кемде-кем. Жазушы шығармаларының басты
ерекшелігі – ерекше сөз саптауында, тосын ажарлау құралдарын пайдалануында,
әсіресе тұспалмен берілген астарлы мағынасында. Әр шығармасында үлкен мағына,
үлкен мән бар. Сол себепті Дулат Исабеков: «Оралхан бір оқылатын жазушы емес.
Оралхан қайталап оқуды қажет ететін жазушы, түсінгеніңше оқи беретін күрделі
суреткер» – дейді. Қаламгердің өз шығармаларына берген атауларының өзі – символ.
Астарлы мағынамен ол сол қоғамдағы, яғни өзі өмір сүрген қоғамдағы ащы
шындықты айқын көрсетті. Оралханның «Кербұғысы», «Қар қызы», «Бәрі де
майдан», «Атау кере», «Құм мінезі» – қай-қайсысы да символға құрылып жазылған
шығармалар.
«Символ – бір нәрсені, не құбылысты тура суреттемей, бұларға ұқсас басқа бір
нәрсеге, не құбылысқа құпия теліп, жасыра жарыстырып, бүкпелей бейнелеу, ойды
да ашық айтпай, тартымды тұспалмен түсіндіру. Символ сөз өнерінде көркем
кестеленіп отырған шындыққа әсем ажар, байсалды философиялық астар береді,
шығармаға бір түрлі сыршыл сипат береді» [1, 103].
Жоғарыда айтып кеткеніміздей, Оралхан шығармаларының басты ерекшелігі –
табиғат пен адам жанының тұтастығын суреттеуі. Оның шығармаларында табиғат
пен адам әрекеті ажырағысыз суреттеледі. Жансыз әлемге жан бітіріп суреттегенде
алдына жан салмайтын қаламгер шығармаларының бар сыры астарлы мағынаға
айналып, өз оқырманын баурап алады. Соның ішінде астарлы мағынаға құрылған
жазушының әңгімелеріне тоқталып өтсек.
«Кербұғы» – символ. Бұл әңгімеде аң дүниесі мен адам дүниесі астасып,
тұтасып кетеді. Кербұғы – өлімнің ақиқат екендігіне мойынсұну, өмірді сүю – өлімді
мойындауға барып тірелетін қорқытшылдық идеяның мәңгілігін байқатады.
Әдебиетте аң бейнесін сомдау кез-келген жазушының қолынан келе бермейді, себебі
хайуанаттар әлемін ұғыну оңай емес, оның өз философиясы мен таным-зердесі бар.
Оралхан Бөкеев Кербұғы арқылы өмір философиясын пайымдағысы келеді:
дүниедегі ең асыл қазына – бостандық, еркіндік болса, автор сол бостандықтың да
шектеулі, ашкөздіктің құрбандығына айналған жалған кейпін көрсетеді. Маралдардың мүйізін кесіп, қан қылып кесіп алатын адамдардың қылығы бұл әңгімеде астары
терең символға ұласқан. Сол «Кербұғыдағы» қат-қабат астарды адамзат қоғамына да
телуге болады. Әңгімедегі маралдарды қоршап ұстау, Кербұғының қоршауды бұзып,
қарғып өтіуі, бостандық табуы – ол қандай қоршау, жазушы онымен не айтқысы
келеді деген сауал туындайды.
Кербұғы – дала тағысы, бостандықтың символы. Ол ешқандай тұсауға, қоршау
мен қамауға көнбейтін жануар. Өзі қандай сұлу болса, оның сол сұлулығы, болмысбітімі де соншалықты өзіне жау болды. Далада бостандықта азат ғұмыр кешкен тағы
жануардың жастық шағы мен кәрілік арасындағы арпалысты өмірі жазушының
көркем тілі арқылы шебер суреттелген. Қоршаудан асып көрмеген Кербұғы
азаттықты аңсап, өмірдің соңғы секундтарын жалғыздықта өткізді. Қашанда қасында
жүретін маралдар тобы болсын, бірге тетелес өскен басқа бұғылар болсын барлығы
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Кербұғының бар-жоғын елеген де жоқ, бұдан айналасында болып жатқан «тірліктен»
хабары жоқ, оған жаны да ашымайтын кейбір адамның мінез-құлқын байқауға
болады.
Адамзат өмірі де тар қоршаудан аса алмаған Кербұғы өміріндей. Жазушының
ұшқыр ойы адамның осы дүниеден, жалғандықтан, жиылып болмас алдамшы
байлықтан, көзі тоймас ашкөздіктен тек о дүние есігінен аттағанда ғана бостандық
алып, еркіндікке қол жеткізетінін меңзейді. Кербұғы да тар қоршаудан секіріп
шығып өзі қалаған бостандыққа қол жеткізгенімен, Ақшоқының асқар шыңын
бағындырғанымен, мылтық оғынан өлді, осылайша өзі қалаған бостандыққа қол
жеткізеді. Шыныменде тар қоршауды жарып шығып бостандыққа тек өлген сәтінде
ғана ие болады. «Кербұғы көзінен от шашып, шегіншектеп барып бар қуатымен алға
атылды, жаңбырдың суына иі қанып былпылдаған жерге артқы қос тұяқтың ізін оя
тастады да, зу етіп, биік қорғаннан асыпақ түсті. Өң мен түстің арасында ес жия
алмай, біраз сілейіп тұрып, өз ерлігіне өзі қайран қалғандай секіріп билеп, Ақшоқыға
қарай артына қайтып қайырылмастай тарта жөнелді» [2, 93].
Кербұғы тек қана аң емес, ол – адам. Жастығы оралмасқа кеткен қарт. Өмір
қоршауында жалғыз қалыған өгей ұл. Өз қатарластарынан айырылып жапанда өзі
ғана қалған қария.
Оралхан Бөкеев реализм мен романтизмді қатар ұштастыра білген. Бір
шығармасында қиялдан туған дүниеге оқырманын сендірсе, енді бірде өмірдің ащы
шындығын, ақиқатын айқын көрсетеді. Жазушы шығармаларына байланысты
сыншы Т. Тоқбергенов: «Жас жазушының сөз саптауы, ой тастауы бөлек. Өзгеге көп
ұқсай бермейді. Өздігімен өзгеше болып көрінгісі келеді екен. Даттарлығынан
мақтарлығы басым. Қазірдің өзінде сыншы санайтындардың көбін елеңдетіп
отырған жайы бар» [3,14], – дейді.
«Құм мінезі» – шығармаға арқау болып тұрған тақырыптың өзі символ. Оның
қаламгерлік шеберлігінің бірі осында. Ол шығармаға тақырыпты белгілі бір
детальмен алады. Осы детальдан символ тудырып шығарманың өнбойына арқау
етеді. «Құм мінезі» жазушының характер сомдаудағы ерекше бір қырын айқын
көрсете білетін шығармасы. Осы жөнінде академик С. Қирабаев былай деп жазады:
«Оралхан геройлары – біздің бүгінгі замандастарымыз. Кәрісі бар, жасы бар –
қайсысы болса да қазіргі дәуірдің азаматтық міндеттерін белсенді атқарып жүрген іс
адамдары. Жазушы солардың әрекеті, мінез-құлқы, көзқарасы арқылы бүгінгі өмір
шындығын, оның алуан сырларын ғана ашып қоймайды, өткенімізге де ой тоқтатып
қарайды, болашағымызға да көз жібереді. Ол характерлерді шебер ашады, солардың
көзқарасы, түсінігі арқылы дәуірдің өзекті проблемаларын батыл көтереді» [4,1].
Шынымен де жазушының әр кейіпкері оқырманын өзіне елітіп, баурап алады. Елден
сауғалап жиып, сауын айтып сұраған жалған малмен өз атағын шығарғысы келген
Сейітқұлдың «бас-аяғы бес-ақ жылда пайда болған ожарлығы» қанша көнбіс болса
да ақыры Барханның төзімін шарт сындырады. Бархан асыраған еліктің лағын
Сейітқұлдың итінің жеп кетуі Барханды ызаландырады. Жазушы оқырманды оқиғаға
қызықтыру үшін кейіпкерлер арасындағы қайшылықты үсті-үстіне дамытып
отырады.
Барханның өзін қоршаған ортаға, адамдарға деген назы монологтар арқылы
беріліп отырады. Соның бірі оның құмға қарап жатып айтқан сөздерінен байқауға
болады. Олармен тілдеседі, назын айтады.
– Ей, Қызылқұм, баяғыдай неге көшпейсің?
– Көше бергеннен көрген пәтуаң қане?
– Адамдар үшін жалғыз жұтым суыңды неге қимайсың? Қазған сайын қаша
бересің?
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– Қазір адамдардан су ғана емес, табиғаттың орман-тоғайы, аң-құсы бәрі-бәрі
қашып барады.
– Ей, Қызылқұм, сен неге күлмейсің?» – деп табиғатпен сырласа отырып,
бойын ауыр күрсініс билейді [5, 632]. Шынымен де қазіргі уақытта табиғат та
адамнан қашқандай. Жанашыр болып бауырына басатын табиғат ана құрсағын
жарып шыққан баласының мың құбылған мінезінен шошып, одан безінгендей.
Немесе көшкен кезде буырқана долданып, алай-дүлей дүниені төңкеретін табиғаттың тосын мінезі адам бойындағы мейірімділікті жұлып алып өз мінезін соларға
айырбастағандай көрінеді. Ал адамдар болса құм мінезін бойларына сіңіріп алып
адамдық қасиеттер бастартып меңіреу күй кешіп жатқандай. Оралхан жазушы
ретінде адам мінезінің құм сияқты көшпелі, ал дүние алма кезек ауысып
отыратынын оқырманына нанымды суреттеп көрсете білді. Құм мінезі арқылы адам
мінезін көрсетті. Адамды тілсіз табиғатпен қатарластыра суреттеді. Адам мінезін
құм мінезімен алмастырды. Осылайша оқырманына заман өткен сайын, уақыт
жылжыған сайын әр кезеңнің өз мықтысы болатынын түсіндіре білді.
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ШЕТ ТІЛІН ОҚЫТУ МЕН МЕҢГЕРУ ӘДІСНАМАСЫНА ШОЛУ
С.Д. Сарсембаева, А.С. Жолдабаева
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, Павлодар қ.
Әлемдік жаңа үрдістер мемлекеттерді, мектептерді, отбасыларды жасөспірімдерге немесе балаларға ағылшын тілін және басқа шет тілдерін оқыту проблемасына
жаңа көзқараспен қарауға мәжбүрлейді. Бұл өз кезегінде бүгінгі ағылшын тілін
дәстүрлі оқыту жүйелер мен әдістемелер тиімсіз деп мойындау керек.
Ағылшын тілін дәстүрлі оқыту жүйесінің бір кемшілігі: балаларда коммуникативтік дағдылардың жеткілікті дәрежеде тиімді дамуына ықпал жасамайды, себебі
ол тек ересектерге бағытталған. Осындай бағдарламалар ағылшын тілін екінші тіл
ретінде оқыту принцпинде негізделген. Ағылшын тілінің әлемдік іскерлік тіл болып
қалыптасқаны, оның ересек іскерлік топтың өкілдеріне бағытталған деп айтуға
болады.
Нәтижесінде бұның негізгі кемшіліктері болып табылды:
1. Оқытушы мен оқушының арасында қарым-қатынастың жоқ болуы.
Ағылшын тілін оқытудың дәстүрлі жүйесінде грамматикалық құрылымдардың
және логикалық ойлауға негізгі тірек жасалғандықтан, бұл кішкентай оқушыларды
қызықтырмайды, себебі олар белгілі бір ұғымдарды меңгеру үшін жеткілікті
білімдері жоқ. Сонымен қатар, бұндай оқу бағдарламаның құрылуы осылайша, оқу
курсы бірті-бірте ақпарат берудің принциптерін және баланың тілді табиғи меңгеру
ерекшеліктерін ескермейді.
2. Грамматикада негізделген құрылым.
Дәстүрлі оқыту бағдарламалары ерте жастағы балаларға күрделі грамматикалық ережелерді оқытуды көздейді. Шынайы өмірде балалар ана тілін естіп қабылдайды және меңгереді, содан кейін ғана процесті аяқтау үшін қажетті дыбыстармен
танысады. Басқаша айтқанда, олар ересектер сияқты жүйелі құрылымға байланытырылған сөздер мен сөйлемдерді жаттап тілді меңгермейді.
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3. Сөздік қорды толықтыруға бағытталған бағдарламалар.
Ағылшын тілін оқыту дәстүрлі жүйесінде сөздік қорды толықтыру принципі
жатыр. Ол жалған сан сапаны білдіреді деген ұғымға сүйенеді. Дегенмен, оқушшы
мың жаңа сөзді жаттап алғаны, оның өз ойын толық және еркін айта алатынын
білдірмейді. Оқыту принципіне сәйкес, оқушылар жаттаған сөздерді дауыстап
қайталауы оның сол тілде қарым-қатынас жасау қабілетіне мүлдем әсер етпейді.
4. «Естіп / Қайталау» әдісі.
Ағылшын тілін дәстүрлі оқыту бағдарламасына сәйкес, «естіп / қайталау» әдісі
пайдалануы, мұғалім белгілі бір сөз тіркесін айтады, ал оқушы оның артынан
қайталауы керек. Бірақ, шын мәнінде, оқушы белгілі бір сөз тіркестерін өзі қолдана
алатындай, ол сол сөз тіркесін бірнеше рет, әртүрлі контекстерде естуі қажет.
5. Ағылшын тілінде жоғары сауатшылдықты талап ететін оқуды үйретеін
фонетикалық әдіс.
Дәстүрлі бағдарламаларда оқуды үйрететін фонетикалық әдіс АҚШ-тың
балабақшаларында қолданылды. Бірақ бұл әдіс ағылшын тілінде сөйлейтін
адамдардың балаларын оқытқан кезде тиімді емес болып табылады. Өйткені, олар
қажетті сауаттылық деңгейін иеленген жоқ.
6. Оқуға және жазуға дайын болмауы.
Ағылшын тілінде қажетті коммуникативтік дағдылары тудырағанда және
жеткілікті сөздік қоры, қабылдау қабілеті иеленгеннен соң, оқушыны оқуға үйретеді.
Балалар тілді қалай пайдалану керектігін білмегендіктен, оқу мазмұндау формасына
(жад бойынша дәйексөз) ие болады. Ал жазу тәжірибесі тек айтумен жатқа бойынша
жазуға оқушының бастамасыз негізделген.
7. Жеткіліксіз оқу сағаттары.
Қалаған нәтижеге жету үшін, оқушылар күніне екі сағат тілді оқуға арнау
керек. Ағылшын тілінің 75% құрайтын ауызекі 166 сөзді пайдалануды үйрену үшін,
олар оқу, қайталау және жеткілікті түрде жаттығу жасау керек. Көптеген мектептер
және ата-аналар күнде ағылшын тілін оқу үшін 2 сағат арнай алмайды.
Вавилон мұнарасының құрысшылары әр түрлі тілде сөйлей бастағаннан бері,
қоғамға аудармашылар қажет болды. Тілмаштар барлық жерде бағаланды. Соңғы
кездерге дейін шет тілдерін оқу қатал шындықтың орнына, әуестік іс ретінде
саналды. Шет тілін білген адам белгілі бір шеңберге тиесілі, эстет болып саналған.
Бірақ заман үнемі өзгеріп жатыр...
Соңғы кездерде, білім беру технология нарығы ағылшын тілін сан алуан
тәсілдер арқылы үйрену, деген көптеген ұсыныстар кездеседі. «Сіз қандай әдіс
бойынша оқытып жүрсіз?» – деген сұрақ аса көкейкесті болып, мәдениет тұтыну
зияткерлік өнімнің жоғарлауын айғақтайды. Абдыраған студент немесе бизнесмен
жиі лингвистикалық әдебиет, медиа-құралдар кітап сөресінің алдында қатып тұрады
немесе жарнамалық хабарландыру ұзын тізімін мұқият қарап отырады. Таңдау
белгісінің бірі – баға, ал ең негізгілері: «Ағылшын екі апта ішінде», «Ағылшын тілін
оқытудың коммуникативті әдістемесі», «Ағылшын тілі тіл иеленушілерімен
Астанада», «Тиімді жылдам-әдіс», «Ағылшын соқыр сезім деңгейінде» және т.б.
Адам көзінің алдында алуан түрлі жаңа және белгісіз әдістер кездесіп отырады. Ал
бұл нәтижелер жағынан күмән туғызады. Заманауи технологияларға сенуге бола ма?
немесе өзін жақсы танытқан «Бонк», «Eckersley», «Headway» сияқты бірте-бірте
классика әдістемелік қатарына көшкен брендтарға артықшылық беруге ме? – деген
сұрақтар туады.
XX ғасырдың аяғында Ресейде (сонымен қатар Қазақстанда) шет тілін,
ағылшын тілін оқыту әдістерінде «төңкеріс» болды. Бұрын барлық басымдылықтар
грамматикаға, сөздік қордың механикалық меңгеруіне, кітап оқу және әдеби
аудармаға берілді. Бұл «ескі мектеп» принциптері өз жемісін де берген. Бірақ,
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қандай бағамен? Тілді меңгеру ұзақ кертартпалық еңбек арқылы жүзеге асырылды.
Айтарлықтай бірдей: мәтінді оқу, аудару, жаңа сөздерді жаттау, мазмұндау, мәтін
бойынша жаттығу сияқты тапсырмалар ұсынылды. Кейде, қажетті іс ауысым
ретінде, шығарма немесе диктант, фонетикалық жаттығу тынығу ретінде
жасалынды. Оқу және топиктермен жұмыс кезінде, тілдің тек бір функциясныа –
ақпатарттық функциясына басымдылық берілді. Таңданатыны жоқ, тілді жоғары
деңгейде меңгере алған тек өте талапшыл және еңбекқор аз адамдар болған. Есесіне,
ондай адамдар тілдің гармаматикасын меңгеру деңгейімен Кембридж түлектерімен
батыл бәсекелесе алатын.
Адамзат тарихында әртүрлі зор білім беру әдістемелері әзірленді. Бастапқыда
барлық шетел тілдерін оқыту бағдарламалары грек және латын сияқты өлі тілдерді
оқыту үшін әзірленген бағдарламаларынан алып қолданылған.
Сол бағдарламаның аясында барлық білім беру процесі оқу мен аударуға
сайды. Дәл осы тәсіл негіздері ағартушылардың арқасында XVII ғасырдың аяғында
қаланып, XX ғасырдың ортасында «Grammar translational method» (грамматикалықаударма тәсіл) атпен ресімделді.
Осы әдіс жүзінде, тілді меңгеру – грамматика мен сөздік қорды иелену деген
ұғым қалыптастырады. Жетілдіру процесі бір грамматикалық схемадан басқаға
қозғалыс ретінде түсініледі. Осылайша, осы әдіс бойынша оқыту жүйесін жоспарлайтын оқытушы, ең алдымен ол қандай грамматикалық схемалардың мән-жайын
баяндайтынын туралы ойлайды. Содан кейін бұл тақырыптарға мәтіндер таңдалып,
соның ішінде жекелеген сөйлемдер бөлініп, барлығы аудармамен аяқталады.
Алдымен шет тілінен ана тіліне, содан кейін керісінше аударылады. Мәтінді алатын
болсақ, іс жүзінде мағынасына аса маңызды мән берілмейтін, әдетте, жасанды мәтін
болып табылады. Мәселен, сенің не айтқаның маңызды емес, маңыздысы сенің оны
қалай айтатының. Кейбір лайықты кейітулерге қарамастан, бұл әдістің бірқатар
артышылықтары бар. Біріншіден, ол шын мәнінде грамматиканы жоғары деңгейде
меңгеруге мүмкіндік береді. Екіншіден, бұл әдіс логикалық ойлауы өте жақсы
дамыған, тілді грамматикалық формулалар жиынтығы ретінде қабылдайтын адамдар
үшін жақын келетін әдістердің бірі болған. Бұл әдістің негізгі кемшіліктердің бірі,
тілдік тосқауылдың пайда болуына тамаша алғышарттар жасайды. Себебі, адам оқу
процесінде өзіндік даралығын көрсетпей, сөйлеудің орнына, кейбір ережелер
арқылы сөздерді үйлестіруді бастайды. 50-ші жылдардың соңына дейін, бұндай тілді
оқу әдістемесі арқылы барлығын оқытқан жалғыз әдістердің бірі болған.
50-шы жылдардың ортасы әлбеттінде, бұл әдіс сол уақытта құрылған
лингвитика талаптарына сай келген жоқ. Осының нәтижесінде әр түрлі әдістемелердің зор санының пайда болуына әкелді. Олардың кейбіреулеріне егжей-тегжейлі
тоқталғым еткім келеді.
60-шы жылдардың отрасында пайда болған Silent way (үнсіздік әдіс) атты
әдіске сәйкес, шет тілін оқыту ұстанымдары мыналардан тұрады. Тілді білу
бастапқыда, тілді үйренгісі келетін адамда қаланады және ең бастысы – оқытушы
оқушыға бөгет жасамай, өз көзқарасын зорлап міндеттемеу керек. Осы әдіске сүйене
отырып, оқытушы бастапқыда ештеңе айтпайды. Ол төменгі деңгейде сөздің
айтылуын үйреткен кезде, әрбір түс немесе символ белгілі бір дыбыс білдіретін,
түрлі түсті күрделі кестелерді қолданып, жаңа сөздерді ұсынып, олармен таныстырады. Мысалы, «table» сөзін айту үшін, сізге алдымен «т» дыбысын білдіретін
шаршыны көрсету керек, одан кейін «эй» дыбысн білдіретін шаршы көрсету керек
және т.б. Осылайша, оқу барысында осы барлық шаршыларды, таяқшаларды және
оларға ұқсас шартты белгілерді меңгере отырып, оқушы алда қойылған мақсатқа
жылжып отырып, өткен материалды өзінің топтасымен / сыныптасымен пысықтайды. Бұл әдістің артықшылықтары қандай десеңіз? Бәлкім, оқутышының тіл білу
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деңгейі оқушының тіл білу деңгейіне әсер етпейді және нәтижесінде оқушы тілді
мұғалімнен жақсы білуі мүмкін. Сонымен қатар, оқушы оқу процесінде жеткілікті
еркін өз ойын білдіру мәжбүр. Бұл әдіс түрі жоғары технологиялар әуесқойлары
үшін жақсы деп айта кету керек.
Тағы бір қызықты әдіс «Total physical response» (жеке әрекет ету әдісі). Бұл
әдістің негізгі ережесі былай делінген: сен өзінен өткізбеген нәрсені түсінуге
болмайды. Бұл теорияға сәйкес, студент оқытудың бастапқы сатыларында ещтеңе
айтпайды. Алдымен ол жеткілікті білімді пассивті түрде сіңіріп алу керек. Шамамен
бірінші жиырма сабақта оқушы шет тілін үнемі тыңдайды, бірдеңе оқиды, бірақ сол
тілде бірде-бір сөз айтпайды. Содан соң оқу процесінде ол естігеніне немесе
оқығанына көңіл аударып, әрекет жасауы тиіс мезгіл басталады. Барлығы физикалық
қозғалысты білдіретін іс әрекеттерден басталады. Мысалы, «тұру» деген сөзді
оқыған кезде барлығы тұру тиіс, «отыру» – отырады және т.б. Осылайша, оқушы көп
ақпарат жинағаннан соң (тыңдап, содан соң іс әрекет жасап) ол сөйлеуге дайын
болады. Бұл әдістің қолайлығы, ең алдымен, оқушы оқыту процесінде өзін ыңғайлы
сезінеді. Алынған ақпаратты адам өзінен өткізгеннен, ол қажетті әсерге қол
жеткізеді. Сондай-ақ маңыздысы, оқушылар бұл әдіс бойынша тілді тікелей немесе
жанама үйренген кезде, олар оқытушымен қатар бір-бірімен сөйлеседі.
Бату әдісіне «Sugesto pedia» назар аударсақ, оның салтанаты 70-шы жылдарға
тура келді. Бұл әдіске сәйкес шет тілін меңгеру үшін, ең болмағанда оқу кезінде,
мүлдем басқа адамға айналу керек. Шет тілін үйрене отырып, барлық оқушылар
өздеріне жаңа есімдер таңдап, өмір баяндарын ойдан шығарады. Осының есебінен
дәрісханада олар мүлдем басқа әлемде – тіл оқылатын әлемде сияқты қиял
құрылады. Бұның бәрі кез келген адам оқу барысында толығымен бойын еркін
ұстағандай, ашылғандай және оның сөйлеуі барынша біртумаға ұқсас болу үшін
жасалады. Оның, мысалы, нағыз Қайраттың сөйлегені емес, жалған Джонның
сөйлгеніндей болуы тиіс.
Шет тілдерін үйренудің келесі тәсілі, 70-шы жылдардың соңында пайда болды.
Ол «audio-lingual-method» (аудиолингвистикалық әдіс) деп аталады. Оның мәні
мыналардан тұрады: оқытудың бірінші кезеңінде оқушы естігенін оқытушының
немесе фонограмманың соңынан қайталайды. Тек екінші кезеңнен бастап қана оған
бір-екі сөз тіркестерін өз атынан айтуға рұқсат беріледі, қалғаны тағыда қайталаулардан құралады.
70-шы жылдары коммуникативтік әдістің пайда болуымен есте қалды. Бұл
әдістің негізгі мақсаты – адамды қарым-қатынас жасауға үйрету, оның сөзі
серіктестігіне түсінікті болғандай істеу. Осы әдістемеге сәйкес, адамды таза мәнде
табиғи, жаратылыс жағдайларда оқыту кезінде бұған қол жеткізуге болады. Мысалы,
оқытушы үстелге көрсете отырып «Бұл не?» деп сұрайды. Ол табиғи деп саналады
егер де сол оқушы шын мәнінде бұл не екенін білмесе. Коммуникативті деп
аталатын әдіс, қазіргі уақытта іс жүзінде олай аталмайды да. Дегенмен, оның
мақсаты – адамды қарым-қатынас жасауға, сөйлеуге үйретуді көздейді. Қазіргі
заманғы коммуникативті әдіс бір-бірімен үйлесетін көптеген шетел тілін оқыту
тәсілдері болып саналады. Бәлкім, коммуникативті әдіс түрлі білім беру
әдістемелерінің эволюциялық пирамидалардың төбесінде орналасқан.
Сонымен, отандық әдістемелік нарығында әркімнің өз талғамына кез-келген
өнім бар, тек мақсаттарда, құралдарда және ең бастысы әдістемелерде айқындалу
керек. Сол кезде ғана оқыту бағдарламалар мен курстарды таңдау онша қиын
болмайды және әркім өзі қалайтын әдістеме бойынша жұмыс істей алады.
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КӨПТІЛДІЛІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУДАҒЫ БАСТЫ
БАҒЫТТАРДЫҢ БІРІ РЕТІНДЕ
Г.М. Тохметова, А.М. Сыздыкова, А.Т. Макишева
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, Павлодар қ.
Жаңа мыңжылдық білім беру жүйесінде жаңа леп алып келді және бүгінгі күні
әлемнің көптеген елдерінде білім беру жүйесіндегі басты құзыреттіліктердің
қалыптасуы белсенді талқылануда. Солардың ішінде болашақта жас түлектердің
қызметте табысқа қол жеткізуіне үлкен септігін тигізетін коммуникативтілік
құзыреттілігіне аса назар аударған жөн. Шет тілдеріне үйрету кәсіби мамандарды
даярлауда басты элементтердің бірі болып табылады. Көптілділік – көпмәдениетті
тұлғаны қалыптастырудың негізі. Елбасы Н. Назарбаевтың пікірінше «...Қазақстан
өзінің көпұлттылығымен бірегей және күшті. Қазақстан халқының еуразиялық түп
тамыры шығыстық, азиялық, батыстық және еуропалық халық нөпірін байланыстыруға және көпмәдениеттіліктің бірегей қазақстандық нұсқасын жасауға мүмкіндік
береді» [4]. Қазақстан ежелден әлемдік мәдени үдеріске тартылған болатын. Географиялық жағынан Шығыс пен Батыстың қиылысында орналасуы Қазақстанның
этникалық келбетін айқындап берген сияқты.
Қазақстанда полиэтникалық құрамы бар мектептер ХІХ ғасырдың аяғында
пайда бола бастады. Бұған Еуразия этностарының ұзақ уақыт бойғы қарымқатынасы, мәдениеттер алмасуы әсер етті. Көптеген ресейлік мұғалімдер ұзақ уақыт
бойы қазақ мектептерінде жұмыс істеп, қазақ халқына деген терең құрмет
қалыптасып, қазақ тілін үйрене бастады. Жергілікті халықты орыс мәдениетіне тарта
отырып, мұғалімдер қазақтардың ұлттық мәдениетіне ықыласпен қарады. Қазақстанда полиэтникалық құрамды мектептер санының артуына түрткі болған Ұлы Отан
соғысы болды. Көптеген ұлт өкілдерінің батыс аудандардан КСРО-ның оңтүстігі мен
шығысына ығысуы жүрді. 1942 жылдың көктемінде 7000 мың эвакуацияланған
халықтың 600 мыңы Қазақстанға орналастырылды. Осының нәтижесінде
мектептердің басым бөлігі полиэтникалық статусқа ие болды. Қазақстанда әрі қарай
осындай мектептер қатарының артуына тың және тыңайған жерлерді игеру, ірі
өнеркәсіп орындарының құрылысы үлкен роль атқарды. Қазақстанда жаңа жерлерді
игеру үшін Кеңес Одағының түпкір түпкірінен көптеген ұлт өкілдерінің еріктілері
келді. Осылай қазақстан халқы қалыптасты. Қазақстан Республикасы тілдік ахуалды
зерттеу орталығының қызметкерлері Р.Б. Абсаттаров пен Т.С. Садыков жүргізген
сауалнама бойынша, Қазақстанның бес облысынан қатысқан 1392 респондеттің
«әрқайсысы кем дегенде бес ұлттың өкілімен көрші тұратынын айтты, 83,1 % – басқа
ұлт өкілдерінен жақын достары бар, 50 % – жақын туыстары, 91,9 % – өзге ұлт
өкілдерін қонаққа шақырып, өздері де қонаққа баратынын айтты» [6]. Сонымен,

169

экономикалық байланыстардың артуы, өнеркәсіптік өнімнің өсуі, жаңа қалалар мен
елді мекендердің пайда боуы, урбанизация, миграциялық үдерістер полиэтникалық
құрамды мектептер санының артуына септігін тигізді. Сондықтан Қазақстанда біздің
республикамызда тұрып жатқан этностардың тілдерін оқуға үлкен көңіл бөлінуде.
Мектеп, колледж және жоғары оқу орындарында оқыту мемлекеттік тіл – қазақ
тілінде және ұлтаралық қарым қатынас тілі орыс тілдерінде жүргізіледі. Осылай,
Қазақстанда қостілділік қалыптасқан болса, бүгінгі күні көптілділік білім беру
тенденциясы да қалыптасуда.
Қазақстан Республикасының тілдік саясатының барлық құжаттарында бірнеше
тілдерді игеру қажеттілігі негізгі идея болып табылады. Көптілділік пен көпмәдени
білім беру принциптері Қазақстан Республикасының Ата Заңында, «Қазақстан
Республикасындағы тілдер туралы» және «Білім беру туралы» заңдарында орын
алған. Мемлекеттік бағдарлама бойынша жаңа заман оқулықтары елімізде алты
тілде: қазақ, орыс, ұйғыр, өзбек, түрік және неміс тілдерінде басылып шығарылады.
Болон үдерісіне қосылған соң Қазақстан, жаһандық білім беру платформасының қатысушысына айналды. Қазақ және орыс тілдерімен қатар ағылшын тілін білу,
білім берудің сапасын қамтамасыз етудің және халықаралық байланысты дамытудың
негізі және Болон Декларациясының басты принциптерінің бірі – академиялық
ұтқырлық принципін тиімді енгізіудің алғышарты болып табылады [3].
«Қазақстан бүкіл әлемде халқы үш тілде сөйлейтін және жоғары білімді ел
ретінде қабылдануы керек. Олар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық
қарым қатынас тілі және ағылшын тілі – жаһандық экономикаға ықпалдасу тілі» [5].
Көптілді білім беру қазақстандық түлектердің халықаралық деңгейде бәсекеге
қабілеттіліктерін арттыру үшін жағдай жасайды. Бұл тұрғыдан Қазақстанның білім
беру жүйесінде, мазмұны жағынан да, ұйымдастырушылық жағынан да маңызды оң
өзгерістер болды. Шет тілдерін оқу ең алдымен, бүгінгі жаһанданған әлемде адам
өмірінің практикалық және кәсіби өсуінің кепілі ретінде әлеуметтік маңызды деп
танылған. Қазақстандық білім беру кеңістігінде шет тілінің орны қазақ және орыс
тілдерімен қатар – халықаралық қарым қатынас тілі ретінде айқындалған.
Көптілділік білім беруді іске асыру жөнінде әлемдік мектептердің алдыңғы қатарлы
тәжірибесін зерттеу, шет тілдерді оқытуды әрі қарай жетілдіру мен оны меңгеруді
тереңдету үшін ертерек енгізудің қажеттілігін көрсетті. Бірқатар концептуалдыметодологиялық мәселелер шешілді. Халықаралық типтегі республикалық мектептер
мен тілдік жоғары оқу орындарында оқудың халықаралық-стандарттық деңгейін
енгізу үшін «арнайы мақсаттарға бағытталған тіл» бойынша экспериментальді түрде
концептуалды базис дайындалып, бекітілді. Шет тіліне оқытудың жаңа педагогикалық және ақпараттық технологиялары, соның ішінде қашықтан оқыту жүйесі
енгізілді. Тілдік және тілдік емес жоғарғы оқу орындарында практикалық шет тілі
және «арнайы мақсаттар бағытталған тіл» бойынша типтік бағдарламалардың
жобалары құрастырылды.
Елімізде басқа тілде білім беруді ұйымдастыруда бірқатар қиындықтар бар:
мектептерде ағылшын тілін меңгерген пән мұғалімдері жетіспейді; жоғарғы оқу
орындарында шет тілінде оқытатын оқытушылар саны аз; бүгінгі күні абитуриенттердің ағылшын тілін меңгеру деңгейі төмен; білім алушылар тарапынан шет тілін
үйрену тек олардың жеке басының тырысуынан екені әлі де толық түсінбеген.
Елбасының тапсырмасы бойынша 2013 жылдан бастап, барлық мектептерде
ағылшын тілін үйрету бірінші сыныптан енгізілген. Екі-үш жылдан соң бұл
мектептер кейбір пәндерді ағылшын тілінде жүргізе бастайды. Сол уақытқа дейін,
осы жұмыстарды іске асыратын білікті мамандарды даярлау қажет. Сондықтан да
қазірден бастап, еліміздің педагогикалық жоғарғы оқу орындарында, түрлі пәндерді
ағылшын тілінде сабақ жүргізу алатын, ағылшын тілін жақсы меңгерген мұғалім
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мамандарды даярлаудың нақты және тиімді шаралары басталып керек. Оқытылып
жатқан түрлі оқу пәндері, мәселен, тарих, информатика, биология, елтану және т.б.
пәндері шет тілінде жүргізілген жағдайда ғана біз көптілділік білім беру туралы айта
аламыз.
Еліміздің жоғары оқу орындарының алдында, басымдылық мамандықтар
бойынша пәндерді ағылшын тілінде жүргізе алатын білікті мамандарды даярлап
шығару міндеті тұр. Аталмыш міндет Еурокомиссияның кәсіби мамандарды
даярлайтын жоғарғы оқу орындарында, болашақта мамандардың өз кәсіби
салаларында шет тілінде коммуникативті құзыреттіліктерін қалыптастыру үшін,
оқыту ішінара шет тілінде болуы керек деп жариялаған принциптерінің бірінен
көрініс табады. Бір сөзбен айтқанда, Еуроодақтың тілдік саясаты оқу орындарының
түлектері халықаралық экономикалық жүйеде емін еркін ықпалдаса алуына
бағытталған [2].
«2011–2020 жылдарына арналған ҚР білім беруді дамытудың Мемлекеттік
бағдарламасы» білім беру жүйесіне көптілділікті енгізуді міндет етіп қояды.
«Оқытуда ағылшын тілін қолданатын педагогтардың үлесі 30 % жету керек».
Сондықтан еліміздің бірқатар ЖОО мен мектептерінде көптілділік, яғни пәндерді
шет тілінде жүргізу енгізілуде [1]. «Бес институционалдық реформасын жүзеге
асырудың 100 қадамы» бағдарламасының №79 қадамында: Білім беру жүйесінде –
жоғары сыныптар мен ЖОО-ларда ағылшын тілінде оқытуға кезең-кезеңмен көшу.
Басты мақсаты –даярланатын кадрлардың бәсекелестік қабілетін арттыру және білім
беру секторының экспорттық әлеуетін көтеру деп көрсетілген.
Сонымен, еліміздің педагогикалық жоғары оқу орындарының алдында, басымдылық мамандықтар бойынша пәндерді ағылшын тілінде жүргізе алатын білікті
мамандарды даярлап шығару міндеті тұр. Павлодар мемлекеттік педагогикалық
институтында болашақ мамандардың халықаралық білім беру мен экономикалық
ортада еркін ықпалдасуы үшін оқыту мен білім беру үш тілде (қазақ, орыс және
ағылшын) жүргізіледі.
Сонымен, көптілділік білім беру қазақстандық түлектердің халықаралық
деңгейде бәсекеге қабілеттіліктерін арттыру үшін жағдай жасайды. Бүгінгі күні
көптілділік білім беру жүйесі Қазақстанның дамуы мен халықаралық ықпалдасу
үдерісімен шартталған қазақстандық білім беру жүйесінде сұранысқа ие деп толық
айта аламыз. Бұл Қазақстанның халықаралық ықпалдасу жағдайында білім
алушылар мен практик-мамандардың жоғары бәсекеге қабілеттілік пен кәсіби
құзыреттіліктікті арттыруға деген ұмтылысымен түсіндіріледі.
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ШЕТЕЛ ТІЛІН ОҚЫТУДА ЖОБА ӘДІСІН ҚОЛДАНУ
Г.А. Шалабай, А.О. Каримова
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, Павлодар қ.
Білім беру жүйесіне ірі өзгерістер ықпал етуде. Балаға деген көзқарас қаралып
жатыр: ол объекттен субъектке ауысуда, мұғалім жетекші мәртебесінен кеңесші
мәртебесіне айналуда. Ұстаздың еңбек өнімі бұл – дамыған, тәуелсіз, табысты, өзіне
сенімді тұлға, ал бұл үшін табысқа лайықты жағдай жасау керек, мұғалім осы
мәселені естен шығармауы қажет. Оқушы мектеп табалдырығын аттап, өзіне
сенімсіз және өзінің шеңбер мүмкіндіктері аясында әрекет етуге тырысып,
сәтсіздіктерге душар болса, яғни мұндай оқушы өзінің сенімсіздігі мен қиындықтарын жеңуге үйренген жоқ, мұндай адам өмірде өз орнын таба алмайды. Сонымен
қатар, әр оқушыда өзін -өзі іске асыру жіне жетістіктерге жету талаптары мен
қажеттіліктері болады. Бұл үшін балаға жағдай және эмоционалдық қолдау жасау
керек, яғни ол өзінің ішкі дүниесінен нақты мүмкіндіктер тауып, соларға сүйене
отырып, қиын жағдайлардан шыға білуі қажет. Өз-өзіне деген мұндай сенімділік
баланың рухын одан әрі дамыда түседі.
Осылайша, қазіргі кезеңде оқушылардың проблемалық жағдайларын шешу
үшін және жеке көзқарас құру үшін, оқушылардың танымдық қызметін жандандыр
үшін, білім беру жүйесінде психологиялық қолдау өзекті болып табылады.
Жобалау – «proicere»деген латын сөзі. Бұл сөз «жоспарлау, дайындау» сияқты
мағынаны немесе жоспардың жүзеге асырылуын білдіреді. «Жоба» ұғымы
педагогика саласында ғана емес экономика, басқару, зерттеу салаларында да кеңінен
қолданылатыны белгілі. Мысалы: құрылыс жобасы, зерттеу жобасы, оқыту жобасы
т.б. Жоба әдісі оқушылардың бір проблеманы шешуін талап етеді. Ал проблеманы
шешу үшін олар бір жағынан әр түрлі әдіс- тәсілдерді қолданса, екінші жағынан әр
түрлі пәндерден алынған білімнің интеграциясын пайдалануы қажет. Демек, жоба
әдісі оқушылардың білімділік ситуацияға түсіп, өз проблемаларын іздеп, тауып,
шешуі, өзіндік жұмыстарын, іс-әрекетін ұйымдастыруы. Жобалап оқыту технологиясы өткен ғасырдың басында АҚШ-та дүниеге келген. Оны проблемалар әдісі деп те
атаған. Америка философы әрі педагогы Дж. Дьюи, және оқушысы У.Х. Килпатри
ойлап тапты. Дж. Дьюи оқудың белсенді формасын ұсынды. Бұл жерде өмірден
алынған проблема қажет, ол бала үшін маңызды әрі таныс болуы керек, оны шешу
үшін өз білімін пайдалана алатындай болу керек [1, 2 б].
Баршаға мәлім, шет тілін үйренудің әр сатысындағы негізгі талап, бұл –
оқушының коммуникативтік акт және коммуникативтік міндеттерді асыра алу
қабілеттілігі.
Ағылшын тілі мұғалімі санатынан, менің өз міндетім ретінде, оқушыларды тек
ағылшын тілінде сөйлеу ғана емес, сонымен қатар жан- жақты дамыған тұлға
қалыптастыру деп есептеймін. Белсенді оқыту әдістерін қолдану жеке тұлғаның
шығармашылық белсенділігін дамытуға және мінез – құлықтарын түзетуге ықпал
етеді деп есептеймін. Бұл технология орта деңгейдегі мектеп оқушыларына тән, яғни
жасөспірімдер болып саналады. Жасөспірімдер жасына сәйкес, орыс психологтары
Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов – тың ойынша, оқушылардың тұлғааралық қарым-қатынасы жетекші қызмет болып саналады. Дәл осы жаста (13–14
жас) оқушыларда ізденуге, мектептен тыс іс-шараларға қатысуға, бүкіл дүниені
танып,білуге және ғылыми зерттеулерге деген қызығушылықтары тартым болады.
Оларда абстрактілі ойлау және логикалық жады дами бастайды. Өкінішке орай, 13–
14 жас аралығындағы оқушылар сабақтан алған білімдерін пайдалану мүмкіндіктері
болмай, шет тілін уйренуге қызығушылықтарын жоғалтады. Жоба әдісі, сөзсіз, шет

172

тілін үйренудегі ең белсенді әдістерінің бірі болып саналады. Көптеген білім беру
жүйесін жоба әдістері қызықтыруда, яғни «Мен не үйренемін, білемін және бұл
білімімді қайда және қалай қолдана аламын» [2, 4-5 б].
Жоба әдісі, әрдайым, оқушылардың өз бетінше жұмыс істеуіне бағытталған,
яғни жеке, жұптық, топтық, сонымен қатар олар бұл жұмыстарды белгілі бір уақыт
кезеңінде жүзеге асырады. Оқушылардың өздік жұмыстары кезінде, оларда уәж,
өзін-өзі бақылау, өзін-өзі ұйымдастыру және т.б жеке қасиеттері неғұрлым айқын
көрініп, дамиды. Егер оқушы мектеп кезінде ғылыми-зерттеу дағдыларын игерсе,
яғни ақпараттағы фактілерді салыстыруды, жеке талдау жасауды, қорытындылай
алуды білсе, бұл оқушы болашақта өмір өзгерістеріне оңай бейімделеді және өзінің
дағдысы болашақ мамандығын дұрыс таңдауға көмектеседі.
Біздің қоғам ғылыми, өндірістік, қоғамдық және жеке туындайтын мәселелерді
шешуге қабілетті адамдарға мұқтаж болып табылады. Өскелең ұрпақты тәрбиелеу
және қалыптастыруда мұғалімнің рөлі алдыңғы қатардағы орындарға ие. Әрине
әрбір мұғалім мектепте және сабақтан тыс іс-шараларда өз пәні арқылы балаларды
тәрбиелеу және дамыту жолдарын іздейді.
Осы орайда, шет тілі мұғалімі үлкен мүмкіндіктерге ие. Шет тілі пәні
оқушыларға басқа елдің мәдениетін оқып, танып білуге үлкен мүмкіндік ашады, ал
бұл өз кезегінде еліміздің мәдениетіне және қазақ тіліне деген құрметті көздейді. Әр
тілді бір – бірімен салыстыру барысында, тіл – бұл адамдар арасындағы байланыс
жасау құралы екеніне көз жеткізеді. Мектепте шет тілін меңгеру қарқынды
белсенділік қызметін қамтиды. Оқушының жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету
үшін оны ынталандыру қажет. Ынта деңгейін арттыруға не әсер ете алады? Ең
алдымен, шет тілін үйренудегі тиімділік пен қызығушылықты қамтамасыз ету болып
табылады. Шет тілін үйренудегі әрбір кезеңінде оқушылар танымдық белсенділігін
көрсете алуы, тұжырымдар жасауға, және ана тілі мен шет тілінде өз ойларын жетік
қалыптастырып, жеткізе алулары өте маңызды болып есептеледі. Әр оқушының
жеке қабілетін дамытып, жүзеге асыру үшін сыныпта арнайы жағдай жасау керек.
Оқу процесі үш маңызды құрамдас бөліктен тұрады: а) мұғалім мен оның шеберлігі,
б) оқушы және оның ынтасы, с) меңгеруді қамтамасыз ететін пән.
Педагогикалық әдістердің бірнеше түрлері бар. Сабақ оқу үдерісінде,
тақырыпты жетік меңгеру үшін әрбір пәнде өзінің жеке, тиімді әдіс- тәсілдері
болады [3, 62 б].
Жобалау әдісі – оқу үрдісін ерекше етіп тұратын кешенді оқыту тәсілдердің
жиынтығы. Бұл әдіс – оқушылардың әрекеттерін өз бетінше жоспарлауға,
ұйымдастыруға және бақылауға мүмкіндік береді. Жобалау әдісі оқушыларға
тақырып таңдауға, мәліметтердің дереккөздерін жинауға және презентация жасауда
өз бетінше жұмыс істеуге жағдай жасайды. Бұл әдіс қарым – қатынастың жаңа түрін
үлгілеуге арналған. Зерттеу барысында оқушының бойында төмендегідей біліктер
қалыптасады:
– Алдына қойған мақсатына жету және жүзеге асыру жолдарын іздестіреді.
– Мүмкіндіктері мен мүмкіндіктер шегін тексеруге және дамытуға жағдай
жасайды.өзінің қабілеті мен қызығушылығына қарай тақырыпты еркін таңдай алады.
– Алдына қойған міндетіне қарай жұмыстың мазмұнына өз бетінше талдау
жасай алады.
– Өз бетінше
– Мәліметтерді жинап, жүйелеп және сыни ойлауға үйренеді.
Аудиторияның алдында еркін сөйлеуге, ойын жетік, дәлелді және логикалық
жүйелікпен жеткізуге, аудиторияны өзіне қарата білуге дағдыланады.
– Өзгелерді тыңдап, айтқандарын ой елегінен өткізуге дағдыланады.
– Шешімі қиын сұрақтарды өз бетінше шеше біледі [4, 404 – 408 б].
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Осыған орай ғылыми зерттелген білім беру әдістерін іс жүзіне асыруда білім
берудің сан алуан жаңа технологиялары пайдаланылып жүр. Солардың бірі –
Ұлыбританияның «Кэмбридж» университетінің әдістемесінің басылымындағы
«Cutting Edge» оқулығы. Модульдеп оқыту технологиясы негізінде жасалынған
оқулық – біріншіден, жасөспірімдерге күнделікті тұрмыс қажетіне, ситуацияларға
негізделген коммуникативтік курс. Екіншіден, бұл әдіс ағылшын грамматикасын
анық және жанамалап таныстыратын күнделікті сөздерде қолдануға үйрететін
структуралық курс. Сондықтанда, бұл әдісте оқушылардың тілге деген қызығушылығын арттыратын тақырыптар мен тапсырмалар көп берілген. Коммуникативтік
курс негізінде оқытудың түрлері: тыңдау, сөйлеу, оқу және жазу тығыз байланыстырылып құрылған [5, 1-2 б].
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М. ЖҰМАБАЕВ ӨЛЕҢДЕРІНДЕГІ СӨЗ-СИМВОЛДАР
Ү. Амринова, Б.М. Кадырова
С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.
Мағжан Жұмабаев – қазақ поэзиясының шолпан жұлдыздарының бірі әрі
бірегейі. Ақын өзі өмірден өтсе де ұрпақтарына мол рухани азық қалдырып кетті. Ол
тек рухани азық қана емес, ғылыми тұжырымдар жасауға қажетті зерттеу нысаны да
болуда. Оған дәлел ретінде тілшілер мен әдебиетшілер тарапынан жарияланып
жатқан ғылыми жұмыстарды айтуымызға болады. Онда ақынның өмірі, өлеңдері,
поэмалары, ақын тілінің ерекшелігі мен қолданылған әдіс-тәсілдер және т.б. туралы
зерттелген. Сол зерттеулерде ақынға «Жыр жұлдызы» деген «атақ» беріледі. Ақын
өлеңдерін оқи отыра шынымен, «Жыр жұлдызы» деген мадақтауға лайық екендігіне
көз жеткізгендейміз.
Мағжан ақынның табиғаты өте күрделі, сырға толы. Талайды аузына қаратып
тамсандырған ақын сырын қалай түсінуге болады? Бұл сұрақтың жауабын поэзиясынан табамыз. Ақын нені айтса да бейнелеп, жүрекке жетерліктей етіп айтады.
Меніңше, ақын туындыларының басты ерекшелігі уақыт сынына төтеп берерлік тіл
байлығы мен ой тереңдігі, сөз қолдану шеберлігі мен көркемдігі болса керек.
Біз бұл мақаламызда ақын шығармаларындағы символдық-сөз қолданыстарды
қарастырмақшымыз. Ақын өлеңдерінде алаш, күн, от, ой, у, дерт, жел, өмір, өлім,
жан т.б. сөз-символдар жиі кездеседі.
Ақын поэзиясында жиі қолданылатын «От» сөзі. Ежелгі түркі жұртының киелі
тотемі саналатын «от» ұғымы Мағжанның «От» деп аталатын өлеңінде негізгі ойды
білдіріп, өзінің ішкі болмысын, рухын танытқандай.
Мысалы:
Күннен туған баламын,
Жарқыраймын жанамын,
Күнге ғана бағынам
Өзім – күнмін, өзім – от,
Сөзім, қысық көзім де – от,
Оттан басқа Тәңірі жоқ [1].

174

– деп жалын ата сөйлейді. Сөзден сурет салып, жан бітірген Мағжан ақынның кез
келген өлеңін алсақ та, шебер кестеленген бейнелі сөздерді кездестіреміз.
От лексемасының ақынның «Жан сөзі» өлеңіндегі қолданысы:
Әміріңді екі қылмай орындадым,
Есімде отқа, суға ұрынғаным.
Өтті жылдар, жапанда жалғыз қаппын,
Өмірімді осынша улап, не қылғаның?!
«Жел бол!» – дедің, жел болып еспедім бе?
Уақыт талғап,ерте я кеш дедім бе?
Желдей жынды есалаң екпінді боп,
Заулап тұрған отқа өзім түспедім бе?!
«От бол!» – дедің,от болып жанбадым ба?
Күйдірмей, сірә, нәрсе талғадым ба?
Күлді де алдым құшаққа, гүлді де алдым.
Мынау «күл, мынау «гүл» деп таңдадым ба?!
«Ойы жоқ, ессіз отты тәңірі көрген,
Тұншығып жат, есерім!» – деп күлер ме?! [1].

Аталмыш өлеңде от сөзі төрт рет қолданылған. Осы қолданыстардағы от
сөзінің семантикасы бірдей емес. «Есiмде отқа-суға ұрынғаным», – дегендегi «отқасуға» сөздерi де ауыспалы мағынада қолданылып, символдық белгiге айналған.
Себебi қаһарман бiресе отқа, бiресе суға түсiп, азап шеккен екен деп, сөзбе-сөз ұғына
да, ұғындыра да алмаймыз.
«Заулап тұрған отқа өзім түспедім бе?!» бұнда күш-қуат пен қатар қайсарлық
қасиеттері сезіледі. Қиыншылық, азапқа өзі барып түсуінен осыны байқаймыз. «От
бол!» – дедің, от болып жанбадым ба?» дегенде осы әрекет дами түседі. Сонымен
қатар ұлтжандылық қасиетін де көруге болады. От болып жану екінің бірінің
қолынан келмейтін қасиет. Оған тек күш-жігері мықты, қайсар, өз ұлтын сүйетін
адамдар ғана бара алады.
Жыр жұлдызы Мағжан Жұмабаев поэзиясының эмоционалды-экспрессивтік
әсерлілігін одан әрі еселендіре түсу үшін сипаттау, көріктеу, айшықтау, түйдектеу
тәрізді әдіс-тәсілдерді шебер қолданады.
Жоғарыда келтірілген «От бол» – дедiң, от болып жанбадым ба? // Күйдiрмей,
сiрә, нәрсе талғадым ба? // Күлдi де алдым құшаққа, гүлдi де алдым, // Мынау «гүл»,
мынау «күл» деп таңдадым ба?», – шумағында шарттылық бар. Лирикалық
қаһарманның от болумен де тынбай «күлдi де», «гүлдi де» құшаққа алуы
шарттылықпен бiрге астарлауды да білдіреді.
От сөзі Мағжан Жұмабаевтың «От», «Пайғамбар», «Жер жүзіне», «Күміс
нұрлы ай», «Тілегім» атты өлеңдері мен «Батыр Баян» поэмасында кездеседі. «От»
өлеңінде 23 рет, аталған басқа өлеңдерінде 1 және 7 реттен қолданылған. Ақын
тіліндегі от сөзінің білдіретін мағыналары:
От-қайсарлық
От-күш-қуат
От- қайғы-қасірет
От-құштарлық, сезім, махаббат
От-өмір, тіршілік
От-қиындық, азап
От-тәңір, жаратушы
От-қаһар, ашу-ыза
От- қуану, шаттану
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От-кие, қасиет
От-ұлтжандылық

Контекске қарай осы мағыналарда жұмсалып отырады. Мағжан Жұмабаев
қолданысындағы «От» сөзінің мағынасын ашып көрсетсек, ақын бейнесімен «От»
сөзінің сабақтастығын анықтаймыз. «Мағжанның сыры неде,талайды аузына
қаратып, тамсандырған ақын феноменін қалай түсінуге болады? Ол құдіреттің аты
не, заты не? Ол – от. От емес – ау, Мағжан бойындағы жалын атқан – от!» Бойында
жалын атқан «оты» бар ақын Мағжанның «От» бейнесінде өз халқын күреске
шақырады. Ақын отаршылдықпен күресу үшін су да, жер де, ауа да түк емес дейді,
олар күресу құралы бола алмайды. Күресу құралы – от. От болсаң ғана алдыңа
қойған мақсатыңа жетесің дей келе, «Сүйген нәрсе күйеді, Ұшырғанды шоқ қылар,
Шоқ қылар да жоқ қылар. Мұның аты – От болар». Оттың астарында өжеттілік,
намысшылдық жатыр деп ойлаймын. Ақынның көздегені де осы. Ол жастардың
намысшыл, өжет болуын жан жүрегімен қалайды.
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ЛИНГВИCТИКAДAҒЫ «ТIЛДIК ТҰЛҒA» МӘCEЛECI ЖӘНE О. БӨКЕЙ
ТІЛДІК ТҰЛҒАСЫ
Б.М. Қадырова
С.Торайғыров атындағы ПМУ профессоры, Павлодар қ.
Тiлдiк тұлғa тeрминiнiң қoлдaнылу caлacы өтe кeң. Oл лингвиcтикa aяcындa
ғaнa eмec, зeрттeу oбъeктici aдaм бoлып тaбылaтын пcихoлoгия, филocoфия, лингвoдидaктикa, әдeбиeттaну ғылымдaрындa дa қoлдaнылaтындығын aйтуымызғa бoлaды.
Лингвиcтикaдa тiлдiк тұлғa тeрминi aлғaш рeт В.В. Винoгрaдoвтың 1930 жылы
жaрық көргeн «Көркeм прoзa турaлы» eңбeгiндe қoлдaнылғaн. Coдaн бeрi тiлдiк
тұлғa мeн oның cипaты, құрылымы, жaлпы тiлдiк тұлғa тeoрияcы мeн acпeктiлeрi
жaйлы жaзылғaн ғылыми зeрттeулeр қaтaры күн caнaп тoлығып кeлeтiнiн aтaп
aйтуымызғa бoлaды. Тiлдiк тұлғa жaйлы жaзылғaн зeрттeулeргe шындық өмiрдeгi
aдaмдaр мeн көркeм шығaрмaдaғы кeйiпкeрлeрдiң тiлдiк тұлғacы өзeк бoлғaн.
Лингвиcтикaдa тiлдiк тұлғa мәceлeci жac (жac өcпiрiмдeрдiң тiлдiк тұлғacы) жәнe
жыныc (әйeл мeн eр aдaмдaрдың тiлдiк тұлғacы) eрeкшeлiгiнe, мaмaндығы мeн т.б.
әлeумeттiк бeлгiлeрiнe бaйлaныcты дa бiршaмa зeрттeлгeн. Oрыc тiл бiлiмiндe тiлдiк
тұлғa тeoрияcы Ю.Н. Кaрaулoвтың eciмiмeн тiкeлeй бaйлaныcты. Oл көркeм
мәтiннiң көмeгiмeн тiлдiк тұлғaның үш дeңгeйлiк үлгiciн жacaды. Ю.Н. Кaрaулoвтың
тeoрияcы нeгiзiндeгi тiлдiк тұлғaның үш дeңгeйлiк құрылымы:
1. Вeрбaлды-ceмaнтикaлық дeңгeй;
2. Лингвo-кoгнитивтiк дeңгeй;
3. Прaгмaтикaлық дeңгeй [1. 118].
Вeрбaлды-ceмaнтикaлық дeңгeй тiл бiлiмiндeгi зeрттeулeрдe «нөлдiк дeңгeй»
дeп aтaлaды. Бұл дeңгeйдe тiлдiк тұлғa жaлпы лeкcикoнды, тiлдiк aялық бiлiмдi
мeңгeруi тиic. Мәceлeн, көркeм шығaрмaдa қoлдaнылғaн тiлдiк тәciлдeрдiң
мaғынacын, oндaғы aвтoр жacaғaн oбрaздaрды түciнiп oтыру oқырмaнның нөлдiк
дeңгeйiн aнықтaйтын өлшeм. Лингвo-кoгнитивтiк дeңгeйдi лингвoмәдeни бiрлiктeр
мeн кoнцeптiлiк жүйeлeрдiң функциoнaлды тeзaуруcы қaмтиды. Бұл бiрiншi дeңгeй
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дeп aтaлaды. Aл eкiншi дeңгeй прaгмaтикaлық дeңгeй дeп aтaлып, oны тiлдiк тұлғa
үшiн aca мaңызды дeп тaбылғaн мaқcaттaр мeн уәждeр, түрлi ұcтaнымдaр құрaйды.
Кeйiнгi жылдaры oрыc, қaзaқ тiл бiлiмiндe тiлдiк тұлғa тaқырыбынa бiршaмa
зeрттeулeр aрнaлғaнын aйттық. Қaзaқ тiл бiлiмiндe тiлдiк тұлғa мәceлeci З.A. Aбдуллинaның «Бaлaлaр әдeбиeтi кeйiпкeрлeрiнiң тiлдiк тұлғacы» (Б. Coқбaқпaeв, М. Гумeрoв, М. Қaбaнбaeвтың шығaрмaлaры бoйыншa) (Aлмaты, 2008), Ш.C. Ниятoвaның
«Мaхaмбeттiң тiлдiк тұлғacы (Aлмaты, 2007), Ф.Б. Қoжaхмeтoвaның «Тұрмaғaмбeт
Iзтiлeуoв тiлдiк тұлғacының диcкурcтық cипaты» (Aлмaты, 2004), A.C. Иcaқoвaның
«Қaзaқ тiлдi cтудeнт-филoлoгтың тiлдiк тұлғacын қaлыптacтырудың лингвoмәдeни
нeгiздeрi» (Aлмaты, 2010), Г.Ә. Мұрaтoвaның «Aбaйдың тiлдiк тұлғacы: диcкурcтық
тaлдaу мeн кoнцeптуaлды жүйeci» (Aлмaты, 2009) Ф. Тeрeкoвaның «Қ.Қ. Жұбaнoвтың тiлдiк тұлғacы» (Aлмaты) aтты зeрттeулeрiндe қaрacтырылғaн. Oрыc тiлiндe
жaрық көргeн Н.И. Гaйнуллинaның «Языкoвaя личнocть Пeтрa Вeликoгo. Oпыт
диaхрoничecкoгo oпиcaния» (Aлмaты, 2002), Т.E. Пшeнинaның «Диcкурcивнoe
oпиcaниe языкoвoй личнocти Кaтуллa» (Aлмaты, 2000), O.Ф. Кучeрeнкoның «Языкoвaя личнocть Л.Н. Тoлcтoгo» (нa мaтeриaлe пeрeпиcки) (Қaрaғaнды, 2004) жәнe тaғы
бacқa дa зeрттeулeрiндe I Пeтр, Кaтуллa, Л. Тoлcтoйдың тiлдiк тұлғaлaры қaрacтырылғaн. Ocы aтaлғaн зeрттeулeрдiң бәрiндe дeрлiк Ю.Н. Кaрaулoвтың тeoрияcы
бacшылыққa aлынғaн.
Г.И. Бoгин тiлдiк тұлғa мoдeлiн мәтiн түрлeрiнe бaйлaныcты қaрacтырaды. Oл
Ю.Н. Кaрaулoвтың үш дeңгeйлiк үлгiciнe тaғы eкi дeңгeйдi қocaды: эмoциoнaлды
дeңгeй (эмoтикoн) – aдaмның бaғaлaуыштық көзқaрacын тaнытушы қaбiлeтi;
мoтoрикo-aртикуляциялық дeңгeй – cөйлeудe aдaмның физикaлық, эмoциoнaлдық
күйiнe, жыныcы, жacы, әлeумeттiк мәртeбeciнe қaрaй көлeмдi aқпaрaтты бeруi [2].
В.И. Кaрacиктiң «Тiлдiк шeңбeр: тұлғa, кoнцeпт, диcкурc» eңбeгiндe тiлдiк тұлғa
мaзмұнын құндылық (тiл ұлттық хaрaктeрдiң қaлыптacуынa нeгiз бoлaтын жәнe
тiлдiк қaрым-қaтынac кeзiндe жүзeгe acaтын дүниeнiң тiлдiк бeйнeci мeн рухaни
түciнiктeрдiң иeрaрхияcын құрaйтыны), мәдeниeттaну (зeрттeлeтiн тiлдeгi мәдeниeт
фaктiлeрiн бiлу, яғни, мәдeниeттi тiл aрқылы мeңгeру дeңгeйi мeн мәдeниeт
шeңбeрiндe тiлдi мeңгeру дeңгeйiн көрceтeдi. Бұл өз кeзeгiндe мәдeниeтaрaлық
кoммуникaция мeн мәдeниeтaрaлық кoмпeтeнцияны қaмтaмacыз eтeдi), тұлғaлық (әр
aдaмғa тән тұлғaлық eрeкшeлiк) кoмпoнeнттeрiнiң құрaйтынын көрceтeдi [3]. Тiлдiк
тұлғa құрылымы жөнiндe И.Г. Oлшaнcкий пiкiрi дe ocы тұжырыммeн мaзмұндac
бoлып кeлeдi. Oның зeрттeуiндe дe ocы үш кoмпoнeнт aтaлып, тiлдiк тұлғa дeңгeйiнe
бaйлaныcты үш тип көрceтiлeдi [4]. Oлaр: ұлттық, әлeумeттiк жәнe жeкe тұлғaлық.
Ю.Н. Кaрaулoв тiлдiк тұлғaны
– лингвoпcихoлoгиялық;
– филocoфиялық-дүниeтaнушылық;
– ұлттық eрeкшeлiк;
– әлeумeттiк cипaты;
– тaрихи-мәдeни eрeкшeлiктeрi тұрғыcынaн кeшeндi түрдe зeрттeу қaжeттiгiн
aтaп көрceткeн. Ocығaн бaйлaныcты тiлдiк тұлғa құрылымынa тән кoмпoнeнттi
инвaриaнтты жәнe вaриaциялық дeп eкi түргe бөлeдi.
Тiлдiк тұлғaны этникaлық acпeкт тұрғыcынaн зeрдeлeгeн E.C. Шoйcoрoнoвa
тiлдiк тұлғa құрылымының бec кoмпoнeнтiн көрceткeн:
– биoлoгиялық (жыныcы мeн жacы);
– этникaлық (ұлттық –мәдeни oртa, ұлттық caнa);
– әлeумeттiк (туғaн жeрi, мaмaндығы, әлeумeттiк мәртeбeci);
– пcихoлoгиялық (тiлдiк тұлғaның диcкурcты құру кeзiндeгi көңiл-күйi мeн
тeмпeрaмeнттiк eрeкшeлiгi);
– индивидуaлды (идиoлeкт-индивидуaлды тiл) [5].
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Тiл бiлiмiндeгi тiлдiк тұлғa құрылымы турaлы зeрттeулeрдi жүйeлeй кeлe,
тiлдiк тұлғaғa тән тұрaқты жәнe өзгeрмeлi eкi кoмпoнeнттi eрeкшeлeп көрceтуiмiзгe
бoлaды. Тiлдiк тұлғaның биoлoгиялық, гeнeтикaлық, пcихoлoгиялық-физиoлoгиялық, этнoмәдeни кoмпoнeнттeрiн тұрaқтығ өзгeрмeйтiн кoмпoнeнттeргe; әлeумeттiк,
тұлғaлық кoмпoнeнттeрiн өзгeрмeлi кoмпoнeнттeргe жaтқызуымызғa бoлaды.
Тiлдiк тұлғaның қaлыптacып, дaмуынa iшкi фaктoрлaрмeн қaтaр cыртқы
фaктoрлaр әceр eтeдi. Cөздi қoлдaнушы – бeлгiлi бiр әлeумeттiк жiктiң өкiлi. Aдaмның күндeлiктi ic-әрeкeтi, cөз caптaу eрeкшeлiгi мeн cөз әдeбi, мәдeниeтi coл
әлeумeттiк жiккe, oртaғa лaйық бoлaды. Тiлдiң өмiр cүру фoрмaлaрынa жaтaтын тiл
бiрлiктeрiн қoлдaнушылaрдың жac eрeкшeлiгi (бaлa, eрeceк, қaрт), жыныcы (әйeл,
eркeк), мeкeнi (aуылдық нeмece қaлaлық), кәciбi, мaмaндығы, oтбacындaғы oрны(әкe,
шeшe) әлeумeттiк бeлгiлeрi бoлып caнaлaды. Кeз кeлгeн кoммуникaнт өзiнiң
әлeумeттiк бeлгiлeрiнe қaрaй ic-әрeкeт жacaп, әлeумeттiк бeлгiлeрiнe қaрaй cөз
cөйлeйтiнi бeлгiлi. Ocы aйтылғaндaрды нeгiзгe aлa кeлiп, тiлдiк тұлғaғa әceр eтeтiн
cыртқы әлeумeттiк фaктoрлaрды жинaқтaп көрceтeтiн бoлcaқ, oлaрдың қaтaрынa
тiлдiк тұлғa өзi өмiр cүрiп oтырғaн қoғaм, кeзeң, oтбacы, қaрым-қaтынac oртacы, oқу
oрындaры, мәдeниeт oрындaры мeн бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрын жaтқызaмыз.
Әлeумeттiк фaктoрлaрғa бaйлaныcты тiлдiң өмiр cүру фoрмacы тiлдiк тұлғaның
қoлдaныcындa әр түрлi бoлып кeлeдi. Бұл өз кeзeгiндe тiлдiк тұлғaның дaмуынa әceр
eтeтiнi cөзciз.
Жoғaрыдa aтaлғaн әлeумeттiк бeлгiлeрдiң iшiндeгi жac eрeкшeлiгi (бaлa, eрeceк,
қaрт) мeн жыныcтық (әйeл, eркeк) eрeкшeлiгiн жәнe икeмдiлiк, тeмпeрaмeнт
бacымдылығы cияқты бeлгiлeрiн тiлдiк тұлғaғa әceр eтушi iшкi фaктoрлaр рeтiндe
aтaп aйтуымызғa бoлaды.
Н. Уәли «Қaзaқ cөз мәдeниeтiнiң тeoриялық нeгiздeрi» aтты дoктoрлық
диcceртaцияcындa тiлдiк тұлғaның мәдeни-тiлдiк құзiрeтiн қaрacтырып, «Тiлдiк
тұлғa тeк тiлдiң ғaнa cубъeктici eмec, aдрecaнт жәнe aдрecaт рeтiндe cөздiң дe
cубъeктici. Дәcтүрлi пaрaдигмa cөз мәдeниeттiң түп қaзығы, oртaлық ұғым тiлдiк
нoрмa бoлca, eндiгi жeрдe, жaңa пaрaдигмaдa cөз мәдeниeтiнiң түпқaзығы тiлдiк
тұлғa бoлуғa тиic» – дeгeн тұжырым aйтaды. Coнымeн қaтaр тiлдi тұтынушыдa
лингвиcтикaлық құзiрeт, кoммуникaтивтiк құзiрeт жәнe мәдeни-тiлдiк құзiрeт
бoлaтындығын aйтa кeлiп, тiлдiк-мәдeни құзiрeт дeгeнiмiз тiлдiк тұлғaның cөйлeу
(жaзу) мeн aйтылғaн (жaзылғaн) cөздi қaбылдaу кeзiндe тиicтi мәдeни ceмaнтикaны,
мәндiлiктi қoca мeңгeруi дeйдi [6]. Зeрттeушi тiлдiк тұлғaны әдeби тiлдi мeңгeру
дeңгeйiнe бaйлaныcты төрт типкe бөлiп көрceткeн:
1) әдeби тiлдi шығaрмaшылық дeңгeйдe тұтынaтын тип. Бұлaр элитaрлы тiлдiк
тұлғaлaр;
2) әдeби тiлдiң aуызшa, жaзбaшa нoрмaлaрын caқтaй бiлeтiн, aрa-тұрa
кoдификaциялaнғaн нoрмaдaн қaтe жiбeрeтiн, cөйлeу тiлi мeн кiтaби тiл элeмeнттeрiн
кeй тұcтa aйқын aңғaрa aлмaйтын мәдeни-типтiк oртaшa тип. Caн жaғынaн бacымы
дa ocы oртaшa тип;
3) нeгiзiнeн әдeби cөйлeу тiлiн қoлдaнaтын, aрacындa қaрaпaйым cөйлeу тiлiнe
тән элeмeнттeрдi қocып cөйлeйтiн тiлдiк-мәдeни тип. Caн жaғынaн, шaмaмeн,
oртaшa типтeн кeйiнгi oрындa;
4) қaрaпaйым cөйлeу тiлiмeн cөйлeйтiн, бeйәдeби элeмeнттeр мeн диaлeктизмдeрдi қoлдaнa бeрeтiн кoммуникaнттaр[6].
Зeрттeулeр нәтижeciн нeгiзгe aлып, қoрытa кeлгeндe, тiлдiк тұлғa дeгeнiмiз –
cөз жұмcaу eрeкшeлiгi aрқылы көрiнeтiн әлeумeттiк, пcихoлoгиялық жәнe этикaлық
кoмпoнeнттeрдiң жиынтығынaн тұрaтын aдaм. Тiлдiк тұлғaғa тән бeлгiлeр:
1) aнa тiлiн жeтe мeңгeргeн, өз тiлiндe дұрыc cөйлeй aлуы. Бұл жeрдe aнa тiлi
дeгeнiмiз шaртты, oл aнa тiлiндe eмec, бacқa тiлдe cөйлeуi дe мүмкiн;
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2) әлeумeттiк oртaғa бeйiмдeлгeн, өзiндiк қызығушылығы мeн мaшығы бaр;
3) әдeби тiлдi шығaрмaшылық дeңгeйдe қoлдaнaтын жәнe қызмeт eту
бaрыcындa өзiндiк шығaрмaшылығын тaнытa aлaтын aдaм.
Aдaм cөз бaйлығы мeн шeшeндiк өнeрдi тeрeң мeңгeргeндe eлгe тaнымaл тiлдiк
тұлғa дәрeжeciнe көтeрiлeтiнi cөзciз. Жeкe тұлғaның бiр қырынa aқылы-oйы мeн eci,
aялық бiлiмi(дүниe турaлы бiлiмi) мeн өмiрлiк тәжiрибeci жәнe мәдeни oртaдaғы өзiн
көрceтe бiлуi жaтca (бұл aтaлғaндaр тiлдiк тұлғaның cыртқы қыры), eкiншi қырынa
(тiлдiк тұлғaның iшкi қырынa) түрлi жaғдaяттaр нeгiзiндe бoлғaн ceзiм мeн эмoция
жaтaды. Ocы aтaлғaн қырлaры жeкe тұлғaның cөзiндe түрлi көрiнicкe иe бoлып,
тiлдiк тұлғaның дaмуынa әceрiн тигiзeдi.
Тiлдiк тұлғa мынa өлшeмдeр бoйыншa aнықтaлaды:
1) биoлoгиялық-тeктiк бeлгici;
2) әлeумeттiк-этникaлық бeлгici;
3) жeкe дaрaлық бeлгici.
Тiлдiк тұлғaның гeнeтикaлық бeлгici oның тiлдiк бiлiктiгiнe, cөз құдiрeтiн
түciнe бiлу қaбiлeтiнe, cөзгe бeйiмдiлiгiнe туa бiттi қacиeтiнe бaйлaныcты
aшылaтыны пcихoлингвиcтикaдa дәлeлдeнгeн.
Oрaлхaн Бөкeйдiң тiлдiк тұлғacының қaлыптacуынa ықпaл eткeн жәнe шығу
тeгiн aйқындaушы cипaт-бeлгiлeргe cөз қaдiрiнe жeткeн қaзaқ дeгeн oртaдa туыпөcкeндiгiн жaтқызaр eдiк. Бoлaшaқ cөз зeргeрiнiң aнa cүтiмeн бiргe aнa тiлiн дe бoйы
мeн oйынa дaрытып өcкeндiгiнe шығaрмaлaры дәлeл.
Oрaлхaн Бөкeй – eciмi дүниe жүзiнe тaнымaл тiлдiк тұлғa. Oрaлхaн Бөкeйдiң
шығaрмaлaры дүниe жүзiнiң көптeгeн тiлдeрiнe oрыc, aғылшын, фрaнцуз, нeмic,
жoпaн, aрaб, қытaй жәнe бacқa дa ұлы хaлықтaр тiлдeрiнe aудaрылғaн. Oның өзгe
тiлдe жaрық көргeн шығaрмaлaры – «Cлeд мoлний», Мoлoдaя вaрдия, М, 1978;
«Пoющиe бaрхaны», Coвeтcкий пиcaтeль, М, 1981; «Чaғылғaн», Қырғыcтaн, Фр.,
1981; «Cлeд мoлнии», Хриcтo Дaнoв, Бoлгaрия, 1981; «Кeрбұғы», Эcтoния, 1981;
«Крик», Coвeтcкий пиcaтeль, М, 1984; «Үркeр aуып бaрaды», Фoльк Унд Вeльт,
Бeрлин, 1982.
Oрaлхaн Бөкeйдiң шығaрмaлaрынaн «Кiciкиiк» (1985, рeжиcceрi М. Cмaғұлoв),
«Caйтaн көпiр» (1986, рeжиceрi Д. Мaнaбaeв) көркeм фильмдeрi жәнe «Кeрбұғы»
(1986, бaлeтмeйcтeр Б. Aюхaнoв) бaлeтi қoйылды.
1994 жылы Oрaлхaн Бөкeйдiң пoвecтeрi «Тaңдaмaлы» 1 тoм бoлып, 1996 жылы
пoвecтeрi мeн рoмaндaры «Тaңдaмaлы» 2 тoм «Жaзушы» бacпacындa жaрық көргeн.
Oл хaлқынa aдaл қызмeт eткeн тұлғa. Мaқcaтынa өзiн-өзi тәрбиeлeу, өз бeтiншe
бiлiм aлу iздeнiмпaздығымeн жeттi, шындық пeн oбрaздaр қocуын, тұнып жaтқaн
қaбiлeтi мeн тaлaнтын бaғaлaп әдeбиeт cүюшi қaуым, зeрттeушiлeр, қaлaмдac
дocтaры Oрaлхaнғa Кeрбұғы, Aлтaйдың Мұзбaлaғы, Өр Aлтaйдың күмбeзi дeгeн
aтaулaр бeрiп, биiккe көтeрeдi.
1970 жылы Aлмaты қaлacындaғы «Жaзушы» бacпacынaн бacылып шыққaн
«Қaмшыгeр» aтты aлғaшқы жинaғы жac жaзушының aтaғын шығaрды. Ocы бacпaдaн
oның «Үркeр» (1971), «Қaйдacың, қacқa құлыным?» (1973), «Мұзтaу» (1975)
әңгiмeлeр мeн пoвecтeрi шығaрылды. Oрaлхaн Бөкeйдiң «Ән caлaды шaғылдaр»
(1978), «Үркeр aуып бaрaды» (1981), «Бiздiң жaқтa қыc ұзaқ» (1984) әңгiмeлeр мeн
пoвecтeрi «Жaлын» бacпacынaн жaрық көрдi. 1986 жылы oның «Құлыным мeнiң»
дeп aтaлaтын дрaмaлыкқ шығaрмaлaры «Өнeр» бacпacынaн, 1987 жылы «Ұйқым
кeлмeйдi» дeп aтaлaтын твoрчecтвoлық әңгiмeлeрi «Жaзушы» бacпacынaн
шығaрылды.
«Aлдaнғaн ұрпaқ» трилoгиялық рoмaны қoлжaзбaлық oйлaр күйiндe aяқтaлмaй
қaлғaн. «Құлыным мeнiң» (1974), «Тeкeтiрec» (1976), «Қaр қызы» (1982),
«Зымырaйды пoeздaр» (1984), «Жaу тылындaғы бaлa» (1985), «Мeн ciздeн
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қoрқaмын» (1987) пьecaлaры қaзaқ жәнe oрыc тiлдeрiндe рecпубликaлық, oблыcтық,
coндaй-aқ, бұрынғы oдaқтac рecпубликaлaр тeaтрлaрындa қoйылғaн.
Aл Oрaлхaн Бөкeйдiң әлeумeттiк-этникaлық cипaт бeлгiлeрiнe oның өciп-өнгeн,
қызмeт eткeн oртacы, ұлттық дүниeтaным eрeкшeлiгi, ұжымдық жәнe өзiндiк caнa
көрiнici aнықтaуыш бoлa aлaды. Бұл этнoмәдeни фaктoрлaр тiлдiк тұлғaның
жaлпылaнғaн ұлттық түрiн қaлыптacтыруғa ықпaл eтe oтырып, жeкe тiлдiк тұлғa
бoлмыcынa дa әceр eткeн.
Тiлдiк тұлғa бoлмыcын aшaтын бacты ұcтaным – тiлдiк тұлғaның өзi мeңгeргeн
ұлт тiлi мeн мәдeниeтiн өзгeгe тaнытa oтырып, тiлдi тұтынушы рeтiндe әрi тiлдi
жacaушы рeтiндe, тұтacтaй aлғaндa тiл тaрихынa, тiлдiң дaмуынa қaндaй үлec
қocқaнын aйқындaй бiлу.
Ocы ұcтaнымды нeгiзгe aлa oтырып, жaзушы O. Бөкeйдiң тiлдiк тұлғacын
aнықтaуғa ұмтылдық. «Қалай дегенмен де, қазақ көркем сөз өнеріне өшпес таңба,
өлмес туынды қалдырған Оралхан Бөкейдің шығармашылық жолы қашанда туған
елінің зиялы қауымының назарында, зерек оқырманның ойында, зерделі әдебиеттанушылардың алғауында болары анық» деп Т. Жұртбай айтқандай, қаламгер
шығармалары зерттеушілер тарапынан да тыс қалмайтыны аян.
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НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРЕПОДАВАНИИ И ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
А.К. Акылбекова, М.А. Рамазанова
Павлодарский государственный педагогический институт, г. Павлодар
В новый век информационные технологии укрепляют свои позиции в жизни
человека. Различные электронные ресурсы используются повсюду: дома, на работе,
и, конечно, же, в учебе. Владение информационно-коммуникационными технологиями определяют уровень образованности человека в наше время. Новые технологии требуют новых ролей учителей, новых педагогических методов и подходов. Дети с малых лет подвергаются влиянию интернета и электронных приборов. Они впитывают в себя огромное количество информации каждый день, которую они получают из сети интернет, телевизионных программ, компьютерных игр и рекламных
роликов. Стандарты жизни нового поколения тесно связаны с повышением уровня
информатизации образования. Информационно-коммуникационные технологии являются неотъемлемой частью стандарта образования и занимают особое место в
преподавании и обучении [1, c. 141-142].
Процессы информатизации современного общества и тесно связанные с ними
процессы информатизации всех форм образовательной деятельности характеризуются процессами совершенствования и массового распространения современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Подобные технологии активно применяются для передачи информации и обеспечения взаимодействия преподавателя и обучаемого в современных системах открытого и дистанционного образования. Современный преподаватель должен не только обладать знаниями в области ИКТ, но и быть специалистом по их применению в своей профессиональной
деятельности.Слово «технология» имеет греческие корни и в переводе означает науку, совокупность методов и приемов обработки или переработки сырья, материалов,
полуфабрикатов, изделий и преобразования их в предметы потребления. Современное понимание этого слова включает и применение научных и инженерных знаний
для решения практических задач. В таком случае информационными и телекоммуникационными технологиями можно считать такие технологии, которые направлены
на обработку и преобразование информации [2, c. 49-50]
Основным средством ИКТ для информационной среды любой системы образования является персональный компьютер, возможности которого определяются установленным на нем программным обеспечением. Основными категориями программных средств являются системные программы, прикладные программы и инструментальные средства для разработки программного обеспечения. К системным
программам, в первую очередь, относятся операционные системы, обеспечивающие
взаимодействие всех других программ с оборудованием и взаимодействие пользователя персонального компьютера с программами. В эту категорию также включают
служебные или сервисные программы. К прикладным программам относят программное обеспечение, которое является инструментарием информационных технологий – технологий работы с текстами, графикой, табличными данными и т.д. В сети
доступны и другие распространенные средства ИКТ, к числу которых относятся
электронная почта, списки рассылки, группы новостей, чат. Разработаны специальные программы для общения в реальном режиме времени, позволяющие после установления связи передавать текст, вводимый с клавиатуры, а также звук, изображение
и любые файлы. Эти программы позволяют организовать совместную работу удаленных пользователей с программой, запущенной на локальном компьютере. С по-
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явлением новых алгоритмов сжатия данных доступное для передачи по компьютерной сети качество звука существенно повысилось и стало приближаться к качеству
звука в обычных телефонных сетях. Как следствие, весьма активно стало развиваться относительно новое средство ИКТ – Интернет-телефония [3, c. 88-89]. С помощью
специального оборудования и программного обеспечения через Интернет можно
проводить аудио и видеоконференции. Для обеспечения эффективного поиска информации в телекоммуникационных сетях существуют автоматизированные поисковые средства, цель которых – собирать данные об информационных ресурсах глобальной компьютерной сети и предоставлять пользователям услугу быстрого поиска.
С помощью поисковых систем можно искать документы всемирной паутины, мультимедийные файлы и программное обеспечение, адресную информацию об организациях и людях.
С помощью ИКТ возможно решение дидактических задач, таких как:
– совершенствование организации преподавания, повышение индивидуализации обучения;
– повышение продуктивности самоподготовки обучаемых;
– индивидуализация работы самого учителя;
– ускорение тиражирования и доступа к достижениям педагогической практики;
– усиление мотивации к обучению;
– активизация процесса обучения, возможность привлечения обучаемых к исследовательской деятельности;
– обеспечение гибкости процесса обучения.
В преподавании иностранному языку ИКТ играет немаловажную роль, так как,
именно ИКТ позволяет преподавателю организовать учебный процесс с использованием аутентичного материала. На занятиях иностранного языка ИКТ используется
для мотивации обучаемых и эффективности обучения. Но при разработке мультимедийных занятий необходимо учитывать следующие этапы:
1. Педагогическое проектирование
– разработка структуры ресурса;
– отбор и структурирование учебного материала;
– отбор иллюстративного и демонстрационного материала;
– разработка системы лабораторных и самостоятельных работ;
– разработка контрольных тестов.
2. Техническая подготовка текстов, изображений, аудио- и видеоинформации.
3. Объединение подготовленной информации в единый проект, создание системы меню, средств навигации и т.п.
4. Тестирование и экспертная оценка [4, c. 123-124]
Использование ИКТ на уроках стало неотъемлемой частью современного
учебного процесса. На уроках иностранного языка мультимедийные средства помогают развивать коммуникативную компетенцию уобучаемых: речевые умения аудирования, чтения, говорения; развивать языковую компетенцию: овладение новыми
языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими). На уроках с использованием ИКТ обучаемым предоставляется возможность в яркой, образной форме познакомиться с реалиями стран изучаемого языка. И
это очень важно, т.к. визуальное восприятие информации намного эффективнее, чем
восприятие на слух. На уроках мы достаточно часто используем ИКТ, как для проведения уроков, так и для подготовки проектов с обучаемыми. Мы считаем, что можно
выделить два основных аспекта в использовании компьютерных технологий.
1. Использование готовых мультимедийных продуктов и компьютерных обучающих систем.

183

Обучающиепрограммы превращают изучение иностранного языка в увлекательное занятие. Тренируется память, сообразительность и быстрота реакции. Используя программы, заметно, что обучаемые улучшают знания по иностранному
языку и повышают успеваемость. Также эффективным является использование интерактивных компьютерных пособий, например для английского языка «XPolyglossumEnglish». Полный курс английского языка». Пособие содержит большое
количество учебных текстов, написанных и озвученных носителями языка. На наш
взгляд, интерактивные упражнения, тесты на понимание и диктанты, развивают навыки восприятия иностранной речи на слух и повышают грамотность письма на
иностранном языке.
Для обучения разговорному языку на неязыковых специальностях можно использовать видео-программу «Английский язык с extr@ удовольствием». Обучающий материал представлен в виде комедийного сериала. В программе применяются
наиболее эффективные методики для запоминания слов и фраз, часто используемых
в повседневной жизни.
2. Создание собственных программ.
Разработка этапов уроков изучения и предъявления новых лексических единиц
в программе MicrosoftPowerPoint помогает повысить мотивацию и использование
картинок и фотографий позволяют осуществить беспереводной метод представления
лексики. Большой популярностью на уроках иностранного языка пользуется речевая
разминка, подготовленная при помощи мультимедийной установки. При изучении
грамматики возможно применении анимации, так как анимационные картинки
оживляют урок и помогают более доступно объяснить, например, временный формы
в английском или немецком языках. Анимация объектов позволяет визуально выделить наиболее значимые компоненты, что позволит обучаемым дополнительно акцентировать внимание на них. При изучении грамматики можно анимационно выделить наиболее сложную или важную информацию. Например, при изучении вопросительных предложений при помощи анимации можно сделать взаимное перемещение подлежащего и сказуемого. Этот прием способствует самоконтролю обучаемых.
Также развивается внимательность и наблюдательность [5, c. 78-79].
Применение ИКТ на уроках иностранного языка является эффективным фактором для развития мотивации обучаемых. Из собственного опыта, можно отметить,
что использование ИКТ на уроках иностранного языка позволяет обучаемым в яркой, интересной форме овладевать основными способами общения: говорением,
чтением, аудированием, письмом, закреплять материал в интересной форме, с использованием дисков, слайдов, видеороликов, что способствует чёткому восприятию
материала по той или иной теме. Таким образом, к положительным аспектам присутствия ИКТ в учебно-воспитательном процессе относится повышение уровняобразования, качества знаний обучаемых, а также рост профессиональной компетенции
учителя.
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PROSPECTS OF USING BLENDED LEARNING AND MOODLE AT
INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION
O.Yu. Bainova
GKU, Almaty
The first time I entered a web page of UNESCO Institute for Information Technologies in Education (IITE) I could not imagine the fact that it was possible to search for
German-Kazakh University there and get two search results. It was amazing to find out
that this university was among a very little number of institutions of higher education mentioned in analytical reviews of UNESCO IITE in 2009 and 2011. German-Kazakh University was described among those universities which had dual-degree programs and those
which used educational portals. Despite the fact that educational portals are not new anymore, these facts aroused my interest towards the use of information technologies for
teaching and learning.
In addition, while searching through UNESCO IITE web site I got an opportunity to
do several e-courses which were provided free of charge for any type of users. All of these
courses are designed with the help of educational software Moodle. Therefore, I have decided to do research on challenges of Moodle platform as an educational tool for blended
learning and its prospects at German-Kazakh University being one of institutions of higher
education.
Over the past few years, the interest in new technologies for educational purposes
has increased a lot in the Republic of Kazakhstan. Since the program of learning a computer literacy was accepted in 2006, a lot of teachers around Kazakhstan were trained and
encouraged to use information and communication technologies in the classroom [1]. Consequently, the state policy in informatisation of education led to the development of national model of education in the Republic of Kazakhstan [2]. Educators around the country
started to introduce e-learning as one of technological innovations in the process of education. Different institutions use different ways of e-learning promotion and different platforms to implement it in their process of education. Moodle is a dynamic learning environment that has become a widely used platform for delivering courses and leaning materials to students [3]. Originally Moodle was invented by Martin Dougiamas to help teachers
to create online courses focusing on interaction and collaborative construction of content.
The first release of Moodle was introduced on August 20th, 2002. Official Moodle Website
claims that in present the Moodle Project is managed and coordinated by “Moodle HQ, an
Australian company of 30 developers which is financially supported by a network of sixty
Moodle Partner service companies worldwide” [4].
Moodle as a learning platform can enhance existing learning environments. As an
e-learning tool, Moodle has a wide range of standard and innovative features. Moodle is a
leading virtual learning environment and can be used in many types of environments such
as education, training and development and in business settings. Martinez and Jagannathan
call learning via Moodle a creative individual and social process where people can investigate, analyse, collaborate, share and reflect [5].
However, some problems appear when this educational software is used by a large
number of people at the same institution. Nizamova discusses learning process with the
help of e-learning environment (Moodle) at Vladivostok State University of Economics
and Service [6]. She identifies the following problems: a lot more time (working hours) is
spent for filling Moodle platform, instructors give the tasks that include oral answers which
cannot be fully observed in Moodle, instructors fill Moodle with materials that are available as hard copy not with materials for extra practice, there are almost no instructions or
manuals for Moodle in Russian, financial problems appear while providing university
classrooms with necessary equipment.
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German-Kazakh University (GKU) has been implementing Moodle in learning process since 2013. During its first year very few teachers used it as a tool for blended learning.
Later Moodle became more popular among both teachers and students. Now it is widely
used by teachers who are technologically advanced but it is ignored by others. Therefore, it
is the right time now to discover if any problems with Moodle mentioned above appear at
GKU or there are some other challenges which either students or teachers face while using
Moodle in their courses. This is what the research focuses on as well as some prospects of
using this educational software at GKU in the future.
Therefore, the process of implementation of any new technologies in education or
any other sphere of our life is not a simultaneous action and it takes time to start to work
efficiently. Thus, this process is still in progress at GKU. Such research can help to adapt
for very fast changes in educational software and ICT, which in turn will provide an excellent opportunity to go with the times.
Literature Review
New technologies occupy the life of every person in the world. They are implemented in different spheres of our life and education is greatly influenced by new technologies as well. Different scientists today do research in the sphere of integration of new
technologies into the process of education. They discuss advantages and disadvantages of
different electronic tools for educational needs and their significance in learning and teaching process.
This article looks at the necessity of using Moodle and its prospects. A lot of scientists discuss this and their opinion and findings are described further. Many European and
Russian researchers write about teaching English with the help of learning management
system (LMS) Moodle. Boskovich, Gajich, and Tomic in their article “Moodle in English
Language Teaching” describe in details positive and negative factors of Moodle platform
[7, pp. 480-481]. Rymanova, Baryshnikov and Grishaeva in another article “E-course
based on the LMS Moodle for English Language Teaching: Development and Implementation of Results” also discuss LMS Moodle, its advantages and disadvantages [8, pp. 237238]. Both articles praise Moodle platform and find a proper way to teach language
through it.
However, Boskovich et al. view Moodle as a distance learning system (DLS) rather
than a platform for blended learning as it is described in the article by Rymanova et al.
Therefore, advantages and disadvantages that authors describe differ in terms of practical
value; also, conclusions regarding their aims are completely different.
Rymanova claims that with the help of IT technologies not only language skills are
formed but other abilities and skills can be developed; and it is a great advantage of using
IT in cooperation with other courses. Sociolinguistic and pragmatic competences can also
be developed. In this regard, Rymanova claims that it is becoming urgent problem to consider “the didactic features and functions of state-of-the-art IT, the use of which enhance
the educational process”. [8, p. 237]
Blended learning is an innovative form of e-learning based on IT in combination
with traditional forms of learning. The development of this form of learning is nearly concerned in the e-learning development in terms of IT as a fundamental principle [9, p. 43].
E-learning has several advantages: opportunity to choose the most interesting subject
from the course for a student; autonomy and flexibility: students learn to be initiative in
terms of time and place of learning; personal choice of pace of learning, a variety of tools
(video, audio, animation, text, images) and activity forms (games, team work, individual
activity); involvement in the leaning process by means of various learning platforms; wide
possibilities in managing and consulting students to prevent possible misfits in learning
despite difference in location of a student and a teacher; social equality is equal chance to
get education in spite of residence, health status and financial statement [8, pp. 237-238].

186

Boskovich et al. name very similar advantages of using Moodle in the classroom.
They describe flexibility, anonymity, when it is necessary, cost-effectiveness, additional
time for considering proper possible answers and no dependence on time-zones, especially
for international students who wish to study distantly [7, pp. 480-482].
E-learning may have also a number of drawbacks, such as: lack of social contact between a teacher and students, between learners themselves (if not provided by course moderation); possible gaps, poor understanding of the content of training due to insufficient
tutors’ monitoring; it requires strict self-discipline, high degree of consciousness, i.e. quite
well-formed autonomy skills; the goal cannot be achieved in training if there is no wellorganized counseling; educational process based on writing with no opportunity to express
their knowledge in oral form can be stumbling block for some students; requirements for
good technical equipment (computer and Internet access). [8, p. 238]
Blended learning can enhance students' motivation to learn due to the fact that students are free to choose the modules of the course, meet their needs when there are some
gaps in knowledge. In addition, students receive online feedback from the teacher who
helps to accept all the details of the course. Face-to-face classes let students prove appropriate and efficient state of accepting the teaching materials, get feedback and correct their
obtained results [10, p. 346].
As development of Moodle courses appears to be a big challenge at GKU, the work
of Kachalov and Tarasova has been analyzed. They suggest that for the course development the following general information should be prepared: personal details of a teacher;
information about a unit; rating plan with a certain amount of points for each activity; additional resources linked with the main training material. The essential requirements for the
e-course should be also its attraction and visibility, presenting teaching materials in digital
media in the forms of tables, charts, and other graphic objects. The most important task for
course developers is to determine the conjunction of each activity with learning outcomes,
as well as the deadlines for the activities and assessment criteria [11, p. 529-530].
Discussion
This article was aimed at recognizing some challenges that students and teachers face
while using educational platform Moodle for blended learning. After theoretical and practical research, it was surprising that the major problem appeared to be technology, not
qualification of users of this platform. There were also some suggestions proposed by both
students and teachers. The first most important proposal was to cooperate tightly with IT
specialists at GKU. I find it essential as the major problem is related to how well university
server works. That can refer to any institution of higher education.
Blended learning is a form of learning that combines traditional full-time form of
teaching with modern forms of e-learning, increasing the advantages and offsetting the disadvantages of each. The modular organization of teaching provides the flexibility of the
program.
In conclusion, in this paper I have considered some new opportunities for more effective organization of an EFL course for non-linguistic university students by means of
the Virtual Learning Environment Moodle. As communicative competence is the main objective of teaching English at institutions of higher education, virtual communication can
be considered effective up-to-date means of learning a language. Moreover, Moodle provides opportunities for optimization of the teaching process and its individualization. Nevertheless, it should be mentioned that along with apparent advantages, implementation of
computer-based teaching and learning also increases the teacher’s working load, which
means that teachers have to spend more time to create and moderate courses in LMS
Moodle, and this is an incredibly time-consuming and tedious process. On the other hand,
despite some extra challenges that Moodle creates for teachers and students, it stays very
effective tool for implementing new ideas into the process of education; and it definitely
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has its future in every educational institution – German-Kazakh University in particular –
in Kazakhstan and all over the world.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ
М.С. Бачурка
КНУ, г. Алматы
Преподавание иностранного языка на современном этапе развития общества и
технологий невозможно представить себе вне интернет пространства, не только потому, что это дает возможность преподавателям знакомиться с передовыми подходами в преподавании языка, осваивать всевозможные интерактивные инструменты и
применять их на практике, совершенствуя свою методику и повышая результативность занятий, но и потому, что мы преподаем язык совершенно новому поколению
студентов, чья жизнь – это тесное сочетание пространства реального с виртуальным.
Сегодня нашим студентам гораздо проще выполнить задание онлайн или переслать результаты своей работы по электронной почте, зайти в Moodle и выполнить
СРС (самостоятельная работа студента), послушать лекцию на youtube, составить и
изучить glossary с помощью quizlet. Сейчас уже практически не услышишь от студентов просьбы «скинуть на флэшку» потому что «все есть в интернете».
На западе, а в последние годы и у нас, получил широкое распространение термин e-Learning, означающий процесс обучения в электронной форме через сеть Интернет.
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Схематично, этапы развития обучения с использованием компьютерных технологий можно представить следующим образом:
1) курсы на базе CD-ROM;
2) дистанционное обучение;
3) e-Learning.
Каждый последующий этап как бы включает в себя предыдущий. Курсы на базе CD-ROM исторически появились самыми первыми. Основными достоинствами
являлись:
1) новаторская идея;
2) сосредоточение тематической информации на машиночитаемом носителе;
3) продуманный с методической точки зрения качественный тренинг;
4) предоставление ряда интерактивных возможностей;
5) удобство использования;
6) доступность.
К недостаткам можно отнести:
1) ограниченность курса;
2) большие затраты времени на его создание;
3) невозможность модификации.
За последнее время степень вовлеченности Интернет в образование, количество online курсов, их тематика, различные способы реализации и общая направленность в целом привели к возникновению более емкого термина «e-Learning». Европейская комиссия определяет e-Learning как «использование новых технологий
мультимедиа и Интернет для повышения качества обучения за счет улучшения доступа к ресурсам и сервисам, а также удаленного обмена знаниями и совместной работы». Электронное обучение сегодня – это учебный процесс, в котором используются интерактивные электронные средства доставки информации: компакт-диски;
корпоративные сети; Internet.
Помимо решения своей первоочередной задачи – обучения на расстоянии посредством Интернет – e-Learning также является отличным дополнением очной формы обучения и может служить хорошим подспорьем для повышения качества и эффективности традиционного обучения.
В целом, основными достоинствами E-Learning являются, как отмечает
Н.Ю. Северова:
1) Большая свобода доступа – учащийся имеет возможность доступа через Интернет к электронным курсам из любого места, где есть выход в глобальную информационную сеть.
2) Компетентное, качественное образование – курсы создаются при участии
целой команды специалистов, что делает e-Learning зрелым и качественным обучением.
3) Более низкие цены на доставку обучения – в электронном обучении процесс
доставки образования включает в себя только обмен информацией через Интернет
без затрат со стороны учащегося на покупку учебно-методической литературы.
4) Возможность разделения содержания электронного курса на модули – небольшие блоки информации позволяют сделать изучение предмета более гибким и
упрощают поиск нужных материалов.
5) Гибкость обучения – продолжительность и последовательность изучения
материалов слушатель выбирает сам, полностью адаптируя весь процесс обучения
под свои возможности и потребности.
6) Возможность обучения на рабочем месте – учащиеся имеют возможность
получать образование без отрыва от работы (при наличии таковой), а также дома, в
пути с использованием мобильного Интернета.
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7) Возможность развиваться в ногу со временем – пользователи электронных
курсов: и преподаватели, и студенты развивают свои навыки и знания в соответствии с новейшими современными технологиями и стандартами. Электронные курсы
также позволяют своевременно и оперативно обновлять учебные материалы.
8) Возможность определять критерии оценки знаний – в электронном обучении имеется возможность выставлять четкие критерии, по которым оцениваются
знания, полученные студентом в процессе обучения. [6, с.12] В зависимости от насыщенности учебного процесса компьютерными технологиями и характера взаимодействия обучаемых различают следующие образовательные модели:
– традиционное обучение – (Face-to face learning, Brick and Mortar Education) –
без использования ИТ;
– традиционное обучение с сетевой поддержкой (online learning) – 1–29% курса
реализуется в сети;
– смешанное обучение (blended learning) – 30–79% курса реализуется в сети;
– полное онлайн обучение (distance learning) – более 80% курса реализуется в
сети;
– непрерывное обучение – lifelong learning.
На сегодняшний день наиболее распространенным в сфере очного высшего образования можно считать систему blended learning [6, с. 12].
Как и любая другая система, Blended Learning имеет свои преимущества и недостатки. Сторонники подчеркивают два главных образовательных преимущества
этого подхода: возможность сбора данных и кастомизацию знаний и оценок. Третье
преимущество Blended Learning состоит в том, что один преподаватель может обучать много людей одновременно. Смешанное обучение позволяет преподавателям
перераспределить ресурсы и повысить успеваемость.
Недостатки Blended Learning – другая сторона достоинств этого подхода. Это
неравномерная ИТ-грамотность, зависимость от техники, широкополосного Интернета, устойчивости онлайн режима и безлимитных тарифов.
Одной из наиболее популярных систем электронного обучения можно назвать
систему Moodle. Moodle – бесплатная система электронного обучения разрабатываемая австралийским профессором Мартином Дунгиамосом. Официальный сайт
системы – http://moodle.org/. Система переведена на несколько десятков языков (в
том числе и на русский), работает в большинстве стран мира.. Moodle может использоваться для обучения в школе, вузе, для поддержки очного и заочного обучения,
дистанционного обучения. [7, с.6]
Все вышеперечисленное, несомненно, оказало влияние и на преподавание английского языка для специальных целей. Так, работая с курсом для студентов по специальности «Транспортная Логистика», мы можем говорить о том, что наш метод
работы – это blended learning. Мы работаем с системой Moodle, что значительно упрощает единовременность и доступность всех материалов и заданий для всех студентов курса. Каждый семестр состоит из двух модулей, каждый модуль включает в
себя и задания для самостоятельной работы, и текущие задания, и дополнительные
материалы. Студенты видят все deadlines, регулируют своевременность предоставления материалов для проверки. Отпадают все вопросы из разряда «Я сдавал, вы потеряли». Все материалы могут быть проверены и откомментированны в онлайн режиме. С помощью данной системы возможно многое, как для изучения языка повседневного общения, так и профессионального.
Нам бы хотелось остановиться подробнее на таком интерактивном способе
применения теоретических знаний на практике как simulations.
Имитационное моделирование является наиболее универсальным средством
исследования операций и позволяет решать трудно формализуемые задачи с учетом
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неопределенности происходящих в системе процессов. Поэтому данный метод позволяет совершенствовать системы поддержки принятия решений, улучшая тем самым экономические показатели организаций, уменьшая риск от реализации решений
и экономя средства для достижения той или иной цели. В основе подобных систем
лежит имитационная модель некоторого исследуемого объекта. Среди основных качеств имитационных моделей можно назвать следующие: присутствие случайных
характеристик; наличие внешних управлений, т.е. управлений, которые должны задаваться «извне» экспертами для того, чтобы получить прогноз исследуемых характеристик; создаваемая моделью иллюзия реальности и т.д. [1, с. 133]
Данные характеристики обусловливают частое использование имитации в тренажерах, деловых имитационных играх (Digital Game#Based Learning – игровое обучение с использованием электронной техники – рассматривается как перспективный
инструмент, используемый для подготовки специалистов), лабораторных практикумах и других обучающих системах, целью применения которых является выработка
навыков принятия решений в определенной области, иллюстрация отдельных экономических явлений.
При подготовке специалистов, чья деятельность связана с управлением складами и цепями поставок, используются игры, имитирующие движение товаров в логистических системах. Так, игра The Beer Game [3, с. 61] осуществляет имитационное моделирование производственных и распределительных систем и разработана
The Massachusetts Institute of Technology для иллюстрации «эффекта хлыста» (ситуация, когда незначительные изменения спроса конечного потребителя приводят к
значительным отклонениям в планах других участников логистической цепи и таким
образом нарушается бесперебойное движение материальных и информационных потоков, возникает риск невыполнения заказов). В данной программе товар, прежде
чем он может поступить к конечному покупателю, проходит уровни «Фабрика»,
«Дистрибьютор», «Оптовый продавец», «Розничный продавец». Основная задача
участника – правильно реагировать на возникающий спрос. Игра предусматривает
фиксированный набор действий пользователя.
Harvard Business School разработала интерактивную среду Global Supply Chain
Management Simulation [3, с. 70]. Участникам игры необходимо принимать решения
относительно массового выпуска двух моделей мобильных телефонов. Эти решения
касаются установления набора особенностей товара, выбора поставщика, планирования спроса, определения цены. Основными задачами здесь являются: создание
сбалансированной цепи поставок с помощью поставщиков с различным временем
выполнения заказов, обеспечение гибкости в цепи во избежание дефицита и излишка
запасов, а также оценка и прогнозирование спроса.
Исследователи Delft University и The Robert H. Smith School of Business at the
University of Maryland разработали The Global Supply Chain Game (GSCG) [3, с. 71].
В этой игре участники берут на себя роль дистрибьютора, а их главная задача – конкурировать за покупку товаров у поставщика, контролировать уровень запасов различной продукции, поставлять товар на рынки США, Европы и Азии и т.д. (считается, что время моделирования непрерывно). В первом варианте игры существует
4 типа продуктов: мультимедийные компьютеры, серверы, настольные компьютеры,
ноутбуки. При оценке игроков используется информация, отражающая состояние
наличного баланса, запаса, платежей, заказов и т.п.
Игра Supply Chain Game (Kellog School of Management at Northwestern University) [3, с. 71] основана на интернет технологиях и проходит в реальном режиме времени: участники заходят на вэбсайт, проверяют статус своей группы и принимают
необходимые решения. Инструктор останавливает игру после определенного периода времени и оценивает команды.
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Таким образом, мы видим, что использование онлайн ресурсов и интерактивных технологий является не только требованием времени, но и действенным образовательным инструментом, предоставляющим будущим специалистам уникальную
возможность применения языковых и практических навыков.
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ВОКАБУЛЯРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ МАҚСАТЫНА ЖЕТУДЕГІ
ЭЛЕКТРОНДЫ ҚҰРАЛДАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІ
Ж.С. Бердыгожина
№26 метеп-гимназиясы, Екібастұз қ.
Бүгінгі таңда шет тілдерін, оның ішінде ағылшын тілін оқып білудің
қажеттілігі бәрімізге мәлім. «Әлемде жарыққа шығатын 10 млн кітаптың 85%-ы
ағылшын тілінде шығады. Ғылым, даму, ақпаратты технология – барлығы да
ағылшын тілінде етек жаюда. Қазақстанда 3500 шет елдік компания жұмыс істейді.
Олармен біз ағылшынша сөйлесеміз, осы тіл арқылы өндіріс күшімізді көтереміз», –
деді Елбасы. [1, 1 б.] Осылайша Нұрсұлтан Әбішұлы ағылшын тілінің Қазақстан
халқының өміріндегі орнын нақты айқындап белгіледі. Ал тілдің негізгі
коммуникативті функциясы лексикасыз іске асуы мүмкін емес. [2, 1 б.]
Соңғы зерттеулер лексиканы оқыту үлкен мәселе болуы мүмкін деп баяндайды,
себебі оқытушылардың көбі вокабулярды оқытудың ең тиімді жолдары мен сөз
жаттату оқыту процессінің қай кезеңінде басталу керек екені жөнінде сенімді емес.
Брустер, Эллис және Жирардтың ойынша вокабулярды оқытудың төмендегідей
негізгі әдістері бар. Біріншісі – объектілерді қолдану. Бұл тәсілде реалиялар,
көрнекілік құралдыр, презентациялар қолданылады. Сурет салу әдісінде объектілер
тақтаға немесе флэш-карталарға (минипланшеттерге) салынады. Суреттерді қолдану
әдісі сөздерді үйретуде бірден бір тиімді жол. Контрасттық оқытуда сөздердің
қарама қарсы объектілерді қолдану арқылы лексиканы игереміз. [3, 20-26 б.]
Д.О. Ершиманова, Н.М. Жумаканова зерттеушілері жаңа оқу ортасы
оқушылардың криативтіліктерінің дамуына, әуестікті ынталандыруына, ғылыми
жұмысқа қызығушылықты туғызуына көмектеседі деп баяндайды. [4, 100-103 б.]
Электрондық оқулық – кітапың электронды түрдегі нұсқасы. [2, 1 б.] Е-кітап,
яғни кітаптың электронды нұсқасы жай ғана мәтін немесе түрлі мультимедиялық
құралдармен жабдықталуы мүмкін, оның ішінде суреттер, анимациялар, дыбыстар,
видиолар, ойындар т.с.с.. Торгесен өзінің зерттеулерінде дұрыс софттар (бағдарламалар) жоғары деңгейдегі мәтінді түсіну дағдыларын қалыптастырудан бұрын
тұратын сөздің мағынасын анықтау іскерлігін жетілдіруге көмектеседі деген ойды
баяндаған. [5, 6 б.]
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Жуырдағы Корат пен Шамирдің тәжірибелері балалар электронды оқулықтарды тек ұната ғана қоймайды, сонымен қатар олар мәтіннін мағынасын аңығырақ
түсінеді деп көрсетеді. Мысалы: 3–5 жас аралығындағы бүлдіршіндер дыбыстар мен
сөздерді үлкен адам кітапты оқығаннан гөрі оларды электронды оқулық арқылы
тезірек игереді.
Гринли-Мур және Смит АҚШ-да жүргізілген зерттеуде е-оқулықпен мәтінді
оқыған оқушылар coprehension тапсырмасында баспада басылған кітапты оқыған
балаларға қарағанда көбірек ұпай жинап, жоғары қызығушылықты білдірді.
Гримшо е-кітаптар балалардын түсініп оқуына тиімді болу үшін төмендегідей
сипаттарға ие болу керек:
1) әңгіме дыбысталуы қажет,
2) анимациялық суреттермен, дыбыс эффектілерімен жетілдірілуі керек,
3) баланың деңгейіне сәйкес on-line сөздікпен жабдықталуы тиіс. [5, 7 б.]
Электронды оқулықтар ғылыми негізінде дайындалған педагогикалық
ақпараттық өнім. Электрондық оқулық дайындаудың концептуальдық негізі
модульдық оқытдың педагогикалық теориясы болып табылады. Сонымен қатар
электрондық оқулық дайындаудың педагогикалық принциптер жүйесі оқытудың
дидактикалық жүйесіне сәйкес келеді. Яғни, процесінің автоматтандырылған
формасы іспеттң. «Электрондық практикум» берілген. Оқушы оқулықты қажет
етпей-ақ информатика негіздерінен кез-келген мәліметті тауып алып, оқып-ақ
үйренуіне болады. Лабораториялық, практикалық жұмыстар компьютер көмегімен
тез, жылдам түсіндіріледі. Бақдарламаны меңгеруге арнал.ан тест сұрақтарымен
қамтамасыз етілген.
Электрондық оқулық оқушы үшін дайын материал.
Мұғалім үшін электронды оқулық бұл күнбе-күн дамытылып отыратын ашық
түрдегі әдістемелік жүйе, оны әрбір оқытушы өз педагогикалық тәжірибесіндегі
материалдармен толықтыра отырып, ары қарай жетілдіре алады.
Электронды оқулықтарды дайындаудың бір жүйеге келтірілген заңдылығы
болуы керек. Осыған байланысты электронды оқулықтарды дайындауда мынадай
дидактикалық шарттарды ескеру керек секілді.
– белгілі бір пәнге байланысты дайындалған электрондық оқулықтың сол
пәннің типтік бағдарламасына сәйкес болуы болуын;
– электронды оқулықтар курста оқытылатын тараулар мен тақырыптарға
қатысты лекция конспектісін қамтитын негізі;
– зертханалық және практикалық тапсырмаларды орындауға арналған
қосымша;
– материалға қатысты анықтама;
– библиографиядан тұратын көмекші;
– аралық және қорытынды бақылау сұрақтарынан тұратын тест;
– материалды дайындауда пайдаланылған әдебиеттер тізімдері бөлімдерін
қамтуын;
– электронды оқулықтың кәдімгі оқулықтар мазмұнын қайталамауын, яғни
берілетін тақырыпқа қатысты ақпараттың нақты әрі қысқы берілуін ескеру керек;
– белгілі бір тақырыпқа қатысты материал 2–3 экрандық беттен артық болмауы
тиіс. Егер мәтін көлемі бірнеше экрандық бетті қамтитын болса онда экранда пайда
болатын он жақ тік төменгі көлденеңінен жылжыту сызықтарын электрондық
оқулықты пайдаланушының көп пайдалануына тура келеді;
– бір қатардағы мәтін 62–65 таңбадан аспауы тиіс;
– оқулықты шектен тыс иллюстрациялық анимациялық тұрғыдан көркемдеу
пайдаланушыға кері әсерін тигізуі мүмкін. [6, 1 б.]
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Ағылшын тілі пәні сабағында вокабулярды қалыптастыру үшін түрлі
электронды құралдар қолдануы мүмкін. Олардың ішінде электронды сөздік,
Messeges 1 электронды оғулығында тақырыптық сөздік қарастырылған.

Лексикалық бірліктерді бекіту үшін бір қатар жаттығуларды табуға болады.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ
Т.В. Заяц, Е.В. Моисеева
КГУ им. Ш. Уалиханова, г. Кокшетау
На сегодняшний день одной из задач нашего государства является модернизация всей системы образования. В рамках этого процесса наблюдаются значительные
изменения в системе дистанционного обучения, которое в настоящее время рассматривается как преобладающее направление учебной деятельности. Основу образовательного процесса при дистанционном обучении составляет целенаправленная и
контролируемая интенсивная самостоятельная работа обучаемого, который может
учиться в удобном для себя месте и по индивидуальному расписанию [1].
На современном образовательном рынке сложилась устойчивая тенденция использования возможностей дистанционного обучения, как за рубежом, так и в нашей
стране. Взглянув на историю развития дистанционного обучения, можно выделить
несколько этапов его формирования, а также успехи и перспективы его развития. По
мнению большинства исследователей в этой области, родоначальником данной формы обучения принято считать чешского ученого, педагога, общественного деятеля,
систематизатора и популяризатора классно-урочной системы обучения Яна Амос
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Каменского. Именно он 350 лет тому назад впервые ввел в образовательный процесс
иллюстрированные учебники и впервые предпринял попытку систематизировать
систему образования в Европе.
Следующим этапом формирования дистанционного обучения является «корреспондентское» обучение, основателем которого является Исаак Питман, который
внедрил попытку обучения на расстоянии. Начиная с 1840, года он начал обучать
студентов Великобритании посредством отправления сообщений. Таким образом,
Исаака Питмана можно по праву считать основоположником дистанционного образовательного курса. Необходимо отметить, что данная форма обучения достаточно
популярна и в наши дни и лежит в основе функционирования образовательных курсов «Ешко», которые представляют успешную возможность изучения иностранных
языков.
В Америке развития дистанционного обучения связано с именем Анны Элиот
Тикнор, которая в 1873 году создала дистанционный курс обучения для женщиндомохозяек посредством почты под названием «Общество Тинкор», взяв за основу
английскую программу «Общество поддержки домашнего обучения». А уже в следующем году университет штата Иллинойс предложил эту же программу широкому
кругу людей.
История создания дистанционного образования имеет и советские корни, когда
в 30-е годы XX века в СССР стали действовать заочная форма обучения. Именно эта
форма обучения, с ее большими возможностями и высокой степенью эффективности, была в последующем использована британскими специалистами, которые предприняли успешную попытку ее внедрения в Великобритании. Видя дальнейшие перспективы ее развития, Британское правительство выделило значительные средства
для внедрения и реализации подобной формы обучения, разработав учебно – методическую базу и образовательные технологии, предназначенные специально для
дистанционного обучения.
Однако на этом британские ученые не остановились. Взяв этот процесс под
правительственный контроль, в 1969 году под руководством премьер – министра
Харальда Уилсона впервые в мире был создан университет дистанционного образования Open University (Открытый Университет), который до настоящего времени является неоспоримым лидером в этой области. В работе университета осуществлялась
как односторонняя связь с обучающимися в виде печатных материалов, радио и телепередач, так и двусторонняя связь, посредством консультаций, краткосрочных
курсов. Ежегодно в этом университете обучаются более 300 000 студентов, включая
более 14 000 магистрантов и 1300 студентов программы PhD.
Немаловажно отметить, что по результатам опросов выпускников «The Open
University», более 94% из них довольны качеством полученного образования. Позже,
учебные заведения, ведущие обучение на расстоянии, появились в целом ряде стран:
университеты США (Университет штата Иллинойс в 1874 году; Чикагский Университет в 1891 году; Университет штата Висконсин в 1906 году), Канады (Королевский
университет в 1889 году), Австралии (Университет Квинсланда в 1911 году). Их
примеру последовали сотни вузов как в этих, так и в других странах: Universidad
Nacional de Educacion a Distancia (UNED) в Испании (1972), Allama Iqbal Open
University (AIOU) в Пакистане (1974), Sukhothai Thammathirat Open University
(STOU) в Тайланде (1978), Корейский государственный открытый университет
(Korea National Open University, KNOU) (1982), Universitas Terbuka (UT) в Индонезии
(1984) и Государственный открытый университет им. Индиры Ганди (Indira Gandhi
National Open University, IGNOU) в Индии (1985).
В Российской Федерации с 30-го мая 1997 был реализован эксперимент по внедрению дистанционного обучения, в рамках которого была создана сеть филиалов
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Российских вузов, использующих при обучении только дистанционные технологии.
Эксперимент оказался более чем успешным и 22-го февраля 2012 года Совет Российской Федерации внес поправки в законодательство об образовании, разрешив использовать дистанционные технологии в рамках всех образовательных программ и
при всех формах обучения.
Данная форма образования является весьма перспективной и для нашей страны, поскольку Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своем Послании
народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» призвал внедрять инновационные методы, решения и инструменты в отечественную систему образования, включая дистанционное обучение и
обучение в режиме он-лайн, доступные для всех желающих [1].
В Казахстане система дистанционного обучения находится в режиме эксперимента. Лишь с 2012 года, после того как было принято постановление Правительства
Республики Казахстан №112 (19.01.2012 г.) «Об утверждении Правил организации
учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям», дистанционное образование начало внедряться во многих казахстанских вузах [2].
В настоящее время вступил в силу Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №137 «Об утверждении Правил организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям», регламентирующий процесс его внедрения в казахстанские вузы [3].
Отличительной особенностью является то, что возможность пройти обучение в
вузе дистанционно в нашей стране есть только у людей, уже имеющих диплом о
средне-профессиональном (средне-специальном) или высшем образовании. На сегодняшний день в ряде казахстанских вузов дистанционное обучение выступает в качестве формы заочного обучения.
Говоря о перспективах его развития, необходимо отметить как положительные,
так и отрицательные стороны этого вида образования. К одному из главных преимуществ удаленного образования можно отнести географическую независимости,
когда любой человек, имея доступ к сети Интернет, может получить образовательные услуги. Другим несравненным плюсом является то, что обучающийся сам может
определить темп обучения, возвращаясь неоднократно к пройденному материалу
и т. д.
Дистанционное образование позволяет выработать индивидуальный график
обучения, что позволяет рационально использовать время обучающегося. Дистанционное образование позволяет повысить квалификацию, получить дополнительное
образование, углубить знания в определенной области, изучить программу в сжатые
сроки и т.д.
К главным недостаткам данной формы обучения можно отнести, прежде всего,
отсутствие очного общения между преподавателем и обучающимся. К учащимся
предъявляются высокие требования, поскольку они должны обладать высоким уровнем мотивации, хорошими навыками самостоятельной работы и самостоятельного
приобретения знаний. Кроме того, они должны обладать отличными навыками работы с информационными технологиями [5; 553-556].
Таким образом, в отличие от традиционной заочной формы обучения, дистанционная форма обучения характеризуется следующими особенностями:
1) использование средств информационных технологий (использование всемирной сети Интернет, видеоконференции и т.д.);
2) гибкость и индивидуализация обучения;
3) разнообразие средств обучения (электронные учебники, видеоматериалы,
компьютерные обучающие программы и т.д.);
4) высокий уровень мотивированности обучающихся.
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Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что в современных условиях система дистанционного обучения, обеспечивающая использование новейших технологических достижений, становится неотъемлемой, конкурентоспособной частью всего
образовательного пространства нашей страны.
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ТІЛДЕРДІ ОҚЫТУ ТӘЖІРИБЕСІНДЕГІ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚЫТУДЫҢ
МҮМКІНДІКТЕРІ
Г.К. Казымбетова
Дарынды балаларға арналған Абай атындағы №10 лицей-мектебі,
Павлодар қаласы
Қазақ тілі пәнін компьютермен оқытудағы мақсаты – оқу жұмысының жоғарғы
дәрежелі болуына жағдай жасау, оқушының біліктілігі мен белсенділігін арттыру,
оқушының қызметін ынталандыру.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында білім беру жүйесінің
жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға және кәсібін шыңдауға бағытталған рөлі
атап көрсетілген: «педагог қызметкерлер оқушылардың мемлекеттік білім беру
стандартында көзделген деңгейден төмен емес білім, білік, дағды алуын қамтамасыз
етуге, жеке шығармашылық қабілеттерінің көрініп, дамуы үшін жағдай жасауға
міндетті», – делінген.
Компьютерлік технологияны қолдану арқылы оқушылардың қазақ тіліне деген
қызығушылығын арттыру, интерактивтік тақталарының мүмкіндіктерін барынша
пайдалана отырып оқушылардың ынтасын, белсенділігін арттыру.
Қай елдің болсын өсіп өркендеуі өркениетті дүниеде өзіндік орын алуы оның
ұлттық білім беру жүйесінің қалыптасуына, даму бағытына тікелей байланысты.
Себебі қазіргі кезде әр адамның болашағы оның алған білімінің сапасы мен көлеміне
қарай сарапқа салынады. Өмір ағымына тек білімі мен білігі жоғары адамдар ғана
ілесе алады. Сондықтан сол мемлекеттік стандартқа сай, жан-жақты дамыған,
шығармашыл тұлға қалыптастыруымыз керек. Оқыту мен оқу, үйрету мен үйрену
үнемі бір-бірімен астасып жатыр. Сондықтан оқу барысында қашанда баланың пәнге
деген қызығушылығын арттыру, шығармашылық қабілеттерін дамыту керек.
Оқу процесінің жеделдеуіне байланысты қазақ тілі пәнін заман талабына сай,
электрондық оқытудың мүмкіндіктері қолданып жүргізу қажеттілігі туып тұр. Қазақ
тілін оқутыда түрлерін пайдалану оқушының басқа тілді үйрене алмаймын деген
сенімсіздігін сейілтіп, тілді үйренуге ынтасын арттырады.
Сабақ – оқытудың барлық кезеніңде мұғалім мен баланың бірлесіп істейтін
тиімді әдістердің жүйесіне назар аударылады. Қазіргі сабақтың түрлері мен өткізу
әдістері туралы көптеген педагог-ғалымдар жылдар бойы ізденіс жасап, ұтымты
пікірлер айтып келеді.
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Оқушыларды пәнге қызықтыру арқылы сабаққа ынтасын арттырып, оны біртебірте тұрақтандырып қалыптастыру қажет. Оқу жоспары мен бағдарламасы, оқулық
пен электрондық оқулықты, мұғалімдердің дидактикалық жағынан тәжірибесі мен
кәсіби шеберлігін арттыру тіл пәнін оқытудың сапасын жетілдіретін басты белгілері
деп білеміз.
Енді электронды оқулықты пайдаланудың тиімді және тиімсіз жақтарына
тоқталайық Тиімді жақтары оқушының уақытын үнемдейді, оқу материалын іздеп
отырмайды. Оқушы оқулықты қажет етпей-ақ информатика негіздерінен кез келген
мәліметті алып, оқып үйренуіне болады. Тақырыптың үлкен, қиын бөліктерін
өткенде қосымша бейнехабар, клиптер, аудиохабарларды пайдаланады. Таңдап алған
хабарды көшіруге мүмкіндік бар.Бағдарламаны меңгеруге арналған тест сұрақтармен қамтамасыз етілген. Көрнекілік құралдарға деген мұқтаждықты азайтады.
Мүғалім әр оқушымен дербес жеке жұмыс жүргізуіне мүмкіндік туғызады.
Оқушының ой өрісін, дүниетанымын кеңейтуге, тану үрдісіне ықпал етеді.
Зерттеушілік қабілеті бар тұлға қалыптасады. ҰБТ-ге даярлаудағы тиімділігі жоғары.
Электрондық оқулықтармен жұмыс жасау технологиясы:
Электрондық оқулыққа қойылатын талаптар:
1. Жан-жақтылығы.
2. Ізгіліктілік.Онда кез келген орындаушы өзіне қажетті білімді ала алады.
3. Бейімділігі. Ұсынылып отырған оқу материалы барлық орындаушылар үшін
бірмәнді болуы керек. Бірақ оқу материалы әртүрлі формада берілуі мүмкін.
4. Модульдік. Кез келген электрондық оқулықты дәстүрлі оқулықтар негізінде
құрылымын жасақтау.
5. Экономикалық тиімділігі. Аталған оқулыққа сұраныс көп болуы қажет және
сәйкес түсетін пайданы да қарастыру қажет.
6. Тұтынушыға бағдарлау.
Сыртқы беті:
Түрлі түсті бояулармен боялып,эстетикалық тұрғыдан әдемі безендірілуі қажет.
Ол үшін графиктік қойылымдар мен түстер қолданылады. Оқулықты көрмеге қою
мақсатында анимациялық құбылыстармен безендірілуі қажет.
Титульдік экран
Онда оқулықтың атауы, жоғарғы білім мекемелері (мысалы, Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі), авторлық құқық, оқулықтан лицензиядан
өткен белгісі, баспаға тапсырылған күні, оқулық авторларының мекемелері туралы
ақпараттар жазылады.
Мазмұны.
Ол оқулықтың негізгі құрылымдық элементтернің қатарына енеді. Оқулық
мазмұнының негізгі құрылымдық бөліктерін шағын түрде үйренушінің оқуына жеңіл
болатындай етіп көрсету қажет.
Электрондық оқулықтың құрамы:
– аннотация;
– пән туралы қысқаша ақпарат;
– жұмыс бағдарламалары;
– электрондық оқулықпен және оның бөліктерімен жұмыс жасау туралы
әдістемелік нұсқаулар;
– ұсынылатын білім беру бағдарламалары;
– теориялық материалдар (лекция конспектілері);
– теориялық материалдарға негізделген оқу құралы;
– практикалық жұмыстарды орындауға негізделген әдістемелік құрал;
– практикалық жұмыс пен бақылау жұмыстарының тапсырмаларының тізімі;
– бақылау тапсырмалары;
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– лабораториялық жұмыстардың әдістемелік нұсқалары;
– білімді бағалау критерийлерін айқындайтын тапсырмалар;
– бақылау тестілерінің жинағы;
– телекоммуникациялық құрылғыларды қолдану арқылы консультация түрлері
мен графигі;
– глосарий;
– әдебиеттер тізімі және Интернеттің ақпараттық ресурстарына сілтемелер;
– озат мұғалімдердің жасақтаған қосымша авторлық материалдары;
– үйренушінің жұмыс папкасы;
– мұғалімнің жұмыс папкасы;
– мұғалімнің жұмыс папкасы.
Аталған құрал арқылы электрондық оқулықтың құрылымы тұрғызылады.
Электрондық оқулықты құрастыру мына алгоритм бойынша жүзеге
асырылады:
Оқу пәнінің мазмұндық көлемін бағалау.
Оқу элементтерін үйренушінің білімділік,икемділік дағдыларын қалыптастыру
деңгейіне сай анықтау.
Оқу материалын өзіндік білім алу деңгейіне бөлу.
Оқу материалының мазмұнның негізгі элементтері (тарау, тақырып, сабақтар)
аралығында мағыналық байланыстар жүйесін айқындау.
Электрондық сөздік-анықтаманы (глосарий) дайындау.
Әрбір тақырыптар бойынша динамикалық және статистикалық компьютерлік
слайдтар жиынтығынан құралған лекциялар констпектісін дайындау.
Тест материалдарын дайындау (тест тапсырмалары қиындықтары бойынша
деңгейде – жабық, ашық және типтік емес есептерді шешу.
Көрнекі материалдарды электрондық түрде дайындау.
Өзіндік және практикалық сабақтарды жүргізетін материалдарды дайындау.
Электрондық баспаны дайындау жұмыстарын мультимедиялық лабораториялық мамандары (программлаушы, дизайнер, инженер) жалғастырады.
Тілдерді қолдану мен дамытудың 2010–2020 жылдарға арналған Мемлекеттік
бағадарламасы, Қазақстан Республикасының Білім беруді дамытудың 2011–2020
жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасының қазақ тілі пәнін оқыту үрдісімен
сабақтастығы неде?
Аталған бағдарламаларды талдау барысында қазақ тілі мұғалімдерінің алдына
келесі міндеттер жүктеледі:
Қазақ тілінің даму жүйесі мен нормаларының меңгерілуін қамтамасыз ету;
Қоғамдық-әлеуметтік рөлі мен қызметін дамытуға белсене ат салысу;
Өзге ұлт өкілдеріне сапалы да, тиімді әдіс-тәсілдерді қолдана отырып қазақ
тілін тиісті деңгейде меңгерту;
Қазақ тілін меңгерту барысында жаңа педагогикалық технологияларды игере
отырып, ұтымды қолдана білу;
Жаңашыл педагогтар арасынан шығармашылық топтар құру арқылы оқуәдістемелік құралдар әзірлеу;
Мемлекеттік тілдің коммуникативтік қызметін нығайту үшін іс-шаралар
ұйымдастырып және оны өткізуге белсенді араласу;
Мектепішілік іс-шаралар арқылы тіл мәдениетіне оқушылар мен жасөспірімдерді баулу;
Қазақ тілі мұғалімдерінің өткізген әр сабағы сапалы білім беруге, қазақ тілі
мәртебесін көтеруге, тілге деген қызығушылықты арттыруға, шығармашылық
жұмыстарға жетелеуі, сонымен қатар нәтижеге бағытталған болуы шарт.
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Сонымен білім беру жүйесін модернизациялау, нәтижеге бағытталған білім
беру сынды асқарлы міндеттер оқытудың тың, өзекті мәселелерін бүгінгі күн
тәртібіне қойып отыр. Оқушыларды ғылыми ізденіске, шығармашылық жұмыстарға
баулу, пәнді құзырлылық, жалпы адамзаттық құндылық тұрғысында оқытуды жанжақты қарастыру мұғалімге жүктелген үлкен міндет.
Жоғарыда айтылған тиімсіз жақтарды болдырмау үшін төмендегідей ұсыныс
жасауға болады:
1) компьютерді сабақтың белгілі бір кезеңдерінде ғана пайдалану;
2) компьютерді пайдалану уақытын сақтау;
3) компьютерді пайдалануда қауіпсіздік ережесін сақтау;
4) дәстүрлі және электронды оқытуды кіріктіру арқылы жүргізу.
Себебі электронды оқыту – оқу пәнінің негізгі ғылыми мазмұнын қамтитын
компьютерлік технологияға негізделген оқыту, бақылау, модельдеу, тестілеу т.б.
бағдарламалар жиынтығы. Электрондық оқулық жай оқулықтарға өте тиімді
қосымша мүмкіндіктер береді.
Атап айтқанда: Кері байланысты іс жүзінде тез арада қамтамасыз етеді; Жай
оқулықтағы кездеспейтін қосымша материалдарды электронды оқулықтардан қысқа
уақытта табуға болады; Гипермәтінді түсіндірмелерге өту барысында уақытты
үнемдеуге көмектеседі. Кез келген сабақ бойынша ең бастысы электронды
оқулықтарды дайындаудың бір жүйеге келтірілген заңдылығы болуы керек
Осыған байланысты электронды оқулықтарды дайындауда мынадай дидактикалық шарттарды ескерген жөн: Белгілі бір пәнге байланысты дайындалған оқулықтың
сол пәннің типтік бағдарламасына сәйкес болуы; Аралық және қорытынды бақылау
сұрақтарынан тұратын тест материалдарды дайындауда пайдаланылған әдебиеттер
тізімдері бөлімдерін қамтуы; Белгілі бір тақырыпқа қатысты материал 2–3 экрандық
беттен артық болмау.
Компьютерді пайдалану арқылы сабақ сапасын көтерумен қатар, оқушылардың
ынтасын арттырып, оқушының назарын пән мазмұнына аударып, өз бетінше
практикалық жұмыстарды орындауға қызықтырады.
Қазақ тілі сабақтарында интерактивтік тақтаны қолдану оқыту үрдісінің
тиімділігін арттыра түсті. Мультимедиялық технологиялар, компьютерлік презентациялар бағдарламасы сабаққа көрнекілік дайындаудың ең ыңғайлы әдістердің бірі
болды. Сабақта көрнекті материалды кесте, тірек-сызба арқылы, видиосюжет
арқылы көрсетуге мүмкіндік береді, бұл оқушылардың білімдерін бақылауына да
мүмкіндік туғызады.
Компьютерлік нұсқада сабақтарға қосымша материалдар, тестер, сынақтар
жасалған. Интерактивтік тақтада жұмыс істеу әдістері ойластырылып, әр түрлі
тақырыптарға слайдтар (презентация), флипчарттар құрылған.
Жана техника тек кең көлемде білімге ғана қол жеткізіп қоймай, сонымен қатар
оқушыларға ақпарат алу үшін электрондық құралдарды пайдалануға және зерттеу
дағдыларын қалыптастыру мүмкіндіктерін тудырады. Тіл үйренгендегі мотивацияны
көтеруде, коммуникативті әрекет дағдыларын қалыптастыру және бекіту үшін өте
қолайлы құрал болып табылады. Компьютерлік слайдтар арқылы түрлі иллюстрациялар, олардың басты негізгі үзінділерін бөліп, үлкейтіп көрсету оқушылардың
қызығушылығын туғызады. Оқушылар тек көріп қана қоймай, сабақты эмоциямен
қабылдайды.
Сөзімді Ұлы Абайдың білім алу жолы туралы айтқан сөзімен аяқтағым келеді:
«Білім, ғылымды көбейтудің екі қаруы бар: ойлау, пікірлесу; сақтау, қорғау, «сонда
білім зораяды»
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО
ОБУЧЕНИЯ CLIL
Ж.С. Каиржанова
Казахская женская гимназия №25, г. Экибастуз
В современном обществе приоритетными становятся вопросы социализации
современного человека в межнациональном и межкультурном пространстве, при
этом владение иностранным языком рассматривается как один из инструментов
расширения профессиональных знаний и возможностей. В связи с этим появляются
новые образовательные технологии обучению иностранным языкам. Одной из таких
технологий является предметно-языковое интегрированное обучение CLIL (Content
and Language Integrated Learning).
CLIL (Content and Language Integrated Learning) рассматривает изучение иностранного языка, как инструмента для изучения других предметов, таким образом,
формируя у учащегося потребность в учёбе, что позволяет ему переосмыслить и развить свои способности в коммуникации, в том числе на родном языке. Наиболее
распространённым является следующее определение: CLIL – дидактическая методика, которая позволяет сформировать у учащихся лингвистические и коммуникативные компетенции на неродном языке в том же учебном контексте, в котором у них
происходит формирование и развитие обще-учебных знаний и умений. термин, описывающий обучающие методики, где предметы преподаются на иностранных языках. CLIL преследует две цели, а именно – изучение предмета посредством иностранного языка, и иностранного языка через преподаваемый предмет.
Использование CLIL в других странах
На сегодняшний день многие страны успешно используют методику CLIL на
практике. Так, в Венгрии уже давно существуют билингвистические школы, в которых учебные дисциплины изучаются на иностранном языке. Использование методики CLIL в Болгарии осуществляется уже около 50 лет и представляет большой интерес для специалистов, работающих в этой области. По этому методу в билингвистических школах ведется обучение таких предметов как, история, география, биология,
философия, а для реализации учебного процесса используются английский, немецкий, французский, испанский и др. языки. Данная методика используется в высших
учебных заведениях, что позволяет подготовить не только специалистов в определенных профессиональных областях, но и специалистов владеющих иностранными
языками. В Финляндии, как и в других странах Европы, CLIL используется в различных образовательных контекстах – от старшей группы детского сада до высшего
образования.
Что необходимо использовать при его проектировании
При проектировании курса обучения на основе данной методики необходимо
учитывать 4 «С» методики CLIL: сontent (содержание), сommunication (общение),
сognition (мыслительные способности), сulture (культурологические знания).
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Кроме того, при определении основных принципов CLIL выделяют пять аспектов, каждый из которых реализуется по-разному в зависимости от возраста обучающихся, социально-лингвистической среды и степени погружения в CLIL.
1. Культурный аспект.
2. Социальный аспект.
3. Языковой аспект.
4. Предметный аспект.
5. Обучающий аспект.
Преимущества и недостатки методики CLIL.
Использование данной методики на практике позволило выделить ее плюсы, а
также некоторые проблемы ее внедрения в учебный процесс. Одним из основных
плюсов данной методики является повышение мотивации к изучению иностранного
языка у обучающихся. Изучение языка становиться более целенаправленным, так
как язык используется для решения конкретных коммуникативных задач. Попадая в
ситуацию общения на иностранном языке, студенты оказываются неспособны показать свои знания в профильных областях таких как: строительство, педагогика, медицина, культура искусство и т.д. без знаний иностранного языка. А значит, они не
имеют возможности общения в профессиональном контексте. Таким образом, умение общаться, на иностранном языке в профессиональном контексте, становиться
приоритетным. Кроме того, обучающиеся имеют возможность лучше узнать и понять культуру изучаемого языка, что ведет к формированию социокультурной компетенции учащихся. Обучающийся пропускает через себя достаточно большой объем языкового материала, что представляет собой полноценное погружение в естественную языковую среду. Необходимо также отметить то, что работа над различными
темами позволяет выучить специфические термины, определенные языковые конструкции, что способствует пополнению словарного запаса обучающегося предметной
терминологией и подготавливает его к дальнейшему изучению и применению полученных знаний и умений.
Несмотря на большое количество плюсов данной методики, при внедрении методики в учебный процесс может возникнуть ряд проблем. Одной из основных проблем является отсутствие у преподавателей иностранного языка достаточного багажа знаний по тому или иному предмету и наоборот несовершенное владение иностранным языком преподавателей предметников. Так для реализации подобных программ в школах необходимы высококвалифицированные преподаватели, способные
умело преподавать и проводить практические и лабораторные занятия как минимум
на двух языках. Еще одной проблемой является низкое владение иностранным языком самими учащимися, что ведет к увеличению нагрузки учащихся, а также к ряду
психологических проблем, связанных с усвоением материала на иностранном языке.
Несомненно, необходимо упомянуть и о проблеме разработки учебных программ и
подготовки учебного материала, который бы удовлетворял потребностям учащихся.
Нужно, также осознавать тот факт, что обучение посредством иностранного языка
может усугубить процесс усвоения самого предмета.
В данном случае большие требования предъявляются и самому преподавателю.
Помимо совершенного владения иностранным языком CLIL требует совершенно нового подхода к проведению занятий. Преподавателям необходимо использовать разнообразные формы подачи материала, организации работы, делают акцент на индивидуальную и творческую деятельность учащихся. Это значит, что изучение основных предметов станет для них намного интереснее и эффективнее, если будет происходить в рамках деятельностного и коммуникативного подхода, свойственного
занятиям по иностранному языку. Таким образом, можно говорить о специфических
профессиональных компетенциях преподавателей CLIL.
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Еще одной из немаловажных проблем является проблема оценивания учащихся. Что мы должны оценивать лингвистические достижения учащихся или приобретенные знания по дисциплине? А если и то и другое, то каким образом это делать?
Таким образом, несмотря на все вышеперечисленные трудности внедрения методики CLIL, она представляет собой функциональный подход к преподаванию иностранного языка, который позволяет решать значительно более расширенный круг
образовательных задач.
В заключении хотелось бы отметить, что я поддерживаю внедрение данной методики CLIL, это большая возможность реализовать в нашей республике уникальный проект, инициированный Главой государства, – триединство языков и он заслуживает самого пристального изучения и анализа.
«Казахстан должен восприниматься во всем мире как высокообразованная
страна, – неоднократно подчёркивал Президент, – население которой пользуется
тремя языками. Это: казахский язык – государственный язык, русский язык – как
язык межнационального общения и английский язык – язык успешной интеграции в
глобальную экономику»
В нашей школе уже преподается предмет интегрированного обучения – жаратылыстану (естествознание) в пятом классе, мною, на трех языках: казахском, русском и английском, в виде изучения терминов. А на следующий учебный год планируется введение на этих же трех языках биологии в 6 классе. По этому поводу разрабатывается электронный учебник совместно со мною, преподавателями биологии и
информатики.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Г.Т. Каменова, А.О. Каримова
Павлодарский государственный педагогический институт, г. Павлодар
Проблема использования Интернет в процессе обучения английскому языку
начала обсуждаться за рубежом еще в начале 90-х годов прошлого века.
В Казахстане первые публикации подобного рода начинают появляться с начала 2000 года, авторы которых обосновывают значимость Интернета в процессе обучения и освещают зарубежный опыт. На данный момент интерес к данной проблеме
существенно возрастает. На страницах специализированных журналов и газет, интернет сайтов появляется большое количество статей по теме использования Интернета на уроках и во внеклассной работе.
Всё чаще поднимается вопрос о применении новых информационных технологий при обучении английскому языку. Это не только новые технические средства, но
и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. Основ-
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ной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие коммуникативной культуры обучающегося, обучение практическому овладению иностранным языком. Задача преподавателя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения языком для каждого, выбрать такие методы обучения, которые
позволили бы проявить свою активность, своё творчество. Задача педагога – активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе обучения иностранным
языкам. Современные педагогические технологии (обучение в сотрудничестве, проектная методика, использование новых информационных технологий, другие) и Интернет-ресурсы, в частности, помогают реализовать личностно-ориентированный
подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения
с учётом способностей обучаемых, их склонностей и т.д.
Отвечая на вопрос «для чего следует использовать Интернет на уроках английского языка» ученые-методисты и учителя-практики отмечают, что Интернет позволяет эффективно решать целый ряд дидактических задач:
– активизировать мыслительные способности учащихся,
– привлекать к работе пассивных учеников,
– делать занятия более наглядными,
– обеспечивать учебный процесс новыми, ранее недоступными материалами,
аутентичными текстами,
– приучать учащихся к самостоятельной работе с материалами,
– обеспечивать моментальную обратную связь,
– повышать интенсивность учебного процесса,
– обеспечивать живое общение с представителями других стран и культур,
– формировать умения и навыки эффективного чтения, письма и аудирования,
монологической и диалогической речи,
– расширять словарный запас,
– воспитывать терпимость, восприимчивость к духовному и познавательному
опыту других народов,
– реализовать личностно-ориентированный и дифференцированный подходы к
обучению,
– формировать умения, обеспечивающие информационную компетентность
[1, c. 51].
Возможности использования Интернет-ресурсов огромны. Глобальная сеть Интернет создаёт условия для получения любой необходимой учащимся и учителям
информации, находящейся в любой точке земного шара: страноведческий материал,
новости из жизни молодёжи, статьи из газет и журналов, необходимую литературу и
т.д. Использование сети Интернет в учебном процессе дает возможность почувствовать, что такое реальное общение, помогает лучше узнать английский язык с помощью зарубежных друзей, способствует взаимопроникновению двух культур, обогащает обучающихся межкультурными знаниями и умениями. Как информационная
система, Интернет предлагает своим пользователям многообразие информации и ресурсов. Базовый набор услуг может включать в себя:
– электронную почту (e-mail);
– телеконференции;
– видеоконференции;
– возможность публикации собственной информации, создание собственной
домашней странички (homepage) и размещение ее на Web-сервере;
– доступ к информационным ресурсам:
– справочные каталоги (Yahoo!, InfoSeek/UltraSmart, LookSmart, Galaxy);
– поисковые системы (Alta Vista, Open Text, WebCrawler, Excite);
– разговор в сети и др.
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Востребованность английского языка в современном мире сейчас очевидна для
всех. Расширились прямые связи между отечественными и зарубежными школами и
начали разрабатываться совместные образовательные программы по межшкольному
культурному и образовательному обмену учащихся, по совместной деятельности
школ как партнеров в области общеевропейского образования, международного развития школьников, по участию в международных проектах. Сейчас имеется возможность продолжить обучение в международных высших учебных заведениях, всё
больше казахстанцев выезжает на отдых за рубеж, расширяются зарубежные контакты. Английский язык, как язык международного общения, становится необходимым
в жизни казахстанцев.
В процессе изучения данного вопроса было доказано, что в идеале, урок иностранного языка являет собой погружение в среду изучаемого языка. Однако, одного
мастерства и творческого подхода недостаточно, чтобы реализовать поставленную
задачу. Необходимы дополнительные ресурсы-помощники, которые бы воссоздали в
классе такой эффект погружения. Такими ресурсами на сегодняшний день, безусловно, являются информационно-образовательные технологии и, в частности, Интернет.
Использование ИКТ образовательном и воспитательном процессе позволяет
значительно стимулировать познавательный процесс учащихся, развивает навыки
работы с разнообразными источниками и др.
Для учащихся: разнообразие методик повышает интерес к изучению предмета,
процесс становится более увлекательным. Использование компьютере может раскрепостить замкнутых учащихся, повышается самостоятельность, возможность участия в различных конкурсах, олимпиадах, проектах, другое.
Для учителя: решение новых методических задач, повышение профессионального уровня. Стимулируется процесс совместного творчества с учителямипредметниками. Компьютер позволяет создать базу мониторинга успеваемости учащихся, набор тестовых задания (онлайн, в том числе). Повышается авторитет среди
учащихся, коллег, родителей, др.
Для родителей: уверенность в высоком качестве образования. Повышается
уважение к учителю. Изменяются отношения с ребенком в лучшую сторону, др.
Подготовка к такому уроку становится настоящим творческим процессом, а
яркость, зрелищность и новизна компьютерных элементов, в сочетании с другими
методическими приемами, делают урок увлекательным и запоминающимся [2,
c. 100].
На данный момент разрабатываются различные образовательные сайты,
которые содержат полезные ресурсы для улучшения образовательного процесса.
Одним из них является наш отечественный сайт http://www.bilimmedia.kz/. На этом
сайте вы можете найти огромное количество тематических и разноуровневых
задания по английскому языку.
Основная цель: развитие способностей школьников использовать иностранный язык в качестве инструмента общения в диалоге культур современного мира.
Основные задачи:
– повышение активности учащихся;
– выработка их самооценки;
– формирование лингвистических способностей;
– создание условия для самостоятельной творческой работы учащихся;
– повышение мотивации обучения;
– развитие социокультурной осведомленности учащихся;
– обучение их культуре письменной речи (языковая грамотность, речевая приемлемость письменного текста, композиционная стройность);
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– совершенствование практических навыков работы с компьютером.
Школьники учатся вести беседу со своими партнерами по переписке в правильной и интересной форме, давая как фактическую информацию, так и свои комментарии по данной проблеме (выражение своего мнения, указание причин). Они
овладевают техникой ведения беседы (правильное начало и заключение письма,
умение расспросить, дать информацию, сделать выводы) [4, c. 32-35].
Что касается языкового оформления письменного иноязычного высказывания,
то работа по данной программе, безусловно, способствует развитию таких навыков,
как грамматическая корректность, вариативность используемых лексико-синтаксических единиц, адекватность используемых лексико-грамматических средств.
Опыт использования Интернет показал, что интегрирование обычного урока с
компьютером позволяет преподавателю переложить часть своей работы на компьютер, делая при этом процесс обучения более интересным и интенсивным. Компьютер
наилучшим образом «вписываются» в структуру учебного процесса, наиболее полно
удовлетворяют дидактическим требованиям и максимально приближают процесс
обучения английскому языку к реальным условиям. Компьютеры могут воспринимать новую информацию, определённым образом обрабатывать её и принимать решения, могут запоминать необходимые данные, воспроизводить движущиеся изображения, контролировать работу таких технических средств обучения, как синтезаторы речи, видеомагнитофоны, магнитофоны. Компьютеры существенно расширяют
возможности преподавателей по индивидуализации обучения и активизации познавательной деятельности учащихся в обучении английскому языку, позволяют максимально адаптировать процесс обучения к индивидуальным особенностям учащихся. Каждый ученик получает возможность работать в своём ритме, т.е. выбирая для
себя оптимальные объём и скорость усвоения материала.
Применение компьютеров на уроках английского языка значительно повышает
интенсивность учебного процесса. При компьютерном обучении усваивается гораздо большее количество материала, чем это делалось за одно и то же время в условиях традиционного обучения. Кроме того, материал при использовании компьютера
усваивается прочнее.
Компьютер обеспечивает и всесторонний (текущий, рубежный, итоговый) контроль учебного процесса. Контроль, как известно, является неотъемлемой частью
учебного процесса и выполняет функцию обратной связи между учащимся и преподавателем. При использовании компьютера для контроля качества знаний учащихся
достигается и большая объективность оценки. Кроме того, компьютерный контроль
позволяет значительно сэкономить учебное время, так как осуществляется одновременная проверка знаний всех учащихся. Это даёт возможность преподавателю уделить больше внимания творческим аспектам работы с учащимися [5,c. 157].
Необходимо отметить, что компьютер снимает такой отрицательный психологический фактор, как «ответобоязнь». Во время традиционных аудиторных занятий
различные факторы (дефекты произношения, страх допустить ошибку, неумение
вслух формулировать свои мысли и т.п.) не позволяют многим учащимся показать
свои реальные знания. Оставаясь же «наедине» с дисплеем, учащийся, как правило,
не чувствует скованности и старается проявить максимум своих знаний.
При этом компьютер не заменяет преподавателя, а только дополняет его. Подбор обучающих программ зависит, прежде всего, от текущего учебного материала,
уровня подготовки обучаемых и их способностей.
Считаем, что использование ИКТ на уроках иностранного языка является современным и востребованным методом обучения и необходимо, чтобы каждый преподаватель понял простую мысль: компьютер в учебном процессе – не механический
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педагог, не заместитель или аналог преподавателя, а средство при обучении детей,
усиливающее и расширяющее возможности его обучающей деятельности.
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ЕРТЕ ЖАСТАН ШЕТЕЛ ТІЛІНІҢ ЛЕКСИКАСЫНА
ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕРІ
М.А. Рамазанова, Д.Б. Қрықбес
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, Павлодар қ.
Бүгінгі күн – жаһандану заманы. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев: «Әрбір
Қазақстандық үш тілді жетік меңгеруі керек. 2020 жылға дейін ағылшын тілін
білетін тұрғындар саны біршама көбеюі керек» – деп айтқан болатын. Мектеп
бүлдіршіндерінен бастап жоғарғы оқу орны студенттері, бүгінгі таңда шет тілдерін,
әсіресе ағылшын тілін үйрену үрдісінде. Ағылшын тілінің Қазақстандағы рөлі
күннен күнге арта түсуде. Елбасымыздың негізгі мақсат етіп қойған бәсекеге
қабілетті мемлекет құруда жас ұрпақтың тигізер үлесі зор. Жарқын болашақ қазіргі
жастар мен бүлдіршіндердің қолында.
Шетел тілін үйреніп жүрген әрбір білім алушы, ең алдымен сол тілдің
лексикасын меңгеруі тиіс, яғни, шет тілінде сөйлесу үшін қажет сөздік қормен
қамтылуы қажет. Бірақ кейбір жағдайларда тіл үйренуші өзінің ойын еркін жеткізуде
немесе шетел тілінде әдебиет оқу барысында өзіне таныс емес сөздерді оқып,
көптеген қиындықтармен кездеседі. Сол себепті, осындай қиындықтарды болдырмас
үшін, «тілдік сезімді» дамыту қажет. Шетел тілінің адамдары осы қасиетке ие, олар
қай уақытта не айтуды, қалай дұрыс жауап беруді, қандай сөз тіркестерін қолдануды
жақсы біледі. Өйткені, әрбір адам өз ана тілінің иесі. Тіл – негізгі коммуникация
құралы, мәдениет және этникалық қарым-қатынасты дамытудың құралы, білім
алушының өзін-өзі дамыту мүмкіндіктері мен кәсіби қабілеттерін арттырудың
құралы. Сонымен қатар, тіл – әлемдік рухани тәжірибені меңгеруге, жаһандық
көлемде мәдениетті зерттеуге, әрбір адамның рухани әрі мәдени дамуына үлкен әсер
етеді.
Бүгінгі таңдағы ұстаздардың міндеті – жас ұрпаққа сапалы білім, саналы
тәрбие беру. «Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды» – дегендей
жас ұрпаққа саналы, мән мағыналы, өнегелі тәрбие мен білім бүгінгі күннің талабы.
Білім берудің жаңа бағдарламасы бойынша, қазір ағылшын тілі балабақшалардан
бастап оқытылады. Балабақша бүлдіршіндері мен бастауыш сынып оқушылары
белсенді әрі шапшаң келеді. Сол себепті, олардың есте сақтау қабілеттері де жоғары.
Ағылшын тілінің лексикасын ерте жастан оқытудың маңызы өте зор. Себебі,
оқушылар қазақ немесе орыс тілінде білетін сөздерін, ағылшын тілінде де білгісі
келеді. Бірақ, әрбір педагог өз жұмысын қандай әдістер арқылы жүргізеді, жаңа
технологияларды қолданады ма, әлде дәстүрлі әдістермен ғана жұмыс жасайды ма
деген сұрақтар өте маңызды. Осы жұмыста осы сұрақтарға жауаптар қарастыратын
боламыз.
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Жоғарыда атап өткен «тілдік сезім» жаңа лексикамен жұмыс жасаудың әрбір
кезеңінде бекітіліп, дамытылып отыруы міндетті. Сол кезеңдерді атап көрсетейік:
– жаңа лексикалық бірліктермен таныстыру кезеңі;
– семантизация кезеңі (жаңа лексикалық бірліктердің мағынасын ашу);
– жаңа лексикалық бірліктердің меңгерілуін бақылау кезеңі;
– жаңа сөздер мен сөз тіркестерінің жатталу және есте сақталу кезеңі;
– жаңа лексиканы қолдануды жаттықтыру (сөйлеудің продуктивті түрінде:
жазбаша және ауызша) мен оны қабылдау (сөйлеудің рецептивті түрінде: оқу және
тыңдау) кезеңі.
Лексикалық дағдыларды дамыту әрбір мұғалімнің шетел тілі сабағында
қолданатын әдіс-тәсілдеріне байланысты. Заманауи коммуникативті әдіс бойынша,
лексикалық бірліктер сабақтың әрбір ыңғайлы сәтінде енгізілуі тиіс. Сонымен қатар,
оқушылардың жас ерекшеліктері ескерілуі өте маңызды. Шет тілдер оқулықтарында
жиі кездесетін және тәжірибеде көптеп кездесетін дауыстап оқу, жаңа сөздер мен сол
сөздердің аудармасынан тұратын тізімдерді жаттау, шет тіліне оқытудың мақсатына
қайшы келеді. Коммуникацияның шынайы үрдісінде біз жеке сөздерді сирек
қолданамыз, біз оларды бір-бірімен байланыстырып, сөйлемдер құрастырып үрдісті
іске асырамыз. Және де, әртүрлі құрылымда әртүрлі сөздер әртүрлі мағынада болуы
мүмкін. Сол себепті, оқушыларға лексиканы қолдануда осындай қиындықтар
туындайтынын алдын-ала ескерту қажет. Сол жағдайда ғана, оқушылар өздеріне
болашақта қажетті рецептивті және продуктивті сөйлеу түрлерін дамытып, тілдік
болжамдау сезімін ашып, шетел тілін толық сезіне алады.
Лексикаға оқытуда мұғалімнің дұрыс таңдалған, жаңа лексикалық бірліктердің
мағынасын ашудағы семантизация әдісінің рөлі өте зор. Өз ана тіліне аудару – ең
заманауи тәсіл болып табылады. Сөздердің екі тілде де бірдей мағынасы болғанда
ғана, осы тәсілді қолдануға болады. Оқушылардың тілдік деңгейлері семантизация
әдісінің біртілдік деңгейіне жеткіліксіз болған жағдайда да, аудару тәсілі ұсынылады. Алайда, бұл оқушылардың тілдік ойлау деңгейлері мен тілдік болжамдау
деңгейлерін дамытпайды. Сол себепті, мұғалім жаңа лексиканы түсіндірудің жаңа
әдістеріне сүйену қажет. Мысалы: вербальді емес әдіс (суреттер, заттар, мимика
және жестикуляция арқылы), құрылымына қарай синоним, антоним, басқа сөзбен
алмастыру арқылы. Әдістерді қолдану мұғалімнің таңдауына байланысты, бірақ та
ең бастысы мұғалім, оқушыларды лексикаға үйретіп, қиялдауларын дамытып және
мадақтап отыруы қажет.
Әдістемелік әдебиетте жаңа лексиканы жаттау және есте сақтау әдісі бойынша
көптеген ұсыныстар көрсетілген. Сөздік тізімдерді жаттауды талап ету дұрыс емес.
Себебі, оқушылар сөз білмегені үшін қорқады, сол қорыққаннан коммуникативті
қабілеттерін жоғалтады. Оқушы өз алдында сөзді көріп тұрса да, сөйлеу барысында
сол сөздердің синтаксистік құрылымын байқамайды. Осы жағдайда, мұғалім
ассоциограмма және нақтылау тәсілдерін қолданады, «сөз-аударма, аударма-сөз»
емес, «сөз-сурет-аударма-сезім-қолданыс» үрдісін іске асыру қажет. Осы үрдіс іске
асқан жағдайда, оқушылар шет тілдері сөздерін өздерінің ана тіліндегідей
қолданысқа енгізе алады.
Шетел тілі сабағына және лексикаға оқыту үрдісінде оқушылардың жаттау мен
есте сақтауға арналған жеке техникалары жаңа прогрессивті талап болып табылады.
Осы тәсілде мұғалім тек көмекші және ұйымдастырушы қызметін атқарады. Әрине,
ерте жастарда мұғалім бағыт-бағдар көрсетіп, ұсыныстар беріп көмектеседі.
(Мысалы, жазу техникасы арқылы есте сақтау, сурет салу, бернеше рет қайталау,
аудармасымен салыстыру, басқа сөздерге еліктеу және т.б.). Осы арқылы, оқушылардың лексиканы есте сақтау қабілеттері артып, әрі қарай өздігінен ізденуге тырысады.
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Жаңа лексиканы жаттықтырып қолдануға арналған сан қырлы жаттығулар бар.
Әрине олардың әрқайсысы өздігінен ерекше. Осында міндетті түрде атап өтетініміз,
мұғалім тек жаңа технологияларды немесе дәстүрлі тәсілдерді қолданып сабақты
өткізуі міндетті емес. Өйткені, сабақ – мұғалімнің шығармашылығы. Сабақты аралас
түрде өткізу өте кең таралған. Сол себепті, шығармашылық пен құзыреттілікті
әрдайым дамытып, жетілдіріп отыру қажет.
Ерте жастан шетел тілінің лексикасына оқытуда ойын әдісінің маңызы ерекше.
Баланың өмірі – ойын. Ойын – жеткілікті қызықты, әсерлі оқыту компоненттерінің
бірі. Ойын – оқушылар арасында жағымды психологиялық атмосфера тудырып,
шетел тілінде сөйлесуге қызығушылықтарын арттырады. Ойын барысында
оқушылар арасында жарыс пайда болады да, жеңіске жету мақсатында сөздерді есте
сақтауға тырысады. Солайша, есте сақтау қабілеттері тағы бір сатыға артады.
Қазіргі заманауи қоғамда мұғалімдерге де, оқушыларға да барлық жағдайлар
жасалған. Сынып аудиториялары техника құрылғыларымен жабдықталып, оқу
үрдісінің дамуына барлық қажеттіліктер мен мүмкіндіктер жасалып жатыр.
Компьютер, Интернет, интербелсенді тақта маңыздылықтарын баршамыз білеміз.
Сол мүмкіндіктер арқасында, оқытудың жаңа технологияларын іске асырамыз.
Қорытындылай келе, осы жұмыстың мақсаты шет тілін дұрыс оқытумен
сабақтас келгендіктен, ортақ мақсаттың білім беру екенін білеміз. Сол себепті,
дамыған, білімді, дана ел болуымыз үшін, мемлекетіміздің белсенді азаматы ретінде
білім
деңгейімізді
дамытайық!
Ерте
жастан
бастап
балаларымызды,
оқушыларымызды білімді, ғылымды сүюге бағыт-бағдар көрсетейік! Жан-жақты,
интеллектіміз жоғары, рухани бай адам болу үшін көп ізденейік, мақсатымызға
жетейік!
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
У.К. Кукуева
Жамбылская СШ сельского округа им. М. Омарова,
г. Аксу, Павлодарская область
Традиционная система обучения, ориентирующаяся в основном на деятельность учителя и отводящая ученику роль пассивного преемника передаваемого ему
социального опыта, не в состоянии обеспечить достижение современных целей образования. Сегодня приоритетом в области образования является формирование
компетентной личности, готовой к самостоятельной жизни. Сейчас недостаточно
наполнить голову ученика массой информации и затем проверить ее усвоение, невозможно ребёнка обучить всему, дать ему готовые знания и представления буквально обо всём. Но его можно научить получать знания самостоятельно, анализировать ситуацию, делать выводы. Всё это достигается с большей эффективностью
при внедрении в образовательный процесс информационных технологий. В законе
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Республики Казахстан «Об образовании» ставится задача внедрения и эффективного
использования новых информационных технологий обучения в учебном процессе [1].
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это технологии, связанные с созданием, сохранением, передачей, обработкой и управлением информацией. Этот широко используемый термин включает в себя все технологии, используемые для общения и работы с информацией. В педагогике, это специальные программные и технические средства для работы с информацией (кино, аудио – и видео
средства). Использование этих средств в учебно-воспитательном процессе является
средством повышения мотивации учения и развития мышления учащихся и позволяет со значительно меньшими нагрузками и в более короткий срок получить более
высокий уровень усвоения информации. Новые информационные технологии коренным образом способствуют преобразованию образовательного процесса, обеспечивая в полной мере реализацию основных принципов лингводидактики: наглядность,
доступность, индивидуализацию, сознательность, активность [2, с. 2].
Введение ИКТ в учебный процесс расширяет возможности преподавателя, помогает ему также решать важные лингводидактические проблемы:
1) совершенствование организации преподавания, повышение индивидуализации обучения (максимум работы с каждым учащимся);
2) ИКТ могут помочь в ликвидации пробелов, возникших из-за пропуска уроков;
3) повышение продуктивности самоподготовки учащихся после уроков;
4) ускоряется тиражирование и доступ ко всему тому, что накоплено в педагогической практике;
5) возможность собрать данные по индивидуальной и коллективной динамике
процесса обучения. Информация будет полной, регулярной и объективной.
Также информационные технологии не только облегчают доступ к информации, открывают возможности вариативности учебной деятельности, ее индивидуализации и дифференциации, но и позволяют по-новому организовать взаимодействие
всех субъектов обучения, построить образовательную систему, в которой ученик
был бы активным и равноправным участником образовательной деятельности.
Вполне возможно систематизировать, где и как целесообразно использовать информационные технологии в обучении, учитывая, что современные компьютеры позволяют интегрировать в рамках одной программы тексты, графику, звук, анимацию,
видеоклипы, высококачественные фотоизображения, достаточно большие объемы
полноэкранного видео, качество которого не уступает телевизионному:
1) при изложении нового материала – визуализация знаний (демонстрационноэнциклопедические программы; программа презентаций Power Рoint);
2) закрепление изложенного материала (тренинги, разнообразные обучающие
программы);
3) система контроля и проверки (тестирование с оцениванием, контролирующие программы);
4) самостоятельная работа учащихся (обучающие программы типа «Атамұра»,
«ЦИМОР», энциклопедии, развивающие программы);
5) при возможности отказа от классно-урочной системы: проведение интегрированных уроков по методу проектов, использование современных Интернет технологий;
6) тренировка конкретных способностей учащегося (внимание, память, мышление и т. д.) [3].
Использование информационных и коммуникационных технологий на уроках
русского языка и литературы, на мой взгляд, позволяет:
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– развить у учащихся творческие способности, навыки исследовательской деятельности, умение принимать оптимальные решения;
– расширить возможности предъявления учебной информации;
– сформировать у школьников умение работать с информацией, развить коммуникативные способности;
– усилить мотивацию учения;
– активно вовлекать учащихся в учебный процесс;
– дать ребенку максимально возможный для него объем учебного материала;
– качественно осуществлять контроль за деятельностью учащихся;
– позволяют приобщить школьника к достижениям информационного общества и адекватному поведению в нем.
Достичь этого не просто, так как только системное и целесообразное применение информационно-коммуникационных средств обучения в процессе обучения позволяет оптимизировать деятельность учителя на уроке, т.е. повысить качество обучения школьников за счёт улучшения качества деятельности учителя.
Задачи, стоящие перед учителем – словесником при применении ИКТ, предполагают работу с текстом, с художественным словом, с книгой. Учителю русского
языка необходимо сформировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки, обогатить словарный запас учащихся, научить их владеть нормами
литературного языка, дать детям знание лингвистических и литературоведческих
терминов. Учитель должен сформировать личность, обладающую информационными и коммуникативными навыками, навыками решения проблем, межличностного
общения и самоконтроля. Поэтому информационно-коммуникационные технологии
видятся мне наиболее перспективными для достижения этой цели, так как они отвечают всем требованиям наглядности, возможности самостоятельной и исследовательской работы [4].
Практика показывает, что учащиеся охотно идут на занятия с использованием
ПК и интерактивной доски, у школьников вырабатывается устойчивый интерес к таким занятиям, меньше рассеивается внимание, так как существует обратная связь
учителя с обучаемым. Из пассивного заучивания учение превращается в активный
процесс, и чем больше умственных усилий прилагает ученик, тем продуктивнее становится его деятельность.
Благодаря постоянной обратной связи информирующего и контролирующего
характера, школьники приобретают возможность корректировать свою учебную деятельность. Учащиеся также учатся редактировать тексты, набирают сами тексты
творческих работ, стихов, составляют сборники, делают компьютерные рисунки.
Старшеклассники оформляют свои доклады, рефераты с помощью компьютерной
техники, делают сами рисунки, схемы, помогают делать тесты, пособия по литературе, собирают дидактический материал.
К наиболее эффективным формам представления материала по литературе следует отнести мультимедийные презентации. Данная форма позволяет представить
учебный материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае
задействуются различные каналы восприятия (визуальный, аудиальный, кинестетический) учащихся, что позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в памяти учащихся. Чего еще позволяет добиться
использование мультимедийных презентаций?
1) Стимулирование познавательной деятельности школьников, которое достигается путем участия ребенка в создании презентаций по новому материалу, подготовке докладов, самостоятельному изучению дополнительного материала и составление презентаций – опорных конспектов, при закреплении материала на уроке;
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2) способствование глубокому пониманию изучаемого материала через моделирование основных учебных ситуаций;
3) визуализация учебного материала;
4) повышение мотивации учения школьников и закрепление интереса к изучаемому предмету;
5) разнообразие форм представления учебного материала, домашнего задания,
заданий для самостоятельной работы;
6) стимулирование воображения школьников;
7) способствование развитию творческого подхода при выполнения учебных
заданий. [5, стр.91-92]
Также я активно использую в своей работе Интернет-ресурсы. Это позволяет
мне осуществлять:
– поиск рецензии на какое-либо литературное произведение, творчество поэта
или писателя определённого литературного направления;
– подбор картинок или фотографий по теме с комментариями к ним;
– подготовку словарной работы;
– создание докладов и рефератов по теме. Это далеко не самый лёгкий вид работы. Хорошо продуманный и обсуждённыё с учителем материал доклада, сопровождаемый иллюстрациями, таблицами на слайдах вполне может заменить лекцию
учителя.
Также при помощи ресурсов Интернет можно создать фонотеку: сделать записи исполнения произведений самими авторами или мастерами художественного слова, подобрать видеофрагменты.
Еще в своей практике использую показ экранизации классики. Считаю, что хороший фильм, вызывающий неподдельный, настоящий интерес, – это первый шаг к
чтению, прямой путь к сердцу ребёнка. Он пробуждает чувства, заставляет переживать, будит воображение.
Применение ИКТ эффективно при подготовке и проведении учителем различных форм урока: мультимедийной школьной лекции, урока-наблюдения, урокасеминара, урока-практикума, урока-виртуальной экскурсии.
Использовать информационные технологии можно на любом этапе урока и во
внеурочное время:
– во вступительном слове учителя или учащихся;
– на этапе предъявления учебной информации;
– на этапе усвоения учебного материала в процессе интерактивного взаимодействия с компьютером;
– на этапе повторения и закрепления усвоенных знаний (навыков, умений);
– на этапе промежуточного и итогового контроля и самоконтроля достигнутых
результатов обучения;
– на этапе коррекции и самого процесса обучения и его результатов путем совершенствования дозировки учебного материала, его классификации, систематизации и др.;
– во внеурочное время при подготовке домашних заданий, выступлений на
уроках и научно-практических конференциях, при подготовке к внеклассным мероприятиям;
– при подготовке к ЕНТ и ВОУД.
Использование новых технологий на уроке позволяет индивидуализировать и
дифференцировать процесс обучения, контролировать деятельность каждого, активизировать творческие и познавательные способности учащихся, оптимизировать
учебный процесс, значительно увеличить темп работы. Это приводит к росту качест-
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венной успеваемости и сохраняет устойчивый интерес к русскому языку и литературе на протяжении всех лет их изучения.
Итак, применение ИКТ на уроках русского языка и литературы позволяет мне:
– наполнить уроки новым содержанием;
– развивать творческий подход к окружающему миру, любознательность учащихся;
– формировать элементы информационной культуры;
– прививать навыки рациональной работы с компьютерными программами;
– поддерживать самостоятельность в освоении компьютерных технологий;
– идти в ногу со временем.
Использование ИКТ на уроках значительно повышает не только эффективность обучения, но и помогает создать более продуктивную атмосферу на уроке, заинтересованность учеников в изучаемом материале.
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СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН АҒЫЛШЫН ТІЛІ
САБАҚТАРЫНДА ҚОЛДАНУ
А.Ж. Садыкова, Г.С. Ахметова
Ш.Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті,
Көкшетау қ.
ХХІ ғасырдың жан-жақты зерделі, дарынды, талантты адамын қалыптастыру
бағытындағы білім беру мәселесі мемлекетіміздің басты назарында. Қазақстан
Республикасындағы ең бірінші кезекте тұрған тіл саясаты туралы басты мәселе
мемлекеттік тілді еркін меңгерту, шет тілін меңгертудегі басты мақсат – білім
алушылардың сапасын халықаралық стандартқа сай көтеру. Бұл үшін жетілдірілген
әдіс шетел ғалымдарының іс-тәжірибелерімен танысу қажет екендігі ешбір дау
туғызбайтыны белгілі. [1, c. 14]
Білім мазмұнын жаңартудың ғылыми негізіне оқушы белгілі бір қажетті
біліктер мен дағдылардың иесі, оқу әрекетінің субъектісі, әр түрлі мәдениеттер мен
өз көзқарасы тұрғысынан білімді, сауатты, өз ойын дұрыс әрі шебер жеткізе білетін,
мәдениетті тұлға болуы керек. Сондықтан да оқыту жүйесін заман талабына сай
үйлестіре алу міндеті туындап, білімге, барлық оқу-әдістемелік жүйеге жаңа талап
қойылды. Осы талаптарды ескере отырып, оқытушылардың алдына қойған
мақсаты – оқушыны оқуға қызықтыратын, қабілетін арттыратын оқу үрдісін жаңаша
ұйымдастыру, оқушылардың ойлау дағдыларын жетілдіру, өздігінен білім алу
үдерісінде бірлесе әрекет етуге үйрету. Осының біріне сыни тұрғыдан ойлауды
дамыту технологиясы жатады.
Сыни тұрғыдан ойлау, өзіндік, жеке ойлау болып табылады. Сыни ойлау
деген – әр жеке оқушының, тұлғаның кез-келген мәселені ойлап, оны зерттеп
қорытып, өзінің жеке ойын еркін ортаға жеткізе алуы. Нағыз сабақ – ол әрқашан
диалог, іздене, дайындала, үйрене,шәкірттер болашағын ойлай жасалған еңбек пен
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тәжербиенің бірлігі. Жаңа педагогикалық технологиялардың ішінде сын тұрғысынан
ойлауды дамыту технологиясының орны ерекше. Бұл технологияны жарыққа
шығарған американдық педагогтар Дж. Стил, К. Мередит, Ч. Темпл, С. Уолтер.
Олардың пікірінше оқушының әр нәрседен бір мән табуға мүдделі және білуге
құмарлығы болса ғана белсенділік пайда болады. [2, c. 3-4] Ал, оқу міндетті түрде
белсенді болу керек. Оқытуды жеке тұлғаға бағыттау арқылы кез келген сабақтың
дамытушылық, тәрбиелілік мүмкіндіктерін пайдаланып және осы жүйені қолдану
барысында ағылшын тілі сабағында оқушының шығармашылық қабілеттерін дамыту
ойдағыдай жүзеге асырылады. Ағылшын тілін оқытуда ең алдымен тәжірибелік
мақсат қойылады, оған оқушылардың сөздік қорларын байыту, сауатты жазуға
үйрету, сөйлесуге, көргендерін, естігендерін әңгімелеп беруге үйрету қажет. Ал бұл
іс-әрекеттерді сауатты да дұрыс жүзеге асыру үшін грамматикалық жұмыс жүргізілуі
керек [3, c. 75].
Сын тұрғысынан ойлау өзіндік және жеке ойлау болып табылады, ол оқытуды
жаттанды қағидаларды дәлелдеп айта беру емес, оқушы оқып, оны еске сақтап айту
қабілеті жоқ, керісінше терең ойлау арқылы ескіге жаңаша көзқарас қалыптастыру
мүмкін, тың идеялар ойлап табуы мүмкін, сұрақтар қойып, шешімін табуды қажет
ететін мәселені анықтаудан басталады. Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасы
қызығушылықты ояту, мағынаны ашу, ой толғаныс кезеңдерінен тұрады [4, c. 17].
Қызығушылықты ояту кезеңінің мақсаты – үйренушінің белсенділігін арттыру.
Оқушы өзі білетінін еске түсіреді, қағазға жазады, көршісімен бөліседі, тобында
талқылайды. Осылай шыңдалған ойлауға бірте-бірте қадам жасала бастайды. Оқушы
бұл кезеңде жаңа білім жайлы ақпарат жинап, оны байырғы біліммен ұштастырады.
Осы арқылы ойды қозғату, ояту, ми қыртысына тітіркенгіш арқылы әсер ету жүзеге
асады. Осы кезеңге қызмет ететін «Топтау», «Түртіп алу», «Ойлану», «Жұпта
талқылау», «Болжау», «Әлемді шарлау» т.б. деген аттары бар әдістер (стратегиялар)
жинақталған [5, c.19].
Ойлау мен үйренуге бағытталған бұл бағдарламаның екінші кезеңі мағынаны
ашу, яғни түсіне білу. Бұл кезеңде үйренуші жаңа ақпаратпен танысады, тақырып
бойынша жұмыс істейді, тапсырмалар орындайды.
Тақырып туралы ой-толғаныс – бағдарламаның үшінші кезеңі. Сабақта оқушыға білім дайын күйінде беріле салмау керек. Күнделікті оқыту процесінде оқушының
толғанысын ұйымдастыру, өзіне, басқаға сын көзбен қарап, баға беруге үйретеді.
Оқушылар өз ойларын, өздері байқаған ақпараттарды өз сөздерімен айта алады.
Сын тұрғысынан ойлау арқылы оқушылардың шығармашылық қабілетін
дамыту барысында келесі міндеттер анықталды.
Оқу мен өз ойын жеткізе алу міндеттері:
1. Әңгімені оқып танысады.
2. Мазмұнын ашады.
3. Кейіпкерлерді салыстыра отырып айырмашылықтары мен ұқсастықтарын
сипаттай алады.
Сын тұрғысынан ойлауды дамытуға байланысты:
Оқушының оқу мен жазу арқылы сыни тұрғысынан ойлауын дамыту, қиялын
шарықтату және сезімін ояту.
Топтық жұмыс үрдісіне байланысты міндеті:
1. Оқушылар бір-бірімен пікірлесе отырып, ортақ қорытынды шығарады.
2. Тақырыптық түсініксіз жерлерін айқындайды.
3. Топтастарының сұрақтарына жауап береді.
4. Қорытынды шығарады, өз пікірін дәлелдейді.
Тәрбиелік мәні: Өзара құрмет сезімін тудыру. Басқаның пікірін сыйлауға, сөзін
бөлмеуге тәрбиелеу.
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«Сыни тұрғысынан ойлау» технологиясының элементтерін қолдана отырып,
балалардың көрсеткен нәтижелерін төмендегі кестеден көре аласыз. (Кесте №1)
Эксперементке 8 сыныптан 13 оқушы қатысты.
Кесте №1
«Сыни тұрғысынан ойлау»
технологиясынан күтілген нәтижелері
1. Оқушының сабаққа деген белсенділігі артты
2. Мәтінді оқуға қызығушылығы артты
3. Өз пікірін дәлелдей алады
4. Шығармашылықпен сұрақ қоя алады
5. Достарының ойын тыңдауға тырысады
6. Болжам жасау арқылы елесі, қиялы дамиды.
7. Оқушылардың сезімі дамиды.
8. Ұйымшылдыққа үйренеді.

Алғашқы кезең (%)

Соңғы кезең (%)

62%
100%
54%
62%
92%
54%
100%
92%

100%
100%
77%
85%
100%
92%
100%
100%

Осындай пайыздық көрсеткішке жету мақсатында оқушылармен әртүрлі
жаттығулар өткізілді.
Оқушылардың сабаққа деген белсенділігін арттыру мақсатында «Әткеншек»
ойыны жүргізілді. Топ санына қарай ашық сипаттағы түйткіл мәселелер туындайды.
Жұмыс үшін түрлі-түсті маркерлер, сұрақтар жазылған А3 форматты қағаз парағы
(әрқайсысы бойынша бір-бірден) қажет. Мұғалімнің белгісі бойынша парақтар сағат
тілінің жүрісі бойынша беріледі. Оқушылар қайталаусыз әрбір түйткіл сұраққа
жауап береді. «Әткеншектен» кейін оқушылардың жұмыстары тақтаға ілінеді. Әрбір
оқушы өз дауысын, әрбір сұраққа берілген, барынша нақтылы жауап береді.
Осылайша, ең үздік жауап берген топ анықталады [5, c.21].
Мәтінді оқуға қызығушылығын арттыру үшін «Білеміз, білгіміз келеді, білдік»
тәсілін («KWL Chart») қолдануға болады. Мұғалім тақырыпты немесе шығарманың
атауын хабарлайды, оқушыларға осы тақырып бойынша меңгерген ақпаратты
естеріне түсіру ұсынылады. Оқушылар кестенің бірінші бөлігін толтырады (Білемін).
Мұғалім оқушыларға аталған тақырып немесе осы мәтін бойынша не білгілері
келетіндіктері туралы айтуларын ұсынады. Оқушылар кестенің екінші бөлігін
толтырады (Білгім келеді). Тақырыпты зерделеу немесе мәтінді оқу барысында
кестенің үшінші бөлігі толтырылады (Білдім). Мысалы: Text «Clear Air at Home»
Spotlight-10, Module 2 Going Green. KNOW WANT LEARNT Factories, cars cause air
pollution What else causes air pollution? We cause air pollution using cleaning products;
dust, paint, insect sprays, cigarette smoke, steam from cooking.
Өз пікірін дәлелдей алу үшін «Соңғы сөзді мен айтамын» әдісін қолдану
тиімді. Даудың соңғы сатысында оқушыларға мәтіннен өзінің пікірін растайтын
қанатты сөздерді жазып алу, оларға түсініктеме беру ұсынылады. Оқушылар
қанатты сөздерді дауыстап оқиды, оппоненті оған түсініктеме береді. Одан кейін
оқушы өз түсініктемесін оқиды. Осымен дау аяқталады.
Келесі «Синквейн» әдісі арқылы оқушылар достарының ойын тыңдауға
тырысады. Синквейн – «ұғымның мәнін сипаттауға немесе алынған білімнің негізінде рефлексияны жүзеге асыруға мүмкіндік беретін ықшамды нысанда ақпарат
синтесін ұсынатын» тақпақ (И. Викентьева). Синквейн бес жолдан тұрады: бірінші
жолында тақырып немесе зат (бір зат есім) беріледі; екіншісінде заттың сипаттамасы
беріледі (екі сын есім немесе есімше), үш етістіктен тұратын үшінші жолында
заттың әрекеті сипатталады; төртінші жолда автордың затқа деген қатынасын
көрсететін төрт маңызды сөзден тұрады; бесінші жолда – тақырыптың немесе заттың
мағынасын жалпылайтын немесе кеңейтетін синоним (бір сөз). Әрбір оқушыға
синквейн жазуға 5–7 минут уақыт беріледі. Одан кейін әріптесімен бірге олар екі
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синквейннен өздері келісетін біреуін құрастырады. Одан кейін барлық топ жұпты
синквейндермен таныса алады. Ол пікірталасты одан әрі жалғастыруы ықтимал
[6, c. 38].
Синквейн мысалы: Enjoy English -5, Unit-1 «It's a Wonderful Planet We Live on».
. Earth
. Beautiful, blue, violent, destructive
. Live, produce, pollute, damage, destroy, break
. Can be kind, can hurt, may be awful
Елесі мен қиял дамыту барысында оқушылармен РАФТ стратегиясы («Плот»)
қолдануға болады. Идея жазатын адамның өзіне белгілі бір рөлді таңдауынан
тұрады, яғни мәтінді басқаның атынан жазады. Одан кейін жазылуы тиісті мәтіннің
кімге арналғандығын шешу қажет (ата-аналар, оқушылар және т.б. үшін). Жоғарыда
көрсетілген өлшемдер көп жағдайда құрылатын мәтіннің форматын бейімдейді
(жазылым, шығарма және т.б.). Сонымен, тақырып таңдап алынады. Шын мәнісінде,
осының барлығы кері тәртіпте немесе бірмезетте жүргізілуі мүмкін. Таңдау жеке
жүргізілуі ықтимал, алайда алғашқы кезеңде жұппен жұмыс істеу және одан әрі
барша сыныптың талқылауына ұсынылған нұсқаларды енгізу дұрыс болады.
Мысалы: «Ұмыт қалған заттардың бюросы» тақырыбы ұсынылады. Оқушылар
сыныпта ұмытып қалдырылған тарақтың рөлін таңдайды. Мәтін ұмыт қалдырылған
заттың иесіне арналған. Яғни, оқушы мәтінді баяндау нысаны түрінде жазылымды
таңдап алады. Мысалы: My colour is brown and I m made of plastic. I’m new. I’m only
two weeks old. I live in a bag or in a pocket. I remember the day my owner bought me in
the shop. I like my owner because he keeps me in a good place and he doesnt use me very
often. I fear most of all to lose all my teeth and to find myself in a rubbish bin.
Эдвардо де Бононың «Алты түрлі ойлау шляпасы» (Қызыл шляпа) арқылы
оқушылардың сезімдерін дамытуға болады. Әр топ оқушыларына ой қорытуға
әртүрлі жағдаяттарды шешу тапсырылады. Осы жағдайларды шешу жолында
оқушылар өздерінің сезімдерін білдіреді. Оқушылар топтық жұмыс тәсілі арқылы
ұйымшылдыққа үйренеді. [2, c.4]
«Сыни тұрғысынан ойлау» технологиясының нәтижесінде мынандай нәтижеге
жеттік:
1. Оқушының сабаққа деген белсенділігі артты.
2. Мәтінді оқуға қызығушылығы артты.
3. Өз пікірін дәлелдей алады.
4. Шығармашылықпен сұрақ қоя алады.
5. Достарының ойын тыңдауға тырысады.
6. Болжам жасау арқылы елесі, қиялы дамиды.
7. Оқушылардың сезімі дамиды.
8. Ұйымшылдыққа үйренеді.
Қорыта келе, инновациялық білім – іскерліктің жаңа түрі болып табылады.
СТО – тиімді құралдың бірі. Сыни ойлауды дамыту технологиясының дәстүрлі
оқытудан ең басты айырмашылығы білімнің дайын күйінде берілмеуі. Нақты
жағдайда «мынаны былай жазу немесе айту керек» деп көрсетпей, оқушының өзінің
шығармашылық ойлауының орын алуына мүмкіндік беру, жауапкершілігін арттыру,
шешім қабылдауға үйрету. Ең бастысы, оқушыны болашақ өмірге дайындап, білімі
мен біліктерін, іскерлігін өмірде қолдануға жағдай жасайды.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ E-LEARNING В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК НЕРОДНОМУ
М.В. Тавлуй, Б.А. Газдиева
КГУ им. Ш. Уалиханова, г. Кокшетау
В Республике Казахстан мирно живут и развиваются 140 этносов, составляющих единый казахстанский народ. Президент страны – Лидер нации Н.А. Назарбаев
в Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический
курс состоявшегося государства», определившем концепцию развития страны на десятилетия вперёд, отмечает: «Казахстан – уникальная страна. В нашем обществе
причудливо объединились и взаимодополняют, взаимоподпитывают друг друга самые разные культурные элементы». В этом же обращении к нации Глава государства
подчёркивает: «К русскому языку и к кириллице мы должны относиться столь же
бережно, как к казахскому языку. Всем очевидно, что владение русским языком –
это историческое преимущество нашей нации» [1]. Казахстанские школьные и вузовские преподаватели русского языка составляют корпус педагогов, имеющих солидную теоретическую и практическую подготовку, инновационный взгляд на проблемы современного образования. Указанные преимущества в полной мере относятся к сфере обучения русскому языку как неродному.
Работа на занятиях по русскому языку как неродному строится таким образом,
чтобы каждый её компонент базировался на коммуникативном подходе. Педагогами
используются четыре вида речевой деятельности: аудирование, слушание, письмо,
чтение; обучение ведётся на текстовой основе. Применяются тексты, содержащие
материал, который направлен на формирование базовых, ключевых и предметных
компетенций.
Успешное овладение школьными и вузовскими дисциплинами сегодня связывается с внедрением в образовательный процесс прогрессивных технологий, обеспечивающих выход на новый уровень качества обучения, а конкурентоспособность государства во многом определяется уровнем развития системы образования, готовящей кадры, которые отвечают запросам интеллектуально и индустриально развитого
общества. На современном этапе развитие образовательной системы Республики Казахстан характеризуется процессами, связанными с интеграцией в учебный процесс
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
В Казахстане использование новейших педагогических технологий поддерживается на государственном уровне, о чём говорится в Стратегии «Казахстан-2050»:
«Мы должны интенсивно внедрять инновационные методы, решения и инструменты
в отечественную систему образования, включая дистанционное обучение и обучение
в режиме онлайн, доступные для всех желающих» [1]. Наибольший интерес в контексте интенсификации и улучшения качества обучения представляют те технологии, которые ориентированы на сотрудничество педагога и ученика (студента), самостоятельную работу обучающихся с различными источниками информации, развитие критического мышления, формирование умения ориентироваться в учебной
ситуации любой сложности.
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Модернизация образования, основанная на новых подходах и креативных идеях, соответствует представлениям о меняющемся обществе, в котором активно используются ИКТ. Согласно Окинавской Хартии, которая определяет общие принципы и цели построения глобального информационного общества, суть экономической
и социальной трансформации мира, стимулируемой информационно-коммуникационными технологиями, заключается в их способности содействовать людям и обществу в использовании знаний и идей [Цит. по: 2, с. 4]. Сегодня в практике школьного
и вузовского образования актуальным является электронное обучение (e-learning),
определяемое европейской комиссией как использование новых информационных
технологий, технологий мультимедиа и Internet для повышения качества обучения за
счёт улучшения доступа к ресурсам и сервисам, а также удалённого обмена знаниями и совместной работы [Цит. по: 3]. Электронное обучение постепенно занимает
важное место в сфере высоких технологий, традиционно ориентированных на образовательную проблематику. E-learning развивает способности и познавательные интересы учащихся, формирует навыки самообразования, способствует продуктивному
коллективному и индивидуальному обучению. В Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы подчёркивается, что внедрение электронного обучения повысит качество обучения и эффективность управления образованием, обеспечит информационную интеграцию с внешней средой [4].
Внедрение e-learning в Казахстане способствует реализации принципа Life Long
Learning – «образование через всю жизнь», провозглашённого ЮНЕСКО одним из
ведущих принципов образования XXI века.
Выделяются следующие основные направления внедрения электронного обучения в Казахстане: развитие инфраструктуры, создание цифрового образовательного контента, подготовка кадров.
Инфраструктура e-learning включает моноблоки для преподавателей, отличающиеся высокой производительностью и мощностью; планшеты для учащихся,
значительными преимуществами которых являются компактность и доступность;
classmates – мобильные компьютеры; интерактивные проекторы, совмещающие в
себе функции интерактивной доски и короткофокусного проектора; информационные киоски, позволяющие получать своевременную информацию о расписании и
событиях в учебном заведении; ноутбуки для мобильных классов, обеспечивающие
проведение интерактивных уроков в любом кабинете организации образования;
многофункциональные устройства и сетевые принтеры для обеспечения печатных
материалов и обработки бумажных носителей информации [5].
Важным направлением внедрения электронного обучения является формирование и выпуск электронных изданий. На современном этапе разработана педагогическая технология конструирования электронных учебников, созданы порталы по
обучению населения компьютерной грамотности. Начата полномасштабная работа
по повышению информационной квалификации вузовских преподавателей и школьных учителей, чья роль в образовательном процессе остаётся неизменно важной.
В широком спектре форм и способов применения e-learning при обучении русскому языку как неродному, на наш взгляд, выделяются следующие: использование
интерактивной доски как технического средства обучения, работа в стационарных
компьютерных классах, дистанционное обучение.
На учебных занятиях по русскому языку широко используется объяснительноиллюстративный метод представления материала. В этом случае продуктивным оказывается применение интерактивной доски как современного средства обучения,
предназначенного для отображения информации, работы с материалами в электронных форматах и разнообразным программным обеспечением, протоколирования хода занятия. Использующиеся в казахстанских школах и вузах «мягкие» и «твёрдые»
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интерактивные доски, как правило, включают четыре компонента: компьютер, мультимедийный проектор, соответствующее программное обеспечение и непосредственно интерактивную доску. Образовательные учреждения оснащены (хотя и неравномерно) досками разных типов: сенсорными, не требующими применения специальных маркеров и не подверженными внешним помехам; электромагнитными, основанными на свойстве электромагнитных волн передаваться через изоляционные
материалы и обладающими прочной антивандальной поверхностью; инфракрасными, считывающими с высокой точностью текущее положение маркера; ультразвуковыми, обладающими наиболее прочным покрытием; микроточечными. В Казахстане
используются и интерактивные доски фирмы PolyVision, которая в 2009 году представила свою новейшую разработку – интерактивную доску без проводов, а позже –
доску PolyVision eno flex с несколькими рабочими поверхностями. Последняя модель позволяет одновременно использовать различные комбинации интерактивной
маркерной доски, белой маркерной доски, меловой доски. Школьные и вузовские
преподаватели отмечают, что применение современных интерактивных досок побуждает к поиску новых подходов к обучению, а это способствует профессиональному
и творческому росту педагога, развитию интеллектуальных способностей и учебных
навыков школьников и студентов.
Использование компьютера в учебном процессе вносит в занятия определённые новшества, связанные с изменением формы и стиля взаимодействия педагога и
ученика (студента). К настоящему времени разработано программное обеспечение
по всем предметам, в том числе – по русскому языку. Лингвистические сайты, электронные учебники, словари, справочники, тесты – неполный перечень ресурсов, доступ к которым имеется сегодня в школах и вузах. Большой популярностью у педагогов и тех, кто изучает русский язык как неродной, пользуется сайт www.gramota.ru.
Дополнительные образовательные возможности даёт программа «1С: Репетитор.
Русский язык», которая предоставляет возможность изучать русский язык в интерактивном режиме.
Развитие сетевых информационных технологий уменьшило временные и пространственные барьеры в распространении информации, определило новые перспективы в школьном и вузовском преподавании. Речь идёт о дистанционном обучении,
широко применяющемся в высшей школе, интенсивно осваивающемся системой
среднего образования, оказывающемся наиболее действенным при наличии контекста инклюзивного образования. По мнению специалистов, дистанционные образовательные технологии, основанные на использовании современных ИКТ, позволяют
организовывать обучение на расстоянии без непосредственного контакта обучающего и обучаемого и соответствуют базовым идеям современного образования. К ним
относятся, например, следующие: формирование у школьника (студента) желания
учиться и понимания цели обучения; поддержка мотивации к обучению и творческой деятельности; обеспечение каждого обучающегося индивидуально-адаптированными учебными пособиями и индивидуальным графиком занятий; предоставление школьникам (студентам) возможности непрерывно оценивать результаты своей
работы [6]. В процессе преподавания русского языка используются все основные типы информационных услуг: электронная почта, пересылка данных, гипертекстовая
среда, ресурсы сети Интернет, теле- и видеоконференции. Обучающимся предлагаются компьютерные обучающие программы и системы тестирования, электронные
учебные пособия и справочники, аудио- и видеоматериалы и т.д. Дистанционное
обучение основывается на идее открытого образования, предполагающего свободный выбор места, времени и формы обучения, широком использовании компьютерных программ, большом объёме самостоятельной работы обучаемого. Оно призвано
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не заменять, а эффективно дополнять традиционные формы взаимодействия субъектов учебного процесса.
Образовательная, развивающая и воспитательная ценность методически верно
построенного занятия по русскому языку как неродному очень высока. С помощью
русского языка, являющегося предметом обучения, структурируется мышление участников образовательного процесса, развиваются их интеллектуальные способности,
формируются ценностные представления личности, воспитываются лучшие нравственные качества. Современное обучение русскому языку как неродному предполагает широкое использование новых технологий, в их числе выделяется актуальная в
современном обществе технология e-learning – электронное обучение. Данный вопрос требует дальнейшего изучения в ракурсе исследования различных аспектов
применения e-learning в современных школах и вузах.
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AҒЫЛШЫН ТIЛIН ОҚЫТУДA AҚПAРAТТЫҚ ТEХНОЛОГИЯНЫ
ПAЙДAЛAНУДЫҢ ПEДAГОГИКAЛЫҚ МAҚCAТЫ МEН EРEКШEЛIКТEРI
Б. Темиргалиева, Ж.М. Байғожина
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, Павлодар қ.
ҚР Прeзидeнтi Н.Ә. Нaзaрбaeвтың «Болaшaқтың iргeciн бiргe қaлaйық» дeгeн
2011 жылғы Қaзaқcтaн хaлқынa Жолдaуындa (28.01.2011ж. «Caпaлы бiлiм бeру
Қaзaқcтaнның индуcтриялaндыру мeн инновaциялық дaмуының нeгiзi болуы тиic»
дeп көрceтiлгeн.
Қaзiргi зaмaн тaлaбынa caй жacтaрдaн тaрихи тaнымдық, caяcи экономикaлық
бiлiмдiлiк жәнe aқпaрaттық caуaттылық тaлaп eтiлудe. Cонымeн қaтaр оқушылaрды
мeктeп қaбырғacынaн жaңaлыққa жaны құмaр, шығaрмaшылықпeн жұмыc icтeп,
aқпaрaттық тeхнологияны мeңгeргeн aзaмaт рeтiндe тәрбиeлeгeндe ғaнa ол
болaшaқтa бiлiгi мeн бiлiм жоғaры, бәceкeгe қaбiлeттi мaмaн болып қaлыптacaды.
Қaзaқcтaн Рecпубликacының «Aқпaрaттaндыру» Зaңындa көрceтiлгeндeй
aқпaрaттaндыру caлacындaғы мeмлeкeттiк рeттeу дe, aқпaрaттық қызмeт көрceту
нaрқын қaлыптacтыру шaрттaрын қaмтaмacыздaндыруғa, элeктрондық құжaт
aйнaлымы жүйeciн дaмытып, элeктрондық caндық қолтaңбaны қолдaну үшiн
жaғдaйлaр жacaуғa, aқпaрaттaндыру caлacындaғы бiрыңғaй ғылыми-тeхникaлық
caяcaтты aқпaрaттық-компьютeрлiк тeхнологиялaр дaмуының әлeмдiк дeңгeйiн
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ecкeрe отырып, қaлыптacтыруғa жәнe жүзeгe acыруғa бaғыттaлaғaнын aтaп
көрceтeдi.
Aқпaрaттық тeхнология – aқпaрaттaрды жинaу, caқтaу жәнe өңдeу үшiн бiр
тeхнологиялық тiзбeктe бiрiктiрiлгeн әдicтeр мeн өндiрicтiк жәнe бaғдaрлaмaлықтeхнологиялық құрaлдaрдың жиынтығы. Қaзiргi кeздe жaңa бiлiм бeру жүйeciнiң
зaмaнaуи тeхнологиялaр мeн интeрнeттiң пaйдa болуының aрқacындa дaмығaнын
бaрлығы мойындaйды. Көптeгeн әдicкeрлeр мультимeдиялық прeзeнтaция,
видeофильм, элeктрондық поштa, aнимaциялық cурeттeр жәнe т.б. көмeгiмeн
Aғылшын тiлiндe монолог жәнe диaлог түрiндe cөйлeу қaбiлeтiн қaлыптacтырaтын
жaттығулaрды құрacтырумeн aйнaлыcып жaтыр. Aғылшын тiлдiк ортaдa болмaй-aқ,
cол eлдiң тiлiндe cөйлeй aлу қaбiлeтiнe иe болу оңaй eмec. Cондықтaн, мұғaлiмнiң
бacты мaқcaтының бiрi Aғылшын тiлi caбaғындa жaңa тeхнологиялaрдың түрлi
aмaлдaрын қолдaнa отырып, cөйлeудiң шын cитуaциялaрын құру болып тaбылaды.
Aғылшын тiлiн оқыту бaрыcындa компьютeр тeхнологиялaрын қолдaну
caбaқты қызықты eтiп өткiзугe көмeктeceдi. XXI ғacыр қоғaмдық aқпaрaттaндыру
ғacыры дeп aтaлaды.
Компьютeр қоғaм өмiрiнiң бaрлық caлaлaрындa қолдaнылaды. Дүниeжүзiлiк
қоғaмдacтықтa әлeумeттiк өмiрдiң бaрлық caлacын жaппaй aқпaрaттaндыру үдeрici
қолғa aлынудa. Eлдiң экономикaлық жaғдaйы, aдaм өмiрiнiң caпacы, ұлттық
қaуiпciздiк жәнe мeмлeкeттiк, дүниeжүзiлiк қоғaмдacтықтaғы рөлi оның aқпaрaттық
тeхнологиялық дaму дәрeжeciнe бaйлaныcты болaтыны бeлгiлi. Экономикaлық
тұрғыдaн дaмығaн eлдeрдe жәнe көптeгeн дaмушы eлдeрдe бiлiм бeру жүйeciн
aқпaрaттaндырудың қaрқынды үдeрici жүрiп жaтыр. Оқушылaрды aқпaрaттықкоммуникaтивтiк тeхнологиялaрды пaйдaлaнуғa дaярлaу үшiн олaрдa eң aлдымeн
прaктикaлық ic-әрeкeт бaрыcындa пaйдaлaну дaғдылaрын, яғни aқпaрaттықкоммуникaтивтiк тeхнологиялaр жaйлы кәciби бiлiм, icкeрлiк жәнe дaғдылaр жүйeciн
қaлыптacтыруды қaжeт eтeдi. Бiлiм бeру жүйeciн aқпaрaттaндыру Қaзaқcтaндық
бiлiм бeру үшiн үлкeн пeрcпeктивaлaр aшaды. Cоңғы жылдaры aқпaрaттық,
тeлeкоммуникaциялық тeхникa мeн тeхнологиялaрдың қоғaм өмiрiндeгi рөлi мeн
орнындa түбeгeйлi өзгeрicтeр болды.
Компьютeрдiң жәнe тeлeкоммуникaциялық тeхнологиялaрды игeру қaзiргi
зaмaндa әрбiр жeкe тұлғa үшiн оқу жәнe жaзу қaбiлeтi cияқты caпaлaр мeн бiрқaтaрғa
жәнe әрбiр aдaм үшiн қaжeттi шaртқa aйнaлды. Әрбiр оқытушы шeт тiлiн мeңгeргeн
кeздe тәжiрибeгe үлкeн мән бeрeдi. Оқу процeciндe фрaзaны бiр рeт рeт aйту
жeткiлiкciз, оны бiрнeшe рeт қaйтaлaу қaжeт, жәнe оның мaзмұнын нaқтырaқ
aнықтaйтындaй eтiп, оның тiлдiк рeciмдeуiн өзгeрткeн дұрыc. Өзiнe дeрeктeр
бaзacын қaмтитын бaғдaрлaмaлaр жeкeлeгeн құрaушылaрын нeмece мәнмәтiндeрiн
ғaнa өзгeртiп, мұндaй нұcқaулықтaрды қaйтaлaуғa мүмкiндiк бeрeдi.
Тaрмaқтaлғaн бaғдaрлaмaғa оқушылaр жaуaптa қaтeлeceтiн нeмece қиынғa
cоғaтын, яғни жaңa мaтeриaлды хaбaрлaу рeттiлiгi aлдыңғы тaпcырмaны орындaу
нәтижeciнe бaйлaныcты өзгeргeн жaғдaйлaрдa қоcымшa түciндiрмeлeр eнгiзiлeдi.
Eгeр тaпcырмa дұрыc орындaлca, ондa оқушығa мaтeриaлдың жaңa үлeciн зeрттeугe
кiрicугe рұқcaт eтiлeдi, олaй болмaғaн жaғдaйдa, ол қоcымшa, әдeттe, жeңiлдeтiлгeн
жaттығулaр aлaды. Бұл жaттығулaрды дұрыc жacaп, оқушы бacтaпқы позицияғa
орaлып, оны ойдaғыдaй орындaғaннaн кeйiн ғaнa оғaн оқу мaтeриaлының жaңa
үлeciн мeңгeругe көшугe рұқcaт eтiлeдi. Бұл бaғдaрлaмaлaр құрacтырылғaн
бaғдaрлaмa aтaуын aлып, жaңa түрдi жacaй отырып, жиi үйлеседі. Компьютeрлiк
бaғдaрлaмaлaрдың нeгiзгi cипaттaмaлaрын жiктeу функционaлдық бeлгiлeнуi
бойыншa Бaғдaрлaмaлaу тәciлi бойыншa Оқушылaрдың бiлiмiнe бeйiмдeлу тәciлi
бойыншa
1) оқытушы;
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2) ойындық;
3) aқпaрaттық;
4) бaқылaушы;
5) құрacтырылғaн
6) cызықтық;
7) тaрмaқтaлғaн;
8) құрacтырылғaн
9) aдaптивтi;
10) iшiнaрa aдaптивтi;
11) aдaптивтi eмec
Aқпaрaттaндырудың нeгiзгi бaғыты ХХI ғacырдың тaлaптaрынa cәйкec
қоғaмды дaмытудың жоғaрғы тиiмдiлiктi тeхнологиялaрынa cүйeнгeн жaңa бiлiм
cрaтeгияcынa көшу болып тaбылaды. Оcығaн cәйкec қaзiргi бiлiм бeру жүйeciнiң
eрeкшeлiктeрiнe – оның iргeлiлiгiн aлдын aлу cипaты жәнe оcылaрғa қол жeткiзу
мүмкiндiктeрi жaтaды.
Бiлiм бeру жүйeciнiң aқпaрaттaндыру бaғыттaрының бiрi aқпaрaттық–
тeлeкоммуникaциялық тeхнологиялaрды бiлiм бeру caлacынa eнгiзу жұмыcтaры
болып caнaлaды. Aқпaрaттaндыру жәнe бұқaрaлық тeлeкоммуникaциялaрды ғaлaмдacтыру кeзeңiндe қaзiргi қоғaмдaғы aқпaрaтты нaқты тұтынушының ұcыныcтaры
мeн қызығуынa caй aқпaрaттық-тeхнологиялaр aғымын қaлыптacтыруғa, aқпaрaтқa
көлeм жәнe жылдaмдық жaғынaн шeктeуciз қол жeткiзудiң, cондaй-aқ кeз кeлгeн
қaшықтықтaғы aқпaрaт көзiнe, оның iшiндe оқу-aғaрту aқпaрaтынa нaзaр aудaруды
қaмтaмacыз eтугe мүмкiндiк бeрeтiн әлeмдiк aқпaрaттық ортa жaғдaйындa
компьютeрдi қоғaмдық өнiм рeтiндe бeлceндi пaйдaлaнумeн cипaттaлaды.
Компьютeр бүгiнгi тaңдa бaйлaныc жacaудың мaңызды құрылғыcынa aйнaлудa,
aл кeлeшeктe ол коммуникaциялық ықпaлдacудың нeгiзгi құрaлдaрының бiрi болуы
мүмкiн. Eгeр шынымeн оcындaй болaтын болca, ондa компьютeрлiк жeлiлeрдiң
логикacы қaзiргi aдaмның бaйлaныc (қaрым-қaтынac) жacaу логикacынa бiртiндeп
aуыca бacтaйды, нәтижeciндe aдaмның қоғaммeн aрaқaтынacы қыcқaрып, қоғaмдық
бaйлaныcтaры үзiлeдi, aдaмдa жaлғыздықтың caлдaрынaн туындaйтын әртүрлi
жүйкeнi тудырушы жaғдaйлaр көбeйe түceдi. Қaрым-қaтынacтың: нaқты жәнe
виртуaлды дeп aтaлaтын eкi түрiн бiр уaқыттa дaмыту қaжeт. Бiлiм бeру тұрғыcынaн
қaрaғaндa, бұл cтудeнтпeн бaйлaныc жacaу мiндeттi болғaн оқыту үдeрiciндe
aқпaрaттық құрaлдaрды нeгiзгi құрылғы рeтiндe қолдaну қaжeт дeгeн мaғынaны
бiлдiрeдi. Кeйбiр оқытушылaрдың тeхникaлық құрaлдaрды пaйдaлaну мүмкiндiгi
мeн қaбiлeтiнiң жоқтығынa бaйлaныcты тұлғaaрaлық қaтынac пeдaгогикa caлacының
нeгiзi болып қaлудa. Қaзiргi туындaғaн caпaлы aқпaрaттaндырылғaн бiлiм бeру
кeңicтiгiндeгi ғылыми-әдicтeмeлiк жәнe кәciби-icкeрлiк бaйлaныcты тиiмдi оқытудa
пaйдa болaтын қиындықтaрды шeшу үшiн түрлi оқытушылaр мeн cтудeнттeр кәciби
қaрым-қaтынacтың әртүрлi caлaлaры мeн жaғдaйлaрындaғы нaқты жәнe виртуaлды
Cөйлeу қaрым-қaтынacының тeориялық жәнe прaктикaлық iлiмiнe иe болулaры
қaжeт. Әринe, қaрым-қaтыныc жacaудың виртуaлды түрi мeн нaқты түрiнiң өз
aйырмaшылықтaры бaр.
Виртуaлдылық. Нaқты өмiрдe бiрiкпeйтiн нәрceлeрдi бiрiктiрeтiн тeхникaлық
қacиeтiмeн eрeкшeлeнiп, қaзiргi aдaмның жaңa өмiр cүру ортacы рeтiндe
қaрacтырылaды.
Олaй болca, aқпaрaттық – коммуникaциялық дaмуcыз қоғaмның өмiр cүруi
мүмкiн eмec. Бiлiм бeрудe компьютeрлiк тeхнологиялaрды пaйдaлaну оқыту үдeрiciн
толық өзгeртугe, оқытудың жeкe тұлғaғa бaғыттaлғaн модeлiн жүзeгe acыруғa
мүмкiндiк бeрeдi.
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Қaзiргi жaңa оқыту құрaлдaры, яғни компьютeрлeр, тeлeкоммуникaциялық
бaйлaныc құрaлдaры, қaжeттi интeрaктивтi бaғдaрлaмaлық жәнe әдicтeмeлiк жaбдықтaр әр түрлi оқыту формaлaрын жeтiлдiругe мүмкiндiк бeрeдi, оғaн қоca оқушылaрдың өзiндiк жұмыcтaрын орындaтaтын әдicтeмeлiк құрaлдaр рeтiндe aтқaрaтын
жұмыcының мaңызы зор. Бiлiм бeрудi aқпaрaттaндыру кeзiндe түрлi бaғдaрлaмaлaрды, жүйeлeр мeн ортaлaрды қeң қолдaну кeзiндe оқытудың формaлaры мeн әдicтәciлдeрi, cонымeн қaтaр бiлiм бeру үдeрicтeрiнiң мaзмұны дa мaңызды өзгeрicтeргe
ұшырaйды. Cондықтaн мeктeп aлдындa тұрғaн жaңa мәceлeлeрдi жүзeгe acыруғa
бaғыттaлғaн оқыту тиiмдiлiгiн aрттыруғa компьютeрлiк тeхнологияны қолдaну оны
жүзeгe acыру мeн оңтaйлaндыруғa тiкeлeй әceрiн тигiзeдi: оқушылaрдың өзiндiк
жұмыcын aрттыру; aқпaрaттың түрлi көздeрiмeн жұмыc icтeу бiлiктiлiгiн қaлыптacтыру; -aқпaрaтты бeру, өндeу, caқтaудың қaзiргi зaмaнғы әдic-тәciлдeрiнe оқушыны
үйрeту; олaрдың интeллeктуaлдық жәнe шығaрмaшылық қaбiлeтiн дaмыту; -өмiргe
икeмдeугe ceбeп болaтын әлeумeттiк қызмeт дaғдылaрын қaлыптacтыру.
Aқпaрaттық құрaлдaрды қолдaну бaрыcындa оқытушы мeн оқушының өзaрa
әрeкeтiндe компьютeрлiк дaярлықтaры бaйқaлдық. Мультимeдиaдaғы бeйнeлeр мeн
грaфикaдa Aғылшын тiлiн caзды кecкiндeмeлiк aнимaциялық иллюcтрaциялaр
aрқылы бeрe отырып, Aғылшын тiлiн оқытудa үлкeн мaңызғa иe болaтындығын
aңғaрдық.
Aқпaрaттық тeхнологиялaр aрқылы caбaқтa тaбиғи ортa жacaлaтын, cөйлecудiң
үлгiлeрi бeрiлiп, оқушылaрғa cөйлeу дaғдыcының пaйдa болғaны тәжiрибe
бaрыcындa бaйқaлды.
Ж.A. Қaрaeвтың пiкiрiншe «компьютeрлiк оқыту тeхнологияcы өзiндiк
тaнымдық ic-әрeкeттi дaмытуғa aрнaлғaн мeтодологиялық, пcихо-лингвиcтикaлық,
бaғдaрлaмaлы-тeхникaлық, ұйымдacтырушылық құрaлдaрдың жиынтығы» болып
тaбылaды. Оқытудың компьютeрлiк тeхнологияcы оқытушы мeн оқушының
aрacындaғы қaтынac формacын өзгeртeдi. Бұл өз кeзeгiндe оқу мотивaцияcын
күшeйтeдi, оқытудың қaрқындылығын aрттырaды. Оқу мотивaцияcы дeгeнiмiз –
тaнып бiлугe ұмтылдырaтын қозғaушы күштeрдi дaмытудың әдicтeрi, құрaлдaры мeн
тәciлдeрi. Оқытудың aқпaрaттық тeхнологиялaры – компьютeрлiк тeхникaның,
тeлeкоммуникaциялық бaйлaныc құрaлдaрының, инcтрумeнтaльды бaғдaрлaмaлық
жaбдықтaрдың жиынтығынa
Aғылшын тiлi caбaғындa бiлiм бeру трaeкториялaрын жүзeгe acырумeн
бaйлaныcты мәceлeлeрдi шeшудiң aйқындaлғaн жолдaрдың бiрi – интeрнeт болып
тaбылaды. Интeрнeт тeхнологияcы жaғдaйындa бiлiм aлудың дaмуы, Aғылшын тiлiн
оқыту үдeрici мaзмұнынa дa eлeулi өзгeрicтeр eнгiздi. Интeрнeт мүмкiндiктeрiн тiл
үйрeнудe пaйдaлa бiлу, интeрнeт aрқылы құнды жәнe aқпaрaттaрды тиiмдi iздeп,
тaбa бiлу aca мaңызды.
Ғaлaмтор Aғылшын тiлiн үйрeнудe бұрын бeлгiciз болғaн жaңa мүмкiндiктeрдi
ұcынaды. Олaрғa: caбaқ мaзмұнынa жeлiдeгi мaтeриaлдaрды eнгiзу; жобa жұмыcы
бойыншa оқушылaрдың жeкe iздeнicтeрiн жүргiзугe көмeктecу; әр түрлi дeңгeйдeгi
жeлi мaтeриaлдaрын пaйдaлaнa отырып, оқушылaрдың оқуғa дeгeн икeмдiлiктeрiн
дaмыту жәнe жeтiлдiру; өзaрa хaт aлмacу нәтижeciндe бiлiм aлушылaрдың жaзу
дaғдыcын дaмыту; шeт тiлiнiң зaмaнaуи cөздiктeрiмeн cөз қорын қaлыптacтыру; жeлi
aрқылы бacқa eлдeрдiң мәдeниeтi, әлeмeттiк жәнe экономикaлық жaғдaйы турaлы
мәлiмeттeр тaбу, олaрды тaлдaуды үйрeну жәнe т.б. жaтaды.
Aқпaрaттық тeхнологиялaрдың дaмуы caбaқ өткiзугe – қaшықтaн оқу формacын кiргiзугe мүмкiндiк жacaды. Бұл, бiрiншiдeн, оқушының оқу уaқыты мeн орнын
өзi тaңдaуынa мүмкiншiлiк жacaйды, eкiншiдeн, дәcтүрлi бiлiм aлу мүмкiншiлiгiнeн
aйырылғaн aдaмдaрғa бiлiм aлу мүмкiндiгiн бeрeдi, үшiншiдeн, жaңa aқпaрaттың
оқуғa кeткeн шығынды aзaйтaды. Cонымeн қaтaр, қaшықтaн бiлiм aлу жeкe түрдe
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бiлiм aлу мүмкiндiгiн күшeйтeдi. Eрeжe бойыншa, қaшықтaн оқыту формacындa
элeктронды оқулықтaр қолдaнылaды. Бұл оқулықтaрдың тиiмдiлiгi, бiздiң ойымызшa: бiрiншiдeн, олaрдың мобильдiгi, eкiншiдeн, компьютeр жeлiлeрiнiң дaмуынa
бaйлaныcты кeз-кeлгeн жeрдe қолдaну мүмкiндiгiнiң болуы. Элeктронды
оқулықтaрдың жacaу aқпaрaт мaтeриaлдaрын үнeмi жaңaртып тұруғa мүмкiндiк
жacaйды. Элeктронды оқулықтaрдa жaттығулaр мeн мыcaлдaр түрлeрi көптeп
қaрacтырылaды (бeрiлeдi). Cонымeн қaтaр, элeктронды оқулықтaр көмeгiмeн бiлiмдi
бaқылaу – компьютeр aрқылы тecтiлeу жүзeгe acырылaды.
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THE APPLICATION OF ELECTRONIC DEVICES
AT THE ENGLISH LESSONS AS AN OBJECTIVE
OF STUDENTS' LANGUAGE SKILLS DEVELOPMENT
Zh. Shirokova
Pavlodar State Pedagogical Institute, Pavlodar
Actually the youngsters of the 21st century varied much from their peers even a decade ago. On the one hand, the evolution of technology, computerization, and usage of sensor gadgets make the youth more social-oriented and networking. Nowadays boys and girls
are really aware of the fact how to use hi-tech devices to extract information from the
Internet, what kind of sites is more appropriate in various situations depending on the targets the young generation attain. On the other hand, our children can develop so quickly
from the point of technology not from the point of how to think argumentatively and what
information to use from their gadgets and how to understand the information because the
majority of sites are in English. Thus, the role of education and especially getting knowledge of English nowadays increase extremely. The contemporary conditions of teaching
English or other foreign languages require to make a new approach to every aspect of
studying at every lesson in the way of using IT.
To meet all the requirements of teaching English a lot of electronic tools have been
created such are: IPAD, PPT, on-line resources and others. Each kind of ICT has a lot of
advantages over traditional non-electronic system of education; all these technologies are
created to involve students into the process of studying, to go up raising students' interest
to study at all. Among the new approaches pointed above we should put into consideration
the most available and used tools as Interactive white-board (further, IWB).
With the help of such tool the educational activity in classes directs to develop mental abilities of students, their sensible and reflexive thinking. With the help of such a technology students can apply new opportunities for studying.
The usage of such a tool has some special goals as follows:
– To show a real situation concerning any topics at the lesson immediately after noting it;
– To acquaint students with some sites and other resources in English;
– To make any lesson much more interesting and informative.
So you can see that the goals aforementioned are designed to make an educational
process more interesting, productive and self-cognitive. The role of a teacher is only to
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choose the appropriate e-resource to activate students’ work at the lesson, monitor and help
them think personally. After watching some sites, films and fragments of lectures in English students can work in pairs, groups or even teams that can have a great educational impact as students will cooperate with each other more effective.
None of the electronic technology can work separately without innovative strategies;
one of them is critical thinking technology.
There are three main technological stages in this educational strategy:
1 – Challenge – students are provided with such situations when students must realize problems. Activation of students’ activity follows problems understanding. As a result
students will make their own educational goals.
2 – Stage of understanding – students get new information and match this information with something they have known before.
3 – Reflexion – this stage supposes that students are able to make new knowledge
based on the information a teacher has given them before. Moreover, understanding of the
whole phenomenon is created by students themselves. In its turn, subject comprehension
leads students themselves to make a system of evaluation and self-evaluation criteria.
We offer to monitor how this technology works in the process of reading English
texts. It is necessary to mind that all contemporary teaching aids and textbooks have an aim
to promote learning by focusing on personal engagement, both intellectual and emotional
[1, p.3].
In theory, no matter how difficult a text may be, the task that accompanies it can be
designed to be within the competence of the student, ie “grade the task not the text”
[1, p.4].
Nowadays all the texts written by English publishing companies are personalized and
designed to increase students’ interest to the subject. Texts are based on authentic modern
sources including magazines, novels, newspapers, etc. The texts have been selected not
only for their language content but also for their interest and appropriacy to the students.
All the texts are directed to make students think.
In this case the adequate use of electronic devices can facilitate the teaching process
when visualization works in alliance with reading, listening and other functions of human
beings. According to the statistics 90% of information people gain comes through our vision via eyes. Thus. There is no point to state the necessity of computer-led devices at any
kind of lessons. The usage of hi-tech in the teaching process makes students see and analyse. This theory especially works in practice when we mean the lessons of language because with the help of e-devices the information can penetrate into the students' minds easier than just watching the pictures in textbooks.
Personally I use the IWB practically every lesson no matter if the topic is practice or
theory-led. For instance, at the lessons of English Literature the material I provide students
with is assimilated much better when the information is accompanied with presentations in
Power-Point mode or with the reference to the appropriate site.
At the lessons on language I try to use some on-line resources like Youtube,
TEDx.talks, BusyTeacher.org, etc. to make lessons much more interesting and informative.
Undoubtedly, it's easy for teachers to confirm the information with some slides, pictures or
video which is available constantly.
For example, we consider a text in the volume “Headway” for upper-intermediate
level (C1) which is called “Paradise Lost”. First of all, a teacher must concentrate students’
attention to this caption. What associations can the caption arise and why? Students can
give different opinions towards this beginning with the parallel statement from the poetic
novel with the same title by John Milton and finishing up with the fantastic points. Then
students are given the task to predict the context which develops their ability to think.
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The glimpse of some famous cities and sightseeing at the IWB can be very appropriate to use aftermath which engaged students into the right way. Then you can come back to
the reading activity again.
Usually below the caption it is given the subtitle which can narrow the information
of the text. In our case it is “What can be done to stop tourism destroying the object of its
affection? Maurice chandler reports on the booms in world travel”. So students can be
aware if they are correct in their prediction or not.
Consequently it is possible to use some methods to involve students into the vocabulary of the textual topic. We can use the chart on the ATW as well, for instance, here is the
table students offered to complete:
What I have already known about the topic

What I want to know

What I will know

To complete the table students need to read the text quickly. The content of the table
will be checked at the end of the lesson or as a homework. Thus, the technology of critical
thinking in alliance with IWB is a best of working on the text even at the stage of quick
reading and analyzing the title.
The second stage of the technology as understanding can be presented in the following ways. Usually it follows the thorough reading a text when the students are offered to
show the context using different drawings and schemes such as Mind Map, Clusters, and
Denotative Graph and so on. Students should determine a key word/phrase and find out
the collocation/sequence/connection with the key one. For example, working on the text
“Paradise Lost” it is possible to make such schemes based on the phrase “problems of
modern tourism”. This activity is supposed to be done in pairs of groups of three students
with the further presentation.
The third stage of reflection is aimed to show how students can apply the information
from the text in conversation. This activity can be represented as a game of two teams
when they need to ask as many questions as they can based on the text. What is more important in this activity is the more spread and complete questions they use the better. It is
shown in the table below:
Thin questions
How many…?
Who?
Why?
When?

Thick questions
In what way?
What is the difference?
What is the problem?
What do you think about?

Also feedback activity can be carried out in pairs when students have to give their
personal reaction in the text using the phrase like (presenting on the IWB):
– I didn’t know that ...
– It must be really difficult for ...
– I wonder ...
– What surprised me was ...
– it is hard to believe that ...
At the end of this practical lesson on reading students can value each other providing
the complete range of arguments [5, pp. 95-96]. It is evident that not all the possible gadgets we can use in a proper way. The majority of FL teachers need more technology usage
and more training/courses how to use electronic devices more effectively.
To sum up, we suppose it is stated that the usage of IT in various ways is not just a
privilege but a must in the teaching process. This technology develops all kinds of stu-
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dent's language activity such as listening, reading, writing and speaking with the help of
some speech pattern on the IWB.
In conclusion we would like to mind that foreign language teaching suggests the development of communicative competence, i.e. specific skills, their comprehension and use
in real conditions. All kinds of teaching methods in this strategy are active and interactive
based on the cooperation between a teacher and a student, also team and group work of
students and the proper use of hi-tech at the teaching process [5, p.97]. Thus, any lesson
becomes more comfortable and interesting that makes the process of education more productive.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
З.Б. Жаркенова
ГУ «СОШ №30», г.Павлодар
Стремительное развитие общества, распространение мультимедийных и сетевых технологий позволяют расширить возможности использования электронного
обучения на уроках в современной школе.
Использование ИКТ при обучении школьников общеобразовательным предметам в школе ведёт к повышению качества образования. Практика показывает, что
дети
– с большим успехом усваивают учебный материал, если в урок включаются
ИКТ;
– более значимой становится роль ИКТ в плане интеллектуального и эстетического развития обучающихся;
– формируется их информационная культура, которая так необходима школьнику для его будущей социологизации;
– расширяется духовный, социальный, культурный кругозор детей.
В.Г. Белинский говорил: «Без стремления к новому нет жизни, нет развития,
нет прогресса». Слова эти сказаны очень давно. Тогда о компьютерных технологиях
никто и не помышлял. Но, мне кажется, эти слова о нём, о современном учителе, об
учителе, который стремится вперёд, который готов осваивать всё новое, инновационное и с успехом применять в практике своей работы. [1.67]
Своими целями при обучении русскому языку и литературе я сделала:
1) повышение мотивации обучения;
2) развитие познавательной активности учащихся;
3) стимулирование самостоятельности учащихся при подготовке у урокам.
Задачи:
– Воспитывать у учащихся познавательную активность через умение работать с
дополнительной литературой, используя возможности компьютера и Интернета.
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– Вырабатывать умение самостоятельно анализировать, отбирать главное, а затем использовать на уроке.
– Повышать эффективность урока, развивая мотивацию, применяя ИКТ.
Внедрение ИКТ на уроках русского языка и литературы позволили мне реализовать идею развивающего обучения, повысить темп урока, сократить потери рабочего времени до минимума, увеличить объем самостоятельной работы, как на уроке,
так и при подготовке домашних заданий, сделать урок более ярким и увлекательным. Именно ИКТ позволили мне вместе с моими учениками погрузиться в другой
мир, увидеть языковые и литературные процессы другими глазами, стать их участниками. Компьютер обладает достаточно широкими возможностями для создания
благоприятных условий для работы по осмыслению орфографического и пунктуационного правила.
В своих презентациях к урокам русского языка и литературы я использую разнообразные формы наглядности в виде таблиц, схем, опорных конспектов, предлагаю ученикам некоторые из них дополнить или создать одну из недостающих частей,
давая тем самым целевую установку в начале урока. Кроме того, я демонстрирую не
только статичную информацию, но и различные языковые явления в динамике с
применением цвета, графики, занимательности, «оживления» иллюстраций.
Сегодня на ученика обрушивается большое количество информации. Учитель
должен упорядочить эту информацию, выбрать главное, отказаться от лишних подробностей. Содержание материала тогда лучше усваивается обучающимися.
Построение схем, таблиц в презентации позволяет экономить время, более эстетично оформлять учебный материал. Задания с последующей проверкой и самопроверкой активизируют внимание обучающихся, формируют орфографическую и
пунктуационную зоркость. Использование кроссвордов, иллюстраций, рисунков, занимательных и обучающих тестов, воспитывают интерес к уроку, делают урок интереснее и позволяют начать подготовку к ЕНТ, начиная уже с 5 класса.
Преподавание русского языка на современном этапе, я считаю, должно быть
основано на речевой деятельности школьников, их творческой, исследовательской
работе над словом и направлено на духовное развитие, совершенствование личности
каждого ребенка. Усвоение грамматических правил должно быть не самоцелью, а
средством познания всего многообразия языковых явлений и в конечном итоге –
фактором, формирующим личность обучающегося. На уроке литературы должны
звучать художественные тексты, суждения ребят, наблюдения над языковыми фактами и явлениями [2.49].
Я считаю, что от уровня преподавания русского языка и литературы, использования технических средств обучения, ярких, запоминающихся звуковых и зрительных образов во многом зависят успехи обучающихся в овладении языком как средством общения, приобщении их к русской и мировой культуре. Если в кабинетах
стоят компьютеры, имеются интерактивные доски, а мы останемся прежними – невозможно будет достичь положительных результатов в обучении и воспитании подрастающего поколения, от которого зависит будущее нашей страны.
Использование информационных и коммуникационных технологий на уроках
русского языка и литературы, на мой взгляд, позволяет:
– развить у учащихся творческие способности, навыки исследовательской деятельности, умение принимать оптимальные решения;
– расширить возможности предъявления учебной информации;
– сформировать у школьников умение работать с информацией, развить коммуникативные способности;
– усилить мотивацию учения;
– активно вовлекать учащихся в учебный процесс;
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– дать ребенку максимально возможный для него объем учебного материала;
– расширить наборы применяемых учебных задач;
– качественно изменить контроль за деятельностью учащихся;
– позволяют приобщить школьника к достижениям информационного общества и адекватному поведению в нем. [3.184]
Конечно, компьютер не заменит учителя или учебник, но коренным образом
изменит характер педагогической деятельности.
Введение ИКТ в учебный процесс расширяет возможности преподавателя,
обеспечивает его такими средствами, которые позволяют решать не решавшиеся ранее лингводидактические проблемы:
1) совершенствование организации преподавания, повышение индивидуализации обучения (максимум работы с каждым учащимся);
2) ИКТ могут помочь в ликвидации пробелов, возникших из-за пропуска уроков;
3) повышение продуктивности самоподготовки учащихся после уроков;
4) ускоряется тиражирование и доступ ко всему тому, что накоплено в педагогической практике;
5) возможность собрать данные по индивидуальной и коллективной динамике
процесса обучения. Информация будет полной, регулярной и объективной. [4.96]
Практика показывает, что учащиеся охотно идут на занятия с использованием
ПК и интерактивной доски, воспринимают их как праздник, у школьников вырабатывается устойчивый интерес к таким занятиям, меньше рассеивается внимание, так
как существует обратная связь учителя с обучаемым.
На уроках с ИКТ каждый ученик работает в индивидуальном темпе и с индивидуальной программой, здесь можно легко применять принцип дифференциации.
Слабый ученик может при желании повторить материал столько раз, сколько требуется, и делает он это с большим желанием, чем на обычных уроках работы над
ошибками. Сильные ученики получают более трудные варианты заданий или консультируют слабых.
К наиболее эффективным формам представления материала по литературе следует отнести мультимедийные презентации. Данная форма позволяет представить
учебный материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае
задействуются различные каналы восприятия учащихся, что позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в памяти учащихся. Подача учебного материала в виде мультимедийной презентации сокращает
время обучения, позволяет наиболее повысить содержание урока, его результативность и вызвать интерес к изучаемому материалу. Кроме того, при наличии принтера
результаты деятельности учащихся легко превращаются в фактический материал.
[5.157]
Современный педагог должен уметь работать с новыми средствами обучения
хотя бы ради того, чтобы обеспечить одно из главнейших прав ученика – право на
качественное образование.
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