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«Мемлекеттік тілді үйрету: әдіс, тәжірибе, инновация» рес-
публикалық семинарының материалдары.

Бұл жинаққа 2017 жылы Талдықорған, Өскемен қалаларында 
өткізілген республикалық семинар материалдары енгізілді.

Кітапша әдіскерлерге, оқытушыларға, қазақ тілін үйрету мәсе-
лелері қызықтыратын оқырман қауымға арналған.
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Аңдату

Тіл – тамыры тереңде жатқан тарихты, бүгінгінің биік белес-
терін, келешектің кемел кезеңдерін жеткізетін, ұрпақтан-ұрпаққа 
мұра етіп қалдырып, аражігін үзбей жалғап отыратын ұлттың ұлт-
тық тіні. Ал ана тілі – ананың сүтіндей дәмі ауыздан кетпей, сөзі 
мен мәні әуезді әнді көркем бейнелейтін, көрікті ойыңды көкке 
шығаруға, жалынды жырыңды шыңға жетелейтін қазақтың үні. 
Осы ана тіліміздің абыройын асқақтатып, мәртебесін арттыру, 
аудиториясын кеңейту және насихаттау бағытында көптеген игі 
істер атқарылып жатыр. Солардың бір парасы –  Қазақстан Респу-
бликасы Тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында дәстүрлі өткізіліп 
жатқан конференция, семинар-тренингтер, тілді үйретуге бағыт-
талған арнайы курстар, этнос тілдерін меңгертуге бағытталған 
жексенбілік мектептердің үздіксіз қоғамға қызмет етуі.  

Қонысбай Әбілдің «Тіл үйрету – тың игеруден де қиын» деген 
сөзі талайды тәптіштемей-ақ көп кетікті көктеп кеткен сынды. 
Тіл үйретуде, білім беруде, тәрбие мен оқыту барысында мұғалім, 
әдіскер, ғалымдардың еңбегі – ұшан-теңіз. Ғалымдардың дара 
ойы мен әдіскерлердің оқытудағы  жаңа әдістемелік болжамы мен 
ақиқатын бір арнаға тоғыстырған жинаққа Талдықорған, Өскемен 
қалаларында өткізілген республикалық әдістемелік семинардың 
материалдары енгізілді. 

Бүгінде өзекті мәселеге айналған латын әліпбиіне көшу тақы-
рыбы төңірегінде ф.ғ.д., профессор Ә. Жүнісбек баяндама жаса-
ды. Баяндама барысында латын әліпбиіне көшу мәселесінің фо-
нетикалық принциптеріне талдау жасалынып, артықшылығы мен 
қажеттілігі айтылды.

Ш.Шаяхметов атындағы тілдерді дамытудың республика-
лық үйлестіру-әдістемелік орталығының директоры, филология 
ғылымдарының кандидаты  Е.Е. Тілешов семинарда баяндама 
жасап,  тілдің теориясы мен практикасын сабақтастыра келе, та-
рихы, бүгінгі ахуалы және халықаралық тәжірибе көрсеткіштерін 
саралай отырып, еліміздегі тіл үйретуге қажетті тиімді тәсілдер-
мен бөлісті. 
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Филология ғылымдарының кандидаты Қ.Б. Жақсылықова-
ның мемлекеттік тілді деңгейлеп оқыту мәселесі,  оның мәні мен 
мазмұны, әрбір деңгейдің ерекшелігі, негізгі принциптері және 
танымдық бағыты жайлы толықтай мағлұмат берген мақаласы 
осы жинақтың алғашқы беттерінде көрініс тапты. 

Тіл оқыту орталықтарының жай-күйі, даму сатысы, республи-
калық орталықтан шығарылған әдістемелік кешендер бойынша 
жүргізілген жұмыстардың нәтижесі жөнінде Ақмола облыстық 
оқыту-әдістемелік орталығының директоры  Қ.Б.Төлекеев баян-
дама жасады. Семинарда  ҚАЗТЕСТ  жүйесін дамыту жөніндегі 
басқармасы Тест тапсырмаларын қалыптастыруды  ұйымдасты-
ру ғылыми-әдістемелік  зертханасының меңгерушісі  А.Т.Әбді-
халықовтың «Ересек азаматтарға қазақ тілін оқыту әдіснамасын 
стандарттау және жүйелеу мәселесі: ҚАЗТЕСТ тәжірибесі, нәти-
желер, статистика» тақырыбындағы баяндамасы тыңдалды. ҚАЗ-
ТЕСТ жүйесі – Қазақстан Республикасындағы азаматтардың мем-
лекеттік тілді меңгеру деңгейін бағалау жүйесі. ҚАЗТЕСТ жүйесі 
халықаралық тілдік білімді бағалаудың TOEFL, IELTS, DALF/
DELF, DSH, CELI, TÖMER, ТРКИ және т.б. жүйелерінің қағи-
даттарына негізделген. Бұл жүйе жоғарыда аталған мемлекеттік 
бағдарлама аясындағы белгіленген нақты индикатор бойын ша 
қарқынды жұмыс жасап жатыр. 

Тәуелсіз Қазақстанда жүргізіліп отырған үйлесімді тіл сая-
сатының басымды бағыттарының бірі –  мемлекеттік тілдің кең 
ауқымды қолданысын қамтамасыз ету. Азаматтардың мемлекет-
тік тілді қолдануын, қазақ тілінде сөйлеп, жазуын талап ету үшін 
ең алдымен оны жүйелі түрде оқыту қажет. Жинаққа енген мате-
риалдардың негізгі бағыты тілді үйрету мен оқыту, яғни методо-
логиялық тақырыпты қаузап отыр. Сондықтан да  бұл жинақ  кәсі-
би біліктілікті арттыруға  және әдістемелік шеберлікті шыңдауға, 
инновациялық тәсілдерді қолдану арқылы мемлекеттік тілді оқы-
ту процесін жетілдіруге оң ықпал ететініне сенімім мол.

Ғ. Мелдешов
Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитеті  
төрағасының орынбасары



І БӨЛІМ
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Е.Е.Тілешов
Ш.Шаяхметов атындағы тілдерді дамытудың

 республикалық үйлестіру-әдістемелік 
орталығының директоры

Қазақ тілін үйренудің  ең бастапқы сөздік қоры: 
сөз таңдаудың қағидаттары, халықаралық тәжірибелер және 

негізгі лексикалық минимумды игерту

Тіл дегеніміз – белгілі бір сөздердің өзара тіркесу комбинация-
сы. Тілдегі сөздік қордың бірліктері кейде атау тұлғада тұрып, 
кейде түрленіп өзара байланысқа түсетіні де, әр тілдің табиғаты-
на сай байланысу тәсілдері болатыны да белгілі. Соған орай әр 
тілдің грамматикалық заңдылықтары да әр алуан. Әлбетте, жал-
пы сөздік қордағы тілдік бірліктердің қолданылу жиілігі, соған 
орай олардың белсенділігі бірдей емес. Мұның тіл үйретуге тіке-
лей қатысы бар. Қазіргі таңда қазақ тілін мемлекеттік тіл ретін-
де үйретуде әлгіндей белсенді лексика толығымен айқындалмай 
жүр деуге болады. Дәл осындай жағдай тіл үйрету әдістемесін 
жетілдіре алмасы түсінікті. Сондықтан ширек ғасырдай уақыт қа-
зақ тілін үйрету нәтиже бермей келсе, оған тіл саласында жүрген-
дердің де «үлесі» бар деп ойлаймыз. Тіл үйренушінің күнделікті 
қарапайым қолданысына ең қажетті белсенді лексиканы таңдау 
сияқты маңызды бастаманы бірлесе атқарудың қамына кіріскен 
жөн дер едік. 

Бұл аса маңызды жұмыстың негізі тікелей болмаса да 2011-
2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламада көрініс тап-
қан. Оның «Қазақ тілін оқытудың үздіксіз моделі» атты бағы-
тында балабақша-мектеп-орта арнаулы оқу орны-жоғары оқу 
орны-жоғары оқу орнынан кейінгі дайындық деп ұласатын тіз-
бесінде тіл үйретудің жалпымемлекеттік жүйесі қарастырылған. 
Өкінішке қарай осы мақсат та мемлекеттік тілге қатысты өзге де 
маңызды шаруалар сияқты орындалмай жатыр. Егер мемлекеттік 
бағдарламадағы осы бағыт орындалмайтын болса, онда елімізде 
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тіл үйретуді жүйелеу әлі де қисапсыз сан жылдарға созыла бер-
мек. Ол қоғамда қазақ тіліне қатысты жағымсыз үш мәселені 
қалыптастырады. Біріншіден, мемлекеттік тілді үйрету әдісте-
месінде жүйелілік сақталынбайды; екіншіден, тіл үйрету нәтиже 
бермейді; үшіншіден, қоғамдық ортадағы «қазақ тілі - қиын тіл, 
оқулықтары нашар, әдістемесі әлсіз» деген жаңсақ пікір көбей-
месе, азаймайды. 

Мемлекеттік бағдарламада қарастырылған тіл үйретудің жоға-
рыда айтылған тізбесінің әр бөлігі бойынша лексикалық мини-
мумдар қабылдануы тиіс деп ойлаймыз. Қазіргі кезде біз алдымен 
ең болмаса, қазақ тілін білмейтін азаматтар үшін бастапқы деңгей-
дің осындай қажетті минимумын дайындауымыз керек. Бұл қазіргі 
қалыптасқан жағдайда мектептің бастауыш сыныптарында, орта 
арнаулы және жоғары оқу орындарының бірінші курсында және 
ересек адамдарға арналған тілдік курстардың бастапқы деңгейін-
де үйретілуі керек. Мұндай тәжірибе әлемде баршылық. Айталық, 
Жапондарда «Дзёё кандзи», «Кейку кандзи» деген сияқты міндет-
ті тілдік, иероглифтік міндетті минимумдары бар. Білуге тиісті 
тілдік минимумдарды бекіту Ресейде де қолға алынды. РФ Білім 
және ғылым министрлігінің   2014 жылғы 1 сәуірдегі «Шетел тілі 
ретінде орыс тілін меңгерудің деңгейлері және оның талаптары» 
атты № 255 бұйрығы бұл елге сырттан келіп жұмыс істейтіндердің 
орыс тілін білуін міндеттейді. Осы бойынша олар 780 сөз білуі 
тиіс. Қазіргі халықаралық тәжірибеде, оның ішінде, Қазақстанда 
да танымал болған ағылшын тілін меңгерудің американдық TOEFL 
және британдық IELTS жүйелері де белгілі бір тілдік минимумды 
білуді талап етеді. Атап айтқанда, осы екі танымал жүйе ауқымын-
да 650-900 сөзден тұратын мәтінді білу қажет. 

Тіл үйретуде аса қажетті лексиканы таңдаудың ғылыми-әдісте-
мелік дәстүрлері ХХ ғасырдың алғашқы жартысынан басталады 
екен. Мәселен, 1921 жылы «Teachers Word Book» атты сөздігін-
де Ф.Л.Торндайк ағылшын тілінің жиі кездесетін 10 мың сөзін 
4 миллион сөздік қолданыстан тұратын әр алуан мәтіндерден 
жи нақ таған екен. 1930 жылы ағылшын жазушысы әрі лингвисі 
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Ч.К.Огден Лондон қаласында ағылшын тілінің негізгі лексика-
сын қамтыған «Dictionary of Basic English» атты сөздігін шыға-
рады. Бұл сөздік 850 сөзді құраған. Автордың ойынша, осы сөз-
дер қарапайым деңгейде тілдесуге жеткілікті екен. Бір қызығы 
- Ч.Огден сөздігін зерделеу мақсатында 1943 жылы сол кездегі 
Ұлыбритания Премьер-Министрі Уинстон Черчилль мен АҚШ 
Президенті Франклин Рузвельт арнайы комитет те құрыпты. 
Егер соғыс жағдайында қос империя басшылары осындай ша-
раға барса, онда лексикалық минимумның тіл үйретудегі маңы-
зының айрықша болғандығы. Ағылшын тілінің мамандары бұл 
сөздіктің бүгінде маңызын жоймағандығын жазып жүр. Бастапқы 
сөздік қорды қалыптастыруға бағытталған дәл осындай сөздіктер                                                                   
1930 жылдардан бері әртүрлі авторлар тарапынан дайындалып 
келеді. Солардың ішіндегі аса танымал болған тәжірибелердің 
бірі – ағылшын тілін үйренуге арналған Эрих Вайс сөздігі. Ол 
ағылшын тілін үйрену үшін бастапқыда ең басты 107 сөз қа-
жет деп есептейді. Автордың ойынша, осынша мөлшердегі сөз 
күнделікті ауызекі тілдің 50 пайызын қамтиды екен. Ресейлік                                                                             
А.В. Петроченков ауызекі тілде қолданатын сөздердің 50 пайы-
зын қамту үшін 135 сөз керек деп санайды. 

Ғалымдардың айтуынша, белгілі бір тілде ең қарапайым дең-
гейде сөйлеу үшін адамға 400-500 сөз білу қажет екен. Мәселен, 
500 сөз дейік. Енді сөздік қоры аса мол қазақ тілінен осы көлем-
дегі сөзді қалай іріктеп аламыз соған келейік. Осы арада сөз ірік-
теудің қағидаттары жөнінде келісіп алғанымыз жөн. Енді осы 
қағидаттарға келейік. Біріншіден, әрбір тіл өзінің семантикалық 
жағынан белсенді лексиканы қалыптастырады. Адам бір тілде 
сөйлеп ойын білдіру үшін соған орай сөздерді таңдайды. Яғни, 
сөздердің семантикалық мәні алдыңғы қатарға шығады. Мұны 
сөз таңдаудың семантикалық құндылық қағидаты делік; екінші-
ден, әрбір тілдің өз табиғатына сай тіркесу заңдылықтары бола-
ды, демек, бұл арада біз сөздердің өзара байланысу ретіне мән 
беруіміз керек. Оны сөздердің тіркесу қағидаты дейміз; үшінші-
ден, бастапқы деңгейде тіл үйретуде ауыспалы мағынадағы сөз-
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дердің, архаизмдердің, неологизмдердің, терминдердің, диалек-
тілердің алынбағаны жөн. Яғни, баршаға, әсіресе, өзге тілді тіл 
үйренушіге біз номиналды мағынадағы сөздерді ұсынамыз. Осы-
ны тура мағыналы сөздерді ғана таңдау қағидаты деп атаймыз; 
төртіншіден, белсенді лексика, әлбетте, күнделікті өмірде ең жиі 
қолданылатын сөздерден тұрады. Мұны сөз қолданудың жиілік 
қағидаты деп атадық; бесіншіден, тілдің сөзжасамдық арсеналы 
да ескерілуі тиіс, өйткені, әрбір тілдің сөзжасамдық ерекшелік-
тері бар. Мұны сөзжасам мүмкіндігі қағидаты деп атаған жөн; 
алтыншыдан, күнделікті өмірде адам әйтеуір бір ортада әрекет 
етеді, соған орай, сөз таңдаудың тақырыптық қағидаты шығады; 
жетіншіден, тілдегі жекеленген сөздер тіркесуі және сөйлемге 
айналып қажетті ойды білдіруі үшін грамматикалық минимум 
да қажет. Сондықтан сөз іріктеуде грамматикалық қағидат та 
ескерілгені жөн. Біздің ойымызша, қазіргі таңда жоғарыда кел-
тірілген қағидаттарға сәйкес қазақ тілін үйретудің бастапқы дең-
гейіне арналған лексикалық минимумдарды анықтау қажеттілігі 
туындайды. Егер мұндай минимум анықталмаса, тілімізді үйрету-
дің әдістемесі тиісті жолға қойылады деп айту қиын. Сондықтан 
қазақ тілін үйрету саласында еңбек етіп жүрген оқытушылар, 
әдіскерлер, ғалымдар осындай лексикалық минимумды айқындау 
бағытында ізденгендері жөн деп ойлаймыз. Ол үшін сала маман-
дарының өздері де, тіл үйренушілер де осы бастапқы минимумға 
енетін сөздердің тізбесін жасауы қажет. Жүздеген, тіпті мыңдаған 
адамдардан жиналған мұндай тізбе сараланып, сарапталып айта-
лық, қазақ тілінің ең белсенді қолданылатын алғашқы 100, 200, 
500, 700, 900 сөзі тиянақталуы керек. Осы сөздерді қолданып оқу 
құралдары мен оқулықтар әзірленуі тиіс. Лексикалық минимумға 
енетін жекеленген сөздерден алдымен сөз тіркестері, сөйлем-
дер содан соң мәтіндер дайындалуы қажет. Егер біз қазақ тілін 
үйренуді енді бастаған тыңдаушыға алғашқы 100 сөзден бастап                   
700-900 сөзге дейін жүйелі үйрете алсақ, онда оларды ауызекі тіл-
де еркін сөйлеу дағдысына жеткізе аламыз. 

Лексикалық және грамматикалық бірліктердің сөйлеу әрекетін-
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дегі тұрақтылығы, қайталанушылығы ол бірліктердің жиілігін қа-
лыптастырады. Тіл үйрету барысында мұғалімдер мен әдіскерлер 
әр деңгейге тән осындай жиіліктің жүйесін оқу үдерісінде пайда-
лануы қажет. Бұл тіл мен сөйлеудің арасындағы өзіндік ерекшелік-
терді аңғартуға үлкен мысал бола алмақ. Жалпы тілдік жүйе бар 
да, сөйлеу жүйесі бар. Әлгіндей жиілік сөйлеу жүйесінің көрінісі. 
Осыдан сөйлеудің семантикалық жүйесі жасалмақ. Лексикалық 
минимум қалыптастыру барысында біз осыларға айрықша назар 
аударғанымыз жөн. Ол үшін ілгеріде аталған сөздер тізбесін жа-
саудың тәжірибелері жинақталуы қажет. 

Тіл үйренушіге сол тілдің он мыңдаған, жүз мыңдаған сөздері-
нен бірнеше жүз, бірнеше мың сөз ғана іріктелініп алынып ұсы-
нылады. Бұл тіл үйретудегі ең алғашқы, ең маңызды әдістемелік 
әрекет. Яғни, мұғалім ең алдымен нені және қаншалықты көлемде 
ұсынуды біліп алуы қажет болса, екіншіден, сол көлемді қалай үй-
ретуді түйсінуі керек. Осы екеуін жетік меңгерген адам ғана жақсы 
оқытушы, үздік әдіскер бола алады. Қазіргі кезеңде осындай лекси-
калық минимумдар анықталмағандықтан, күнделікті ауызекі тілде 
мүлдем қолданылмайтын немесе аса сирек қолданылатын сөздер 
оқулықтарымыз бен оқу құралдарымызда көптеп кездеседі. Лекси-
калық минимумға мән бермегендіктен де сол оқулықтыр мен оқу 
құралдарында қажетсіз грамматикалық материалдар, қазақ халқы-
ның салт-дәстүрі, тарихына қатысты материалдар шамадан тыс 
кездесіп жатады. Бұл тіл үйренушінің күнделікті қажетті лексика-
лық сұранысын ескермегендіктен туындайды. Біз міндетті лекси-
калық минимумды қалыптастыра алмасақ, қазақ тілін үйрету са-
ласындағы олқылықтарға бұдан кейінгі уақыттарда да жол беретін 
боламыз. Сондықтан осыны болдырмау үшін төл әдістемемізді 
жүйелі арнаға бұратын уақыт келді. 

Тілдің байлығы бар да оның қызметі бар. Біз сол байлықтың 
белгілі бір мөлшерін ғана алып тіл үйренушіге ұсынамыз. Тіл 
үйренуші біз үйреткенді күнделікті өмірде қолдана алса, ол 
сол тілдің қызметін пайдалана алғаны. Егер оқытушылар мен 
әдіскерлер қазақ тілін үйретуде ең жиі қолданылатын бастапқы 
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лексикалық минимумға баса назар аударып, оны күнделікті жұ-
мыстарына негіз етсе, тіл үйретудің де сапалық деңгейі артар 
еді. Біз осы жобаны жүзеге асыруда ең алдымен ғалымдардың, 
әдіскерлердің, мұғалімдердің назарын осыған аударғымыз келді. 
Әрине, бұл әдіс теме саласындағы бұрын белгісіз болып келген 
беймәлім мәселе емес. Біздің мақсатымызды белгіліні нақтылау, 
барды ұқсату деп ұғынған жөн. Күнделікті қажетті лексиканы 
әр сабақта оқытушылар да ұсынып жүргенін білеміз. Оған қоса, 
«ҚАЗТЕСТ» мамандары да лексикалық минимумдар дайындаған. 
Бұл жұмыс үстіміздегі жылы Білім және ғылым министрлігінің 
тапсырысымен орыстілді мектептерге арналған кешен ауқымын-
да да орындалыпты. Мұндай бастамашы әріптестерге сәттілік 
тілейміз. 

Біздің орталық 2015 жылдан бастап «Қазақ сөзі» жобасын жү-
зеге асырып келеді. Бұл жобаның негізгі мақсаты қазақ тілін үй-
ренушілерге ең қарапайым деңгейде білуге тиісті бастапқы сөздік 
қорды ұсыну. Осы арқылы мынадай нәтижелерге қол жеткізуге 
болады деп ойлаймыз: 

- белсенді лексикаға тіл үйренушілердің жіті назарын аударады;
- тіл үйренудегі жүйелілікті қалыптастырады;
- тілді игерудің нәтижелі болуына бағыт береді;
- тек қажетті лексикалық бірліктерді меңгертеді;
- қазақ тілін үйрету әдістемесін жетілдіруге үлес қосады.
Әрине, әр бастаманың толықтырар тұстары боларын түсі-

неміз. Мұндай бастамашылық жұмыстар көпке ортақ, сондықтан 
бұл бағытта болашақта атқарылар жұмыстарға ғалымдардың, 
әдіскерлердің, мұғалімдердің атсалысқаны жөн. 
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К.Б.Жақсылықова                                                                                  
Қ.И. Сәтбаев атындағы 

Қазақ ұлттық техникалық 
Зерттеу университетінің профессоры, 

педагогика ғылымдарының докторы

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІ ДЕҢГЕЙЛЕП ОҚЫТУ 
МӘСЕЛЕСІ

Аңдатпа. Ұсынып отырған мақалада мемлекеттік тілді ма-
мандыққа қатысты деңгейлеп оқыту мәселесі қарастырылады. 
Мемлекеттік тілді деңгейлеп оқыту тіл үйренушілердің жалпы, 
академиялық қатынас және іскери-кәсіби қатынас саласы бойын-
ша қатысымдық құзіреттілігін жеткілікті, базалық жеткілікті, 
базалық стандартты деңгейлерде қалыптастыруға мүмкіндік бе-
реді. Мемлекеттік тілді деңгейлеп оқытып, меңгерту ісінің соңғы 
нәтижесі оқу-әдістемелік кешеннің жасалу сапасына тікелей бай-
ланысты. Тілді деңгейлеп оқытуда үйренушілерге берілетін білім 
мазмұны оның оқу-әдістемелік кешінінде көрініс береді. Мақала-
да тілді деңгейлеп оқыту жүйесіне арналған оқу-әдістемелік ке-
шеннің икемділік, жүйелілік, сабақтастық, түсініктілік, тиімділік, 
өзектілік, танымдылық сияқты шарттарға негізделе жасалуының 
ұтымдылығы сөз болады.

Кілт сөздер: деңгей, мемлекеттік тіл, ұлттық стандарт, жүйе, 
сапа, құзыреттілік.

Қазақстан Республикасы Президенті мен үкіметі ұстанып 
отыр ған Тілдердің үштұғырлылығы саясатында мемлекеттік тіл-
дің қызметіне басымдылық беріліп отырғаны баршаға мәлім. Со-
нымен байланысты көптілді тұлғаның мемлекеттік тілді меңгеруі 
оның біліктілік сапасын көтеріп қана қоймайды, қазақша ғылым 
тілін, ресми іскери қарым-қатынас тілін дамытып, толыққанды 
қызмет етуіне, сонымен байланысты қоғамның линвистикалық 
интеллектуалдық әлеуетін арттыруға, елімізде адами капиталдың 
қалыптасып, жетілуіне өз үлесін қосады.
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Бүгінгі күні мемлекеттік тілдің қоғамдағы қолданыс аясын 
кеңейту – мемлекеттік саясаттың маңызды бөлігіне айналып 
отыр. Соған сәйкес мемлекеттік тіл саясатының басты бағытта-
ры мен оны орындау барысында жүзеге асатын негізгі міндеттер 
айқындалған.

Соның бірі – мемлекеттік қызметшілерге мемлекеттік тілді 
оқытып-үйрету курстарын ашуды кеңейту және оны оқытудың 
жаңа технологияларын тәжірибеге енгізу. 

Еліміздің қоғамдық-әлеуметтік саласының барлық бағытын-
да қызмет істейтін маман, қазақстан азаматы, мемлекеттік тілді 
еркін меңгеріп, өмірдің кез-келген саласында, кәсіби бағытта өз 
ой-пікірлерін қазақша дұрыс, түсінікті жеткізіп, сауатты жаза 
білуі қажет. Осы жағдайға байланысты қазіргі уақытта мемле-
кеттік тілді жеделдете деңгейлеп оқытып үйрету ісі қолға алы-
нып, оның оқу-әдістемелік кешені жасалуда. Мемлекеттік тілді 
деңгейлеп оқыту мақсаты – мемлекеттік тілді оқытып үйретуді 
дүние жүзілік еуропалық стандарттық үлгілерге жақындастыру.

Мемлекеттік тілді деңгейлеп үйрету курсы үйренушілердің 
кәсіби салада, өндіріс орындарында, ғылыми ортада қазақша са-
уатты сөйлеу әдебі мен мәдениетінің деңгейін жетілдіруге бағыт-
талған. Тәжірибеде мемлекеттік тілді деңгейлеп оқыту А2 дең-
гейіне сәйкес Жеткілікті деңгей; В1 деңгейіне сәйкес Базалық 
жеткілікті деңгей; В2 деңгейіне сәйкес Базалық стандартты дең-
гейді қамтиды.

Мемлекеттік тіл бойынша білімдерін тексеруге арналған диа-
гностикалық тест және жеке сұхбаттасу жұмыстары нәтижесінде 
үйренушілер үш деңгейге бөлінеді. Мемлекеттік тілді деңгейлеп 
оқыту жүйесі деңгейлік тәсілді қолданатын Қазақстан Республи-
касының ұлттық стандартына сай жүргізіледі, соған байланысты 
курс төмендегідей деңгейлер бойынша іріктеледі: 

• Жеткілікті деңгей, А2 деңгейіне сәйкес – «Жалпы қазақ тілі»
• Базалық жеткілікті деңгей, В1 деңгейіне сәйкес – «Академия-

лық қазақ тілі»
• Базалық стандартты деңгей, В2 деңгейіне сәйкес – «Іскерлік 

қазақ тілі»
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«Жалпы қазақ тілі» – А2 деңгейіне сәйкес – курсты мемлекет-
тік тілді меңгеру талаптарына сай құрастырылып, өткізілген диа-
гностикалық тест бойынша қазақ тілінен білім көрсеткіші А1 – А2 
деңгейін көрсеткен үйренушілер оқиды. Бұл бөлімде грамматика-
лық және лексикалық материалдармен, сонымен қатар төрт түрлі 
сөйлеу әрекеттері: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым бойын-
ша үйренушілердің білім, білік және дағды деңгейлерін одан әрі 
ұштауға қажетті жұмыс (сөз тіркестерімен сөйлем, сөйлеммен диа-
лог, мәтін құрастыру және т.б.) жүйесін жүзеге асыру көзделеді. 

«Академиялық қазақ тілі» В1 деңгейіне сәйкес – курс сөйлеу 
тілінің ерекше қырын, яғни ғылыми еңбектер мен мақалалардың, 
ғылым тілін меңгертуді көздейді. Оған абстрактылы сөздермен 
қатар ғылыми терминология, сөйлемнің күрделі құрылымдары, 
тілдің ғылыми публицистикалық стилі мен жазбалары тән. Ака-
демиялық қазақ тілі курсы үйренушілердің төрт түрлі сөйлеу 
әрекеті бойынша тілдік дағдыларын одан әрі жетілдірумен қатар, 
академиялық міндеттерге зейін қою, оларды талдап, сыни ой еле-
гінен өткізу сияқты білігі мен дағдыларын дамытады. «Академия-
лық қазақ тілі» курсы келесідей негізгі бөлімдерді қамтиды:

Академиялық оқылым  – іздеп оқу, ішінара қарап шығып оқу 
және мұқият оқу, оқығанын сыни ой елегінен өткізу; шолу, түйін-
деме немесе эссе жазу үшін қазақ тіліндегі әдебиеттерді оқып, 
олардың ішінен өзіне қажетті ақпаратты табу, оған оны қабылдау 
және өзіне қажетті мәліметті конспектілеу сияқты білігі мен дағ-
дысын дамытуға бағытталады.

Академиялық тыңдалым – алдына қойған мақсатқа жету үшін 
дәрісті тыңдау, тыңдағанын түсініп, қабылдау және өзіне қажетті 
мәліметті конспектілеу сияқты құзыреттілігін кешенді дамытуды 
көздейді.

Академиялық жазылым – ойын жинақтап жаза білу, мәтін құрас-
тыру, академиялық эссе, баяндама, мақала жаза білу сияқты акаде-
миялық жазба тілдік білігі мен дағдысын дамытуға бағытталады. 

Академиялық айтылым (сөйлеу) – семинарлар мен іскери кез-
десулерге қатысып, академиялық және кәсіби бағыттағы тақы-
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рыптарда презентация немесе баяндама жасау, пайымдау, пікірта-
лаластарда өз ойын ортаға салу сияқты құзыреттіліктерін кешенді 
дамытуды көздейді.

Академиялық сөздікқор – академиялық лексиканы жете мең-
геріп, контекст бойынша арнайы лексиканы ажырата білу білігі 
мен дағдысын дамыту. Әр түрлі ғылыми еңбектерді оқу барысын-
да арнайы ғылыми лексика мен терминологияны меңгеру арқылы 
сөздік қорын кеңейтуге бағытталады.

Курстың негізгі міндеттеріне үйренушілердің ауызша және 
жазбаша тілін ғылыми академиялық қырынан дамытуға ар-
налған, оқу материалын конспектілеу, тақырып бойынша қажетті 
әдебиет терді табу, ғылыми мәтіндерді оқып, оны мазмұнын есте 
сақтау және қайта мазмұндауға машықтандыру сияқты әр түрлі 
жұмыстар жатады. 

«Іскерлік қазақ тілі» В2 деңгейіне сәйкес – қазақ тілі бойынша 
іскери қарым қатынасқа қажетті іскери кездесулерге дайындық, 
оны өткізу, презентация дайындау, іскери хат алмасу, келісім-
шартқа отыру және тағы басқа іскери, құқықтық құжаттарды 
құрас тыру сияқты қатысымдық құзыреттілікті дамытады. Бұл 
курста үйренушілер іскери терминологияны меңгеріп, іс қағазда-
ры мен іскери құжаттарды сауатты толтыру білігі мен дағдысын 
және сауатты дұрыс сөйлеу тілін жетілдіреді. Бұл курста, сонымен 
қатар, үйренушілерді мемлекеттік тілде іс қағаздары мен құжат-
тарды сауатты толтыру, жазу білігі мен дағдысына машықтанды-
руға да баса назар аударылады.

Республикада мемлекеттік тілді оқытып үйретуді ұйымдасты-
ру ісінің осылай қарқынды қолға алынуы ғалым-әдіскерлер ал-
дына оқыту мазмұнын, ұтымды оқу-әдістемелік кешенін жасау 
қажеттігі туралы мәселе қояды.     

Ұсынып отырған мақалада мемлекеттік тілді деңгейлеп оқыту 
жүйесінің негізгісі болып саналатын оқу-әдістемелік кешенінің 
мазмұны туралы мәселе сөз болмақ.

Олай болса, қазіргі міндет тілді жаңа бағытта оқыту мазмұнын 
айқындап, оның оқу-әдістемелік кешенінің моделін жасау қажет. 
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Мемлекеттік тілді деңгейлік жүйемен оқытып, меңгерту ісінің 
соңғы нәтижесі оқу-әдістемелік кешеннің жасалу сапасына ті-
келей байланысты. Мемлекеттік тіл бойынша тіл үйренушілерге 
берілетін білім мазмұны оқу-әдістемелік кешінінде көрініс бермек.

Мемлекеттік тілді деңгейлеп оқыту жүйесіне арналған ОӘК 
құрамына негізгі оқулық, үйренуші дәптері, әдістемелік нұсқау, 
аудио-видеоматериал енеді. Және олар әр деңгейдің (қара пайым, 
негізгі, орта, ортадан жоғары, жоғары, жетік) талабына сай жа-
салуы тиіс. Қазіргі уақытта республикада мемлекеттік тілді дең-
гейлік оқытуға арналған ОӘК біраз дайындалып, тәжірибеде 
жетістікпен қолданылып та жүр. Ол қуантарлық жай.

Оқу-әдістемелік кешеннің (ОӘК) сапасы оны құрастырушы-
лардың әдістемелік шеберлігіне байланысты. Бірақ соған қара-
мастан, тәжірибелі әдіскерлердің өзі ОӘК құрастыру барысында 
әлемдік әдістеме ілімінде қабылданған, ғылыми заңдылық, өл-
шем, ережелерді шарттарды басшылыққа алуы қажет. Сонымен 
қатар ОӘК тілді оқытып үйретудің қай деңгейіне, қандай мақсат-
та, қалай қолданылатынын және кімдерге арналатынын ескерілуі 
керек. Және қоғамдағы өзгерістерге сай ОӘК мазмұны әрдайым 
жаңартылып, толықтырылып, өзгертіліп отырғаны жөн.

Енді бұл жерде оқытушы мен тіл үйренуші еңбегінің негіз-
гі құралы және оқу ақпаратының негізгі көзі болып табылатын 
оқу-әдістемелік кешеннің мазмұны мен құрылымы қандай шарт-
тарға сай болғаны жөн деген сұрақ туады. Біріншіден, ол тіл үй-
ренушінің мемлекеттік тілде белсенді қатынасқа түсуіне ықпал 
етсе, екіншіден, оның рухани, танымдық өресі кеңеюіне мүмкін-
дік жасауы тиіс. Атап айтқанда, деңгейлеп оқыту жүйесіне негіз-
деле жасалған оқу-әдістемелік кешеннің оқу үрдісіндегі рөлі мен 
орны келесі шарттарға сәйкес болуы тиіс: икемділігі, жүйелілігі, 
сабақтастығы, түсініктілігі, тиімділігі, өзектілігі, танымдылығы. 

Оқу-әдістемелік кешеннің икемділігі дегеніміз – оның 
мазмұны қайта өңдеуге, өзгертуге ыңғайлы болуында. Әр оқу 
жылында тіл үйренушілердің жеке ерекшеліктерін, тілді меңгеру 
жағдайын ескеру негізінде оқу мазмұнын қайта өңдеп, өзгертіп 



17

отыру қажет. Бұл тіл үйренушілердің материалды есте сақтауын, 
оны түсінуін және нақтылы жағдайларда тәжірибеде қолдануын 
жеңілдетеді. 

ОӘК мазмұнының жүйелілігі – оның барлық элементтерінің 
мазмұны логикалық байланыста болып, олар бірін-бірі толықты-
рып отыруында. Бұл тіл үйренушілерге тілді белгілі сабақтас-
тықта оқытуға, олардың оқу және өзіндік жұмыс жасау дағдысын 
жүйелі түрде қалыптастыруға бейімдейді. 

ОӘК мазмұнының сабақтастығы – оның құрамына енетін 
барлық элементтері, олардың мазмұны тілді оқытудың әр дең-
гейінде үйренушілердің игерген білімі мен іскерліктерінің өзара 
байланысуына, бірін-бірі толықтыруына бағытталуында. Бұл, бір 
жағынан, тіл үйренушілердің ертеректе игерген білімі мен іскер-
лігіне, екінші жағынан, алдыңғы деңгей бойынша игерген білімі 
мен іскерлігіне сүйену арқылы жүзеге асады. Яғни, білімнің түр-
лі көздерінен алынған деректерді өзара сабақтастықта бір жалпы 
тұтас жүйеге келтіруден тұрады.

ОӘК түсініктілігі – оның мазмұны тіл үйренушілер пайдала-
нуға түсінікті, қолдану мүмкіндігі кең, ықшам, білім деңгейіне 
сай болуында.

ОӘК тиімділігі – оның мазмұнының тіл үйренушінің өз 
бетімен жұмыс жасауына, шығармашылық тапсырмаларды орын-
дауға қолайлылығында тіл  үйренуде ізденушілік іске төселуіне 
игі әсер етуінде.

ОӘК мазмұнының өзектілігі – оның құрамына енетін эле-
менттердің: негізгі оқулық, дәптері т.б. құрылымы мен мазмұ-
нының ортақ өзегі, басты сүйенетін кілті болуында. Яғни ОӘК 
құрамына енетін барлық элементтердің, олардың құрылымы мен 
мазмұнының қай-қайсы да мазмұнды да мәнді бола келіп, солар-
дың ішінен біреуі жетекші рөл атқарады.

ОӘК мазмұны танымдық бағытта құрылуы тиіс. ОӘК, ең ал-
ды мен, Қазақстан Республикасында тұрғылықты тұрып жат қан, 
еліміздің орыс тілді азаматтарына, оның ішінде орыстілді қазақ-
тарға арналады. Сондықтан ОӘК барлық элементтерінің мазмұны 
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ұлттық намыс және достық қарым-қатынас рухында қазақ халқы-
ның менталитетін танытып, оны тіл үйренушінің түсіну, қабылдау 
дағдысының қалыптасуына және қазақстандық ұлтжандылықты 
дамытуға бағытталғаны жөн. Сонымен қатар тілді меңгеру бары-
сында үйренуші тұлға қазақ халқының салт-дәстүрін, мәдени құн-
дылықтарын, оның басқа ұлттардың мәдени құндылықтарымен 
тығыз байланыста даму жолы туралы қосымша мәлімет алу арқылы 
өзінің ой-өрісін дамытып, таным жүйесін байытады. Бұл тілді оқы-
тудың негізгі жетекші бағыты болып саналады. 

Жалпы алғанда, ОӘК құрамына енетін барлық элементтеріне 
тән осы белгілері оның мәртебесі мен дәрежесін анықтайтын өз-
ара байланысқан және өзара сабақтасқан біртұтас жүйені құрауға 
мүмкіндік береді. 

ОӘК – оқытушы мен тіл үйренушінің шығармашылық әре-
кетінің негізгі құралы. Атап айтқанда, ОӘК оқу мазмұны мен оны 
меңгеру технологиясын сипаттайтын, оқытушы мен үйренушіні 
біртұтас белсенді әрекетке жетелейтін құрал. 

Мемлекеттік тілді деңгейлеп оқыту жүйесіне арналып жасалатын 
ОӘК-нің бұл белгілері оның негізгі қызметтерінде ашылады. Жал-
пы дидактикалық қызметтерді басшылыққа ала отырып, мемлекет-
тік тіл бойынша жасалатын оқу әдістемелік кешенінің (ОӘК) келесі 
қыз меттерін бөліп көрсетуге болады: ақпараттық, уәждік, қаты-
сымдық, бақылаушылық, толеранттық қатынасқа бейімдеу.

ОӘК ақпараттық қызметі –  ғылыми тұрғыда сұрыпталып 
берілген оқу материалы, яғни лингвограмматикалық, лингвоел-
танымдық білімді тіл арқылы меңгертуден тұрады. Өйткені тіл 
үйренушілер қазақша қарым-қатынасқа қажет әр алуан ақпарат-
тарды тіл арқылы меңгере отырып, дүниетанымын кеңейтуге 
мүмкіндік алады.

ОӘК уәждік қызметі – оның құрамына енетін барлық элемент-
тердің қызықты мазмұнында, тартымды тапсырмалар мен әр 
түр лі жаттығулардың құрылымы арқылы жүзеге асады. ОӘК 
мазмұнында танымдық жаттығулар, проблемалық тапсырмалар 
мен интеллектуалдық материалдың үйлесімді берілуі тіл үйре-
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нушілердің мемлекеттік тілде қатынас жасау ынтасын оятатын 
құрал болып табылмақ.

ОӘК қатысымдық қызметі – тіл үйренушінің айтар ойын жүйе  лі 
жеткізуге дағдыландыратын, қазақша сөйлеу мәдениетін қалыптас-
тыратын, кез келген жағдайда сөз тауып, оны орынды қолдануға 
жетелейтін қатысымдық құзыретті дамытудан тұрады.  

ОӘК уәждік қызметі – оның құрамына енетін барлық эле-
менттердің қызықты мазмұнында, тартымды тапсырмалар мен 
әр түрлі жаттығулардың құрылымы арқылы жүзеге асады. ОӘК 
мазмұнында танымдық жаттығулар, проблемалық тапсырмалар 
мен интеллектуалдық материалдың үйлесімді берілуі тіл үйре-
нушілердің мемлекеттік тілде қатынас жасау ынтасын оятатын 
құрал болып табылмақ.

ОӘК бақылаушылық қызметі- бақылау және бағалау жаттығу-
лары арқылы кері байланыс механизмдерінің дұрыс жұмыс жа-
сауын қамтамасыз етуден тұрады. Яғни, үйренушіге өзінің білім 
деңгейін өзі бақылап, бағалап, түзетіп, толықтырып отыруына 
мүмкіндік беріледі. Мұндағы мақсат тіл үйренушінің тіл үйрену 
белсенділігін арттыру, өзіне деген сенімін күшейту, іздендіру, қы-
зығушылығын арттыру.   

ОӘК толеранттық қатынасқа бейімдеу қызметі оның барлық 
элементтерінің мазмұны   жахандастыру үрдісінде тіл үйренушіге 
мемлекеттік тіл арқылы тіл иесі халықтың мәдени мұрасы мен 
бастауларын, сонымен бірге басқа ұлт пен ұлыс өкілдерінің  ру-
хани  асыл қазыналарын, батыс өркениеті мен жалпы адамзаттық 
әлемдік өркениеттің баға жетпес байлықтарын тереңдете кірік-
тіре игерту арқылы ұлтаралық сыйласым, достық қарым-қатынас-
ты бекіте түсуге  бағытталуында.

Осылай әр деңгей бойынша өзара сабақтастықта жасалған 
ОӘК қолда бар басқа да қазақ тілі оқулықтарымен үйлесе оты-
ра, деңгейлеп оқыту жүйесі талаптарына сай мемлекеттік тілді 
оқытуды жандандыруға мүмкіндік беретін ең негізгі жаңа үлгіде-
гі тіл құралы болары даусыз. Бірақ оны тұлғаның тілді меңгеру-
ге бағытталған белсенді еңбегі мен шынайы ниеті, ізденушілік, 
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шығармашылық оқу әрекеті арқылы жандандырмаса, бұл оқу-
әдіс темелік кешен «өлі зат» күйінде қала берері де сөзсіз. 

Ойымызды қорыта келе, деңгейлеп оқыту жүйесіне арналған 
ОӘК құрамына енетін әр элементтің (бағдарлама, негізгі оқулық, 
аудиовидеоматериалдары, әдістемелік нұсқау т.б.) құрылымы 
мен мазмұны жайындағы мәселенің өзі жеке-жеке жан-жақты қа-
растыруды қажет етеді және алдағы тағы бір ой-тұжырымдарға 
арқау болмақ демекпіз.

Ұсыныстар: 
Қоғамдағы өзгерістерге сай бұрындары шыққан мемлекеттік 

тілді деңгейлік оқытуға арналған оқу кешендері мазмұны за-
ман талабына сай жаңартылып, толықтырылып, өңделіп, қайта 
шығарылса;

Қазіргі кезде елімізді индустрияландыру ісі қарқынды дамуда. 
Осы бағытта өндіріс орындарындағы қазақша кәсіп тілінің қолда-
ныс аясын кеңейту өзекті мәселелердің бірі. Сондықтан мемле-
кеттік тілді техникалық салалар мен технологиялар бағыты 
мамандарына оқытып үйретуге арналған мультимедиалық 
бағдарлама дайындау қолға алынса; 

Елімізде электрондық үкімет қызметін одан әрі жандандыру 
мақсатында мемлекеттік тілдегі іс қағаздары мен құжат тілі 
автоматтандырылған жүйесі дайындалса;

Еліміздегі өндіріс орындары мен кәсіпорындарында кәсіби 
терминдерді біріздендіру мақсатында көптілді салалық аударма 
сөздіктер құрастырылып, шығарылса.
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    Қ.Б.Төлекеев 
                                     Ақмола облыстық 

оқыту-әдістемелік 
        орталығының директоры 

          
ОҚЫТУ ОРТАЛЫҚТАРЫНЫҢ КЕШЕГІСІ, 

БҮГІНІ, ЕРТЕҢГІСІ

Республика бойынша оқыту орталықтары Тілдерді дамыту 
және қоғамдық саяси жұмыс комитетінің тапсырысымен шыға-
рылған Ш. Шаяхметов атындағы тілдерді дамытудың республика-
лық үйлестіру-әдістемелік орталығының әдістемелік кұралдарын 
пайдаланып, жұмыс жүргіздік. Атап айтқанда, «Жаңа тол қын», 
«Астана», Мәртебелі сөз», «Қазақстан Республикасы ның 
мемлекеттік қызметшісінің тілдік портфелі» оқу-әдістемелік 
кешендері.

Республикалық орталықтың жасаған әдістемелік кешендері 
ұшан-теңіз. Осының арқасында жұмысымызды жалғастыра, жан-
дандыра білдік. Алайда әр өңірдің тыңдаушыларының тіл білу 
деңгейі, тілге деген көзқарасы бірдей болмайды, сондықтан об-
лыс орталығындағы орталықтар шамасы келгенше, тыңдаушы-
лардың сұранысын ескере отырып, кейбір облыстардағы Орта-
лықтар өздерінің бағдарламаларын пайдаланды. Республикалық 
орталықтан келген әдістемелік құралдарды үлгі тұтып, өз бағдар-
ламаларымызды толықтырып, тереңдетіп отырдық. Сол кездері 
Қарағандының «Сарыарқасы»» Жамбылдың «Таразы», Қоста-
найдың «Тобылы», Ақмоланың «Көкшетауы» сияқты өз облыста-
рында тиімді қолданыста болды. 

Қазіргі таңда қазақ тілін меңгерудің коммуникативтік тілдік 
құзіреттіліктерін анықтайтын мемлекеттік стандартқа негізделген 
«Қазақ тілін шет тілі және екінші тіл ретінде» оқытудың кешен-
ді әдістемесін қолданамыз. Оқыту нәтижесі тіл үйренушілердің 
қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалау жүйесі – ҚАЗТЕСТ компью-
терлік бағдарлама арқылы анықталады. Бұл – ең қолайлы және 
нәтижелі әдіс. Облысымыздағы 20 Орталықтың барлығы да осы 
әдістемені басшылыққа алып, жұмыс атқарып жатыр. 
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Осы уақытқа дейін бір шешімін таба алмай келе жатқан түйт-
кіл мәселелердің бірі кәсіби-салалық бойынша оқыту. 2000 жыл-
дың басынан бері айтылып келе жатқан мәселе, ол бір шешімі 
қиын, түпсіз терең ғылым деп санаймын. Сала бойынша оқыту 
үшін бағдарлама бойынша сабақ үлгісіндегі тапсырмалар мен 
жаттығуларды әр оқытушы салаға бейімдеуі керек, сонда әр са-
бағымыз тиімді болады. Себебі тыңдаушылармен етене жақын 
жұмыс жасайтындар оқытушылар, сондықтан олар өзі сабақ бе-
ретін мекеменің құжат айналымын, жұмыста қолданатын термин-
дерін жақсы біледі. Осылайша, бір жыл сабақ берген оқытушы 
келесі жылдары әдістемелік қорын толтырып, толықтырып оты-
рады. Соның нәтижесінде сала бойынша сабақ жоспарларының 
жүйесін қалыптастыруымызға болады.

Болашақта: 
- «Қазақ тілін шет тілі және екінші тіл ретінде» оқытудың ке-

шенді әдістемесінің үшінші деңгейіне арнап салалық оқылым, са-
лалық тыңдалым, әр модульге сай қорытынды тест жұмыстарын 
шығарсаңыздар; 

- Әр шығарылатын әдістемеліктің қолдану белсенділігі мен 
тиім ділігін арттыру үшін облыстардағы әдіскерлерді әзірлемеші-
лер қатарына алсаңыздар;

- Орталықтардың жұмыс нәтижесін анықтап отыру үшін рес-
публикалық орталық тоқсан сайын барлық оқыту орталықта-
рынан арнайы кестемен есеп алып отырса.

- Білім орталықтарындағы жылда өткізілетін тамыз кеңесін 
рес публикалық орталықта өткізіп, тиісті бағамызды алсақ. Себебі 
білімнің бізге қатысы жоқ, ал мәдениет өз бағдарламаларынан 
шыға алмайды, тілдерді дамыту басқармалары болса мемлекеттік 
тілде сөйлейтін өзге ұлт өкілдерін марапаттаумен болады. 

Орталықтардың құрылымы
1998 жылы 12 наурызда «Қазақстан Республикасы Мәдениет, 

ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінің жанынан Респуб-
ликалық мемлекеттік тілді жеделдетіп оқыту орталығын құру ту-
ралы» министр А.Сәрсенбаевтың №43 бұйрығы шықты. Осының 
негізінде 1999 жылы 9 қазанында «Республикалық мемлекеттік 
тілді жеделдетіп оқыту орталығы» республикалық мемлекеттік 
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қазыналық кәсіпорынын құру туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің № 1545 қаулысы шығып орталық өз жұмысын баста-
ды. «Ш. Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың республика-
лық үйлестіру – әдістемелік орталығы» осылайша ашылды. Ал 
облыстардағы оқыту орталықтарын ашу жөнінде не бір қаулы, не-
месе жарғы таппадық. Біздің сүйенетіндеріміз Қазақстан Респуб-
ликасының Мемлекеттік хатшысы О.Әбдікәрімовтің тапсырмасы, 
ҚР Премьер-Министрі Д.Ахметовтің 2006 жылғы 30 маусымдағы 
кеңесте берілген №24-5/007-425 хаттамасына сәйкес және Пре-
мьер-Министр кеңсе басшысы А. Тлеубердиннің 2006 жыл ғы 7 
қыр  күйектегі №24-5/007-425 (3-тармақ) хаттамасына сәйкес, Қа-
зақстан Республикасы Конституциясының 7-ші және 93-бапта-
рын орындау мақсатында және облыс әкімінің қаулысы негізінде 
ашылдық. Соңғы кездері Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
ұлттық бюросы, Тексеру комиссиялары, Прокуратуралардың тек-
серіс барысында қашан, қалай, қайтып деген сұрақтардың астына 
алғанда мына заң бойынша жұмыс жүргізіп жатырмыз деп көр-
сететін құжатымыз жоқ. Мәселен, орталықтардың нормативтік- 
құқықтық құжаттары болмағандықтан, қызметтік мәні дұрыс 
анық талмады. Орталықтар Мәдениет және спорт министрлігінің 
ұсы нысымен құрылса да, ҚР «Мәдениет туралы» заңында тілдің 
мәдени құндылық екені көрсетілмеген. Мәдениет және спорт ми-
нистрлігінің Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс коми-
тетіне Мемлекеттік бағдарламаның бірінші және үшінші бағыт-
тарының нысаналы индикаторларының орындалуы туралы есеп 
беріп отырсақ та, Комитетпен тікелей құқықтық байланысымыз 
жоқ. Бұл мәселелер министрліктің және Тіл комитеті басшыла-
рының алдында бірнеше рет көтерілген болатын, алайда шешімін 
таппады. Республикадағы оқыту орталықтарының меншіктік 
ұйымдық-құқықтық нысандары әртүрлі: мәселен, мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорын; жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік; коммуналдық мемлекеттік мекеме. Орталықтардың 
меншіктік ұйымдық-құқықтық нысандарының әртүрлі болуынан, 
оларға қойылатын талаптар да бірдей емес.  

Орталықтардың ұйымдық-құқықтық нысанын, құрылымын, жұ-
мыс тәртібін реттейтін құжаттар (регламент), біліктілік талаптары 
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туралы бекітілген нормативтік-құқықтық құжат жоқ. Оқыту орта-
лықтарының құрылуына тек хаттамалық шешімдер ғана негіз бо-
лып отыр, ары қарай жұмысын реттейтін ресми құжат жоқ (қаулы).

Болашақта:
- Мәдениет және спорт министрлігі немесе Тіл комитетінің заң-

герлерінен құрылған комиссия оқыту орталықтарының құрылы-
мы туралы нормативтік құжаттарды анықтап, дұрыс шешімін та-
уып берсе;

- Мәдениет және спорт министрлігі мен Білім және ғылым ми-
нистрлігі бірлесе отырып, оқыту орталықтары педагогтарының 
біліктілігін арттыру және аттестаттау мәселелерін шешу жолда-
рын қарастырса;

- Ересектерге тілдерді оқыту орталықтарының ұйымдық-құ-
қық тық нысаны, құрылымы, қызметтік мәні, функционалдық 
міндеттері, біліктілік талаптары бойынша республика деңгейінде 
Типтік ереже (типовые правила) бекітілсе.

- «Ш. Шаяхметов атындағы орталық заңды тұлға ретінде құ-
рылғандықтан, қалған орталықтар неге осы орталықтың фили-
алы болмасқа. Аталған мәселелерді үйлестіріп, бір жолға қою 
– Тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитетінің                             
«Ш. Шаях метов атындағы Тілдерді дамытудың үйлестіру – әдіс-
темелік орталығына» жүктелсе деген ұсынысымыз бар.

Сөз соңында оқыту орталықтарының директорларына тағы бір 
айтар ұсынысым бұл ұсынысты 11 жыл бойы айтып келемін Ор-
талықтардың меншіктік ұйымдық-құқықтық  нысанын мүмкіндік 
болса, Коммуналдық-мемлекеттік мекеме қылып қайта құрсаңыз-
дар, себебі жекешелендірудің екінші кезеңінде Орталықтарымыз-
дың жағдайы алдыңғы, былтырғы жылдардағыдай қайталануы 
мүмкін.

Мемлекеттік бағдарламада көзделген нысаналы индикатор-
ларды орындау бағытында үлкен жұмыс атқарып жатқан оқыту 
орталықтарының қызметін заңдық тұрғыда реттейтін норма-
тивтік-құқықтық құжаттардың қабылдануына ықпал етерсіздер 
деген үмітпен сөзімді аяқтаймын.
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   А.Т.Әбдіхалықов
                    ҚАЗТЕСТ жүйесін дамыту 

          жөніндегі басқармасы
                        Тест тапсырмаларын қалыптастыруды

                   ұйымдастыру ғылыми-әдістемелік
              зертханасының меңгерушісі

Ересек азаматтарға қазақ тілін оқыту әдіснамасын 
стандарттау және жүйелеу мәселесі: ҚАЗТЕСТ тәжірибесі, 

нәтижелер, статистика

Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 
2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының 
(бұдан әрі – Мемлекеттік бағдарлама) мемлекеттік тілді меңге-
рудің басым бағытын іске асыру үшін мемлекеттік тілді меңгер-
ген елдегі ересек тұрғындардың үлесін 2017 жылға қарай 80%-
ға және 2020 жылға қарай 95%-ға арттыру міндеті қойылған. 
Аталған үлесті Қазақстанда азаматтардың мемлекеттік тіл – қазақ 
тілін меңгеру деңгейін бағалау жүйесі – ҚАЗТЕСТ тапсырудың 
нәтижелері арқылы анықтау белгіленген. ҚАЗТЕСТ жүйесі 2006 
жылдан бастау алады, 2008 жылдың 11 қыркүйегінде Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің қаулысымен жүйені дамыту мен енгізу 
тұжырымдамасы қабылданды. Жүйенің негізгі бағыты күнделік-
ті әлеуметтік ортада азаматтардың қазақ тілін қолдана білу дәре-
жесін анықтау, яғни қазақ тілінің функционалдық қолданысын 
бағалау. Тілдің күнделікті тұрмыста қолданылу дәрежесін баға-
лау арқылы тіл меңгерудің көлемін білу әлемде кең етек жайған. 
Атап айтсақ, ағылшын тілін білудің деңгейін анықтайтын IELTS 
– (Ағылшын тілінен халықаралық тестілеу жүйесі), TOEFL (Ше-
тел тілі ретінде ағылшын тілінен тест) жүйелері, орыс тілі бойын-
ша TРКИ – (Шетел тілі ретінде орыс тілінен тест) жүйесі және 
тағы басқа да жүйелер мен тестілеу бағдарламалары қолданыста. 
Барлығының негізгі бағыттары ¬ тіл үйренушінің сол тілдердегі 
ақпараттарды тыңдап немесе естіп түсіну, оқи білу мен сол тілде 
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жаза білу және ең маңыздысы сол тілде сөйлей білу қабылеттерін 
бағалау. Міне дәл осындай қағидамен құрылған ҚАЗТЕСТ жүйесі 
де Тыңдалым, Оқылым, Жазылым және Лексика-грамматикалық 
құрылымнан тұрады. 

Мемлекеттік бағдарламада айтылған ересек тұрғындар кім-
дер? Қазақ мектебінде оқып, жоғары оқу орнын да қазақ тілінде 
тәмамдаған адамнан тағы да барып, күнделікте тұрмыста қазақ 
тілін қалай пайдаланасың деп сұрау ҚАЗТЕСТ мақсатына сәйкес 
келмейді. Оның орнына жастайынан қазақ тілінен өзге тілде білім 
алып, жоғары оқу орнын да орысша оқыған ересек азаматтар не-
месе шетелдерден көшіп келген азаматтардан мемлекеттік тілді 
қаншалықты меңгердіңіз деп сұрау орынды, өйткені күнделікті 
қатысым құралы ретінде де бұл азаматтар өзге тілді пайдаланады. 
Еліміздің Ата Заңында жазылған әрбір қазақстандықтың азамат-
тық парызы – ол мемлекеттік тілді – қазақ тілін білу болса, ол 
үшін мемлекетіміз барлық материалдық та, әдістемелік те, ұйым-
дастырушылық та, техникалық та жағдайларын жасап отыр. Сон-
дықтан, қазақ тілін өз елінің мемлекеттік тілі ретінде өзінің атқа-
ратын қызметінің көлемінде меңгеру саналы азаматтың рухани 
дәрежесін білдірсе керек. 

Мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыру шаралары әрине, тек 
кешенді әрекеттерді орындағанда ғана іске асырылатыны бел-
гілі. Соның бірі қазақ тілін оқытудың әдіснамасын жетілдіру мен 
оны стандарттау. Бұл мәселе тілдерді дамыту мен қолданудың                          
2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында не-
гізгі міндет ретінде анықталған. 

Қазақ тілін оқытудың әртүрлі әдістемелері болғанымен, әлі 
күнге дейін мектеп бағдарламасында өзге тілді мектептердегі 
қазақ тілі сабақтары тек грамматиканы жаттау мен бір сарынды 
жаттығуларды орындаумен шектеліп келеді. Осыдан барып, қазақ 
тілі пәнінен бестік алған оқушы ешқандай-да коммуникацияға 
дайын болмай шығады, яғни қазақ тілінде сөйлей алмайды. Әлем-
де тілді деңгейлеп оқытудың халықаралық тәжірибелері мен озық 
үлгілері қолданылып келеді. Оның мысалдарын қазіргі таңда әр-
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бір білімді азамат біледі, мысалы Оксфорд, Кэмридж үлгілері не-
гізіндегі оқулықтар, HeadWay, MacMillan үлігісіндегі және тағы 
да басқа баспалар мен жеке мамандардың әдістемелері. 

Осы тәжірибелер нәтижесін көріп отырып, кейде таң қалып, 
неліктен осындай үлгілер бойынша тілді үйрету бұрыннан қолға 
алынбаған деген ой туындайды. Ендігі кезекте осындай тәжіри-
белер негізінде қазақ тілін екінші тіл немесе шетел тілі ретінде 
оқытуға арналған оқулықтар мен оқу құралдары әзірленіп отыр-
са да, оларды пайдаланудың орнына сол баяғы пайдасы шамалы 
әдістемелер бойынша сөздерді жаттатып, грамматикалық ереже-
лерді еске түсіруден арыға бармайтын ескі тәсілдер бойынша әлі 
күнге дейін оқытып келе жатқан мектептер мен оқу орындарына, 
оқытушыларға не амал. Өйткені баяғыдан әзірленіп қойған ескі 
бағдарламалары мен көнерген материалдарын тастап, жаңаны үй-
ренуге уақыт керек, одан қалса, уәкілетті орган өз бағдарламасы 
бойынша ғана оқытуды талап ететіндігін алға тартып, тағы да сол 
қазақ тілін меңгеру дәрежесі төмендеп жатыр. Бірақ, нәтиже жоқ 
болғандықтан сапа менеджменті бойынша оның дәрежесін көтеру 
үшін қандай да бір шаралар қарастырылуы керек емес пе? Сон-
дықтан, бұл мәселе айналып келгенде, қазақ тілінің мәртебесіне 
келіп тірелетін болғандықтан, жаңа көзқарастар мен озық тәжіри-
белер нәтижелерін қолдана білу оқытушының шеберлігі болмақ.

Тілдерді дамыту мен қоғамдық-саяси жұмыстар комитетінің 
тапсырысы 2011-2012 жылдар аралығында бойынша үздіксіз 
білім беру моделі арқылы қазақ тілін шетел тілі немесе екінші 
тіл ретінде оқыту әдістемесі негізінде қазақ тілін оқытуға ар-
налған типтік оқу-әдістемелік кешен әзірленді. Қазақ тілін оқы-
тудың әдіснамасы жетілдірілу мен стандарттау міндеті неліктен 
осы күнге дейін өзекті күйінде қалып тұр деген сұрақ туындайты-
ны анық. Осы уақытқа дейін қазақ тілін оқыту әдіснамасы стан-
дартталмаған, немесе ол уақыт өте жетілдірілмей отырған деген 
тұжырым туындамауы керек. Ескі әдістеме – тілді меңгеру үшін 
тілдік құрылымдардың ережелерін жаттау, екі-үш шумақ өлең 
жолдарын жаттау, бір сарынды жаттығуларды орындаумен шек-
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теледі. Осыдан келіп, нәтиже болмайды, яғни балалар қазақ тілін-
де сөйлемейді. Өйткені ескі әдістеме сөйлеу әрекетінің тыңдап 
түсіну, оқып түсіну, жаза білу мен айта білу қабілеттерін тиімді 
қалыптастырмайды.

Орта мектеп қабырғасынан жоғары оқу орындарына келгенде, 
практикалық қазақ тілі курстары тағы да екі жыл жалғасын табады. 
Бірақ тағы да сол баяғы типтік бағдарлама, грамматиканы жаттауға 
арналған жаттығулар мен тапсырмалар, нәтижесі белгілі!

Елбасының тапсырмасы – мемлекеттік тілдің мәртебесін арт-
тырудың бір парасы – ол әрбір өңірде қазақ тілін оқытудың орта-
лықтарын ашу қажеттігі болатын. Осыған сәйкес барлық облыс 
орталықтарындағы ірі қалаларда барлығы 130-ға тарта мемле-
кеттік тілді оқыту орталықтары ашылып, жұмыстарын бастаған 
еді. Оқыту орталықтарының негізгі тұтынушылары қазіргі таңда 
әртүрлі қызметтегі ересек азаматтар. Мәселе бұл тіл үйренушілер 
өзінің барлық саналы өмірінде тек орыс тілін пайдаланған, яғни 
орыстілді бала бақшасынан бастап, жоғары оқу орнын да орыс 
тілінде тәмамдап, күнделікті өмірде коммуникациялық қатынас 
құралы ретінде тек сол тілді пайдаланатын азаматтар туралы 
болып отыр. Мемлекеттік және азаматтық қызметшілер барлық 
мемлекеттік органдардың ісқағаздары мемлекеттік тілге көшуіне 
байланысты ісқағаздарын бірден қазақ тілінде рәсімдеуді үйрен-
гісі келеді. Ал ресми қазақ тілін пайдалану дегеніміз – бұл қазақ 
тілін ортадан жоғары деңгейде меңгергенде ғана мүмкін болатын-
дығын естен шығармау қажет еді. Алайда, тіл үйренушілер тара-
пынан қазақ тілінде кез келген ресми құжатты рәсімдеп үйрену 
талап етіледі. Осы мәселеге талдау жасап көрелік. Ресми құжатты 
әзірлеу үшін оған қажетті сөздік қор қажет болады. Хатта айтайын 
деген ойды шұбалаңқы оймен емес, нақты әрі логикалық дұрыс 
құрылған сөйлемдер арқылы беру керек. Ал мұндай қабілет қа-
зақ тілін тек орта деңгейде меңгергенде ғана мүмкін болады. Со-
нымен, құжат әзірлеу үшін сол сөйлей білу қабылетінің бөліктері-
не жататын тыңдағанын немесе естігенін түсіне білу, оқығанын 
түсіну, жаза білу мен сөйлей білу әрекеттері бірдей қалыптасуы 
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қажет болады. Міне осы сөйлеу әрекеттерінің түрлері тіл меңгеру 
ғылымының негізі болып табылады.

Қазіргі күні қазақ тілін меңгерудің сол халықаралық тіл мең-
геру талаптарына сәйкестендірілген 5 деңгейі анықталған. Олар: 
қарапайым, базалық (негізгі), орта, ортадан жоғары және жоғары 
деңгейлер. Аталған деңгейлер еуропалық тілдік портфель талапта-
рында А1, А2, В1, В2, С1 және С2 деңгейлер деп көрсетіледі. С2 
деңгейі қазақ тілінде Жетік деңгей деп аталады. Аты айтып тұрған-
дай тілді жетік меңгеру талап етіледі, яғни бұл деңгейде тілді әдеби 
нормада, сол тілдің өкілдерінің ойлау қабілеті деңгейінде сол тіл 
бойынша ойлап, сөйлей білуді білдіреді. Әрине С2 деңгейінде тіл 
меңгеруді үйрету мен оны бағалау мақсаты қойылса, онда бұл дең-
гейді де жалпы алдыңғы жүйеге қосу қиындық туғызбайды.

Мемлекеттік бағдарламаның мақсат-міндеттеріне сәйкес қа-
зақ тілін екінші тіл ретінде оқытудың әдіснамасын жетілдіру мен 
стандарттау үшін осы деңгейлердің негізгі талаптарын мемлекет-
тік стандарттар ретінде бекітілді. 2015 жылы стандарттар ұлттық 
стандарттар мәртебесінде қайта бекітіліп, қолданысқа енгізілді. 
Стандарттар қазіргі таңда барлық тіл оқыту орталықтары мен 
орталық және атқарушы мемлекеттік органдардың қолданысы-
на енгізілді. Стандарттар қазақ тілін әр деңгейге сәйкес оқыту-
дың талаптарын анықтайды, яғни тіл үйренушінің әр деңгейдің 
сабақтарын (курстарын) аяқтаған соң қандай тілдік құзіреттілік-
тері болуы қажеттігі анық жазылған. Ұлттық стандарттар қосым-
шасында қазақ тілін кім қандай деңгейде меңгеруі қажет деген 
қоғамдық сұраққа жауап ретінде мемлекеттік тілді міндетті білуі 
тиіс мамандықтардың, лауазымдардың және кәсіптердің тізбесі 
берілген. Мемлекеттік қызмет, азаматтық қызмет және өзге де 
салалар болып бөлінген мамандықтар мен лауазымдар бойынша 
қазақ тілін білу деңгейлеріне бөліп, жүйеленген. 

Ұлттық стандарттардың талаптарын күнделікті қазақ тілі са-
бақтарында қалай пайдалану керек, яғни әрбір коммуникациялық 
құзіреттілікке қазақ тілінің қандай тілдік құрылымы сәйкес келеді 
деген сұрақтар туындайтыны анық. Қазақ тілінің оқытушылары-
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на күнделікті сабақтарға ыңғайлы, бағытты анықтап, мақсатты 
жүйелі қадағалап отыру үшін қазақ тілін оқытуға арналған типтік 
бағдарлама әзірленді. Бірүлгі (типтік) бағдарлама ұлттық стан-
дарттардың талаптарына сәйкес әр деңгейдің талаптарын нақты 
түрде анықтайды.

Төмендегі суретте көрсетілген кешен мазмұнын екі ауыз сөз-
бен түйіндесек: Стандарттарға сәйкес оқыту бағдарламасы, оған 
сәйкес сөздік қор қалыптастыру, сөздерді бір-бірімен байланыс-
тыруға арналған грамматикалық анықтағыш пен деңгейлік оқу-
лықтар және оның нәтижесін бағалайтын ҚАЗТЕСТ жүйесі.

 

Қазіргі таңда ҚАЗТЕСТ жүйесі өзінің қазақ тілін меңгерудегі 
ықпалын дәлелдеп, өміршеңдігін тәжірибе жүзінде көрсетті. ҚАЗ-
ТЕСТ жүйесін енгізудің тұжырымдамасы бекітіліп, мемлекеттік 
бағдарламадағы негізгі мақсатты индикаторды іске асырудың меха-
низміне айналды. «Болашақ» бағдарламасы үміткерлері мен мем-
лекеттік қызметшілер, ұлттық компания қызметкерлері мен жеке 
фирма қызметкерлері, оқу-білім саласы мен денсаулық, әскери мен 
арнаулы сала өкілдері қажеттіліктеріне қарай ҚАЗТЕСТ тапсырып, 
қазақ тілін меңгеру деңгейлерін анықтап, тілді әрі қарай үйренуге 
немесе қайта машықтануға қажетті құралына айналды.

ҚАЗТЕСТ тапсырған мемлекеттік қызметшілер: аудан, қала 
әкімдері, олардың орынбасарлары, орталық атқарушы мемлекет-
тік органдардың жоғары лауазымды өкілдері қазақ тілін меңгеру-
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дегі негізгі уәждемеге ҚАЗТЕСТ жүйесінің себеп болатынын айту-
да. Әрбір байқау сынақтарынан кейінгі тәуелсіз сауалнамалардың 
нәтижесінен тест тапсырушылардың 98%-ға жуығы мемлекеттік 
тілдің мәртебесін арттыруға жүйе үлкен септігін тигізе алады де-
ген пікірлерін байқауға болады. Алайда, ешкімді мәжбүрлеп қазақ 
тілін оқыту мен оны меңгерту мақсат емес. Десек те, қазақ тілін 
шектеу қойып немесе мәжбүрлеу арқылы меңгерту мақсат бол-
мағанымен, мемлекеттік тілді меңгеруге тиімдірек, дәлірек ықпал 
етерлік оқу-әдістемелік кешен әзірленді. Нәтижесі қазақ тілін бел-
гілі бір деңгейде меңгергендігін растайтын ҚАЗТЕСТ сертифика-
ты, яғни нәтижеге бағытталған білім беру қағидаты сақталды.

Жалпы тілді меңгеру үшін оған әрбір тіл үйренуші өзінің жүре-
гін ашу қажеттігін Президентіміз бір сөзінде тілге тиек етіп айт-
қаны бар еді. Әрине, мақсатты өз елімнің, жерімнің мемлекеттік 
тілін меңгеремін деп қызығып қойса, онда нәтиже де соған сәй-
кес көңілге шуақ сепкендей болары хақ. Ал түрлі әдістемелер мен 
оқулықтар тіл меңгерудің қосымша құралы болып қала береді.

Келесі диаграммада 2006 жылдан бастап, ҚАЗТЕСТ жүйесі 
бойынша тестілеуге қатысушылар динамикасы келтірілген.

Диаграммада ҚАЗТЕСТ жүйесі құрылғаннан бастап, тестіле-
нушілер саны ұдайы өсіп отырғанын байқауға болады. Мемлекет-
тік қызметшілер мен азаматтық қызметкерлер қазақ тілін жалпы 
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қандай деңгейге жақын меңгергендігін анықтауға бағытталған 
диагностикалық тестілеулер өтіп келеді, өйткені диагностикалық 
тестілеу тегін өткізіледі. Сертификаттық тестілеулер ақылы негіз-
де өткізілетіндіктен, тестке қатысушылар контингентін қалыптас-
тыруда біршама қиындықтар туындайды. 

Қазіргі таңда ҚАЗТЕСТ диагностикалық тестілеуіне еліміз-
дегі ересек азаматтардың ішінде белгілі себептермен қазақ тілін 
меңгермеген азаматтардың басым бөлігі қатысып отыр. Жалпы 
қатысу шылардың ішінен 10%-на ғана сертификаттық тестілеуге 
қатысты. Келесі суретте республиканың өңірлерінен диагности-
калық және сертификаттық тестілеуге қатысу нәтижелері кел-
тірілген.

 
ҚАЗТЕСТ-тің білім саласындағы басқа да түрлі тестілеу түр-

лерінен айырмашылығы ретінде контингенттің әртүрлігін атауға 
болады. 2006 жылы тест тапсырмасының байқау сынағына мек-
теп және колледждер таңдап алынған болса, 2008 жылдан бастап, 
мемлекеттік және азаматтық қызметкерлердің үлесі жыл сайын ар-
тып келеді. 2016 жылы ҚАЗТЕСТ жүйесі бойынша 39418 (53,5%) 
мемлекеттік қызметші, 17304 (23,5%) бюджеттік сала қызмет-
кері, 10395 (14,1%) мемлекеттік емес мекеме қызметкерлері, 4507 
(6,1%) әскери қызметкерлер, 1079 (1,5%) «Болашақ» стипендия-
сына үміткерлер және 1029 (1,4%) басқа да сала қызметкерлері 
тестілеуден өтті.
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2016 жылы тестілеуге қатысушылардың басым бөлігін (69%) 
жасы 40-қа дейінгі азаматтар құрағанын байқауға болады. Жоға-
рыдағы диаграммаға сәйкес тестіленушілердің 54%-ы мемле-
кеттік қызметшілер болып табылады, еліміздегі орталық және 
жергілікті атқарушы органдарда қызмет ететін мемлекеттік қыз-
метшілердің 56%-ын 25-39 жас аралығындағы азаматтар құрайды 
деген деректі ескерсек, келесі суретте келтірілген 40-қа дейінгі 
жас санатының негізгі бөлігін мемлекеттік қызметшілер құрап 
отыр деген болжам жасауға болады.

2016 жылы компьютерлік тестілеуді есептемегенде, ҚАЗТЕСТ 
жүйесі бойынша 30950 ер адам және 33029 әйел адам емтиханнан 
өтті. Сондықтан 2016 жылы әйел адамдар саны 4%-ға көп болды.

Қазақстанның барлық өңірлерінде мемлекеттік қызметшілер, 
мемлекеттік қызмет көрсету саласының қызметкерлері мен өзге 
де сала қызметкерлерін ҚАЗТЕСТ тестілеуімен қамту жұмыста-
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ры ауқымды жүргізіліп отыр. Осы арқылы тіл меңгеру жағдайы 
қай аймақта қандай көлемде деген сауалға да дәлелді жауап беру-
ге болады.

Осы ретте тіл үйренушілерге, жалпы ҚАЗТЕСТ тестілеуіне қа-
тысушы жалпы қауымға қазақ тілін меңгеруде қандай құралдар 
жетіспей тұрғанын анықтау қиындық туғызбайды. Бұл – практика 
нәтижесі.

2016 жылы екінші басылыммен әзірленген «Қазақ тілі» оқу-
лықтарының мазмұны мен сапасына тек қана оң пікірлер айтылу-
да. Осы үрдісті жалғастыру қажет, яғни В1 және В2 оқулықтары-
ның екінші басылымын әзірлеп, баспадан шығару керек. Жұмыс 
тобына беделді ғалымдар мен шетелдерде білім алған жас ға-
лымдарды жұмылдыру қажет.

Лексикалық-тақырыптық минимумдардың кез келген әдісте-
меде орны ерекше, яғни сөздік қор қалыптаспай, сол тілде сөйлеу 
мүмкін емес.

ҚАЗТЕСТ тақырыптық-лексикалық минимумдардың сапасын 
арттыру мәселесі де күн тәртібіндегі мәселе. А1 және А2 деңгей-
леріне арналған кітаптардың екінші басылымын әзірлеу керек.

Қазақ тілінің оқытушылардың білік деңгейлерінің жоғары көте-
ру өзекті міндет. Осы тұрғыда британдық TKT (Teaching Knowledge 
Test – Кембридж университетінің емтихан түрі) тестінің қазақстан-
дық үлгісін әзірлеп, орталықтардың оқытушы құрамын осы тес-
тілеу арқылы білік деңгейін анықтау ұсынылады.

«Мемлекеттік тілді оқыту: әдіс, тәжірибе, инновация» атты рес-
публикалық семинар-кеңес қорытындысы бойынша ұсыныстар:

1. Мемлекеттік тіл саясатын одан әрі жетілдіру комиссиясы-
ның 2016 жылғы 23 желтоқсандағы отырысы хаттамасына сәйкес 
өзге тілді ересек азаматтарға мемлекеттік тілді оқыту барысында 
барлық өңірлік мемлекеттік тілді оқыту орталықтарында қазақ 
тілін меңгерудің коммуникативтік тілдік құзыреттілік талапта-
рын белгілейтін ҚР СТ 1926-2015, ҚР СТ 1928-2015, ҚР СТ 1929-
2015, ҚР СТ 1925-2015, ҚР СТ 1927-2015 ұлттық стандарттар не-
гізге алынсын. 

2. Барлық оқыту орталықтарында мемлекеттік тілді оқыту ба-
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ры сы Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрі-
лігі Тіл комитетінің тапсырысымен ҚР СТ 1926-2015, ҚР СТ 
1928-2015, ҚР СТ 1929-2015, ҚР СТ 1925-2015, ҚР СТ 1927-2015 
ұлттық стандарттар негізінде 2012 жылы алғашқы рет әзірленген, 
2016 жылы екінші баслыммен толықтырылған Бірүлгі (типтік) 
бағдарламаға (ISBN 978-601-7822-36-1) сәйкес жүйеленсін.

3. Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 
2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының ныса-
налы индикаторын орындау мақсатында ҚАЗТЕСТ жүйесі негізін-
де өңірлерде диагностикалық тестілеулер санын арттырып, ұлттық 
стандарттар бойынша атқаратын лауазымы мен кәсіптер, маман-
дықтарына сай сертификаттық тестілеулер үлесін қамтамасыз етсін.

4. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлі-
гі Тіл комитетінің тапсырысымен «Қазақ тілін шетел тілі немесе 
екінші тіл ретінде оқыту әдістемесі» жобасының аясында Ұлт-
тық тестілеу орталығы әзірлеген «Қазақ тілі» оқулықтарының 
А1-қарапайым, А2-базалық деңгейлерге арналған оқулықтары-
ның екінші басылымының сәтті шығуын ескере отырып, В1-ор-
та, В2-ортадан жоғары деңгейлер оқулықтарының жыл соңына                
дейін екін ші басылымын жарыққа шығуын қамтамасыз етсін.

5. Жыл соңына дейін Бірүлгі (типтік) бағдарламаға негізделген 
жұмыс-оқу бағдарламасы әзірленсін. Жұмыс тобына барлық өңір-
лік орталықтардан тәжірибелі әдіскерлер мен оқытушылар енсін.

6. «Мемлекеттік тілді оқыту: әдіс, тәжірибе, инновация» атты 
республикалық семинар-кеңес мазмұнына сәйкес «Қазақ тілін 
шетел тілі немесе екінші тіл ретінде оқыту әдістемесі» жобасы-
ның аясында әзірленген лексикалық-тақырыптық минимумдар-
дың А1, А2 деңгейлеріне арналған кітаптарының екінші басылы-
мы жыл соңына дейін әзірленсін.

7. Қазақ тілі әдіскерлері мен оқытушыларының біліктілік дең-
гейлерін көтеру мақсатында әлемдік ТКТ (Teaching Knowledge 
Test) тестілеу емтиханына ұқсас отандық тестілеу емтиханын 
ҚАЗТЕСТ базасында әзірлеу мәселесі пысықталсын, қажет жағ-
дайда семинар-кеңес ұйымдастырылсын.
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 Қ.Балабеков
Хэлибери Астана мектебінің 

қазақ тілі мұғалімі 

Мемлекеттік тілді оқытуда тиімді әдістерді 
қолдану жолдары

Тілді оқытуда ең басты нәрсе  – ол лексикалық минимумды 
меңгерту және оның сөйлеу тілінде еркін пайдалана алу. Осы 
себепті тіл үйренушілерге лексикалық минимумды меңгерту 
жолы психолингвистикамен тікелей байланысты болуы тиіс. Бұл 
дегені міз – тіл үйренушіге сөздік қорды түрлі әдістерді қолдана 
отырып, астыртын түрде меңгерту. Сондай әдістердің тиімділері:

1. Сурет
2. Сөз сипаттамасы 
3. Сөз мағынасы
4. Қимыл-әрекет
5. Аударма
6. Тақырыптық кесте 
7. Сөздер жиынтығы 
8. Жасырын сөз арқылы түсіндіру
Ұсыныс: 
1. Белгілі бір лексикалық минимумдағы сөздік қорды меңгер-

туге арналған қосымша әдістемелік оқулық шығару. Аталған 
оқу лық негізгі оқыту оқулықтарына байланысты болмауы тиіс. 
Ол дегеніміз – әр түрлі авторлық оқулықпен оқыған тіл үйренуші 
қосымша әдістемелік оқулықтағы тапсырмаларды өз бетінше 
орындай алады. Себебі негізгі сөздік қор негізгі оқулықта мең-
герілген.

Грамматикалық минимум – тілдің қаңқасы. Тіл үйренуші өзі 
меңгерген сөздік қорды белгілі бір грамматикалық құрылым 
арқылы тілдік қарым-қатынасқа шығаруы тиіс. Ол үшін тілде-
гі грамматикалық минимум дайын күйіндегі құрылым ретінде 
берілуі тиіс. Сондай-ақ грамматикалық минимумды меңгертуде, 



37

ең алдымен, жаттығулар жүйесі орын алуы тиіс те, ал теориялық 
түсіндіру соңында жүруі тиіс.

Ұсыныс: 
1. Арнайы грамматикалық тақырыпқа арналған және грам-

матиканың қарым-қатынасқа жұмыс істеуіне көмек беретін қо-
сымша әдістемелік оқулық шығару. Оқулықта бір граммати-
калық құрылым бойынша көптеген тапсырмалар берілуі тиіс 
және тапсырмалар сол грамматиканың жан-жақты қолданысын 
кеңінен беруі тиіс. Аталған оқулық негізгі оқыту оқулықтарына 
байланыс ты болмауы тиіс. Ол дегеніміз – әр түрлі авторлық оқу-
лықпен оқыған тіл үйренуші қосымша әдістемелік оқулықтағы 
тапсырмаларды өз бетінше орындай алады. Себебі негізгі грам-
матикалық минимум негізгі оқулықта меңгерілген.

    Қазіргі таңда тілді оқытуда және сабақ үрдісінде жұмыс істеу 
үстінде тап болатын қиыншылықтардың бірі – мәтін мәселесі. 
Себебі қазақ тіліндегі кез-келген мәтінді тіл үйренушіге түпнұсқа 
күйінде бере алмаймыз. Оның себептері:

1. мәтінде күрделі тілдік орамдар;
2. қиын грамматикалық құрылым;
3. мағынасы терең және жан-жақты лексикалық сөздер
кездеседі. Сол себепті қазақ тіліндегі мәтіндерді оқыту мәті-

ніне айналдыру керек. Ол үшін:
• Мәтінді өңдеу
• Мағыналас сөздермен алмастыру
• Сөйлемдерді қысқарту
• Грамматиканы ықшамдау
• Сурет пайдалану
• Қызық мәтіндер табу жұмыстарын қолға алу керек.
Ұсыныс:
Өңделген тақырыптық мәтіндер жинағын шығару. Ол үшін:
1. Белгілі бір шығарманы алу
2. Деңгей бойынша өңдеу
3. Бір деңгейде бірнеше автордың шығармасы болуы мүмкін.
4. Деңгейге бөлу А1- С1 ге дейін



38

5. С1 деңгейінде мәтіннің түпнұсқасы беріледі.
Аталған жинақ тек ересектер емес, сонымен қатар мектеп 

оқушыларына да арналып шығарылуы тиіс. Осы жұмыстың арқа-
сында қазақ тілін үйренушілерге қазақ әдебиетін насихаттау және 
оқыту мүмкіндігі туады.

Тыңдалым – тілдің мазмұнын түсіну, сол арқылы өз ойын біл-
діруге арналған әдістердің бірі. Соған байланысты, қазіргі таңда 
қазақ тілін оқытуда тыңдалым материалдары аздау, болған күнде 
арнайы бір тақырыпқа сай келмейді. Сондай-ақ технология за-
маны болғандықтан, мобильді қосымшалардағы тыңдалым мате-
риалдар арқылы тілді меңгертуге болады.

Ұсыныс:
Мобильді қосымша бағдарламалары арқылы тақырыптық 

тыңдалым материалдарын кеңінен шығару. Себебі:
1. Уақыт жағынан тиімді, тіл үйренуші кез-келген бос уақы-

тында қолдана алады;
2. Әлемнің кез-келген түкпірінде, тіпті, интернет байланысты 

болмаған жағдайда қолдана алады.
Тыңдалым материалын берудің қысқаша сипаттамасы:
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                                                      Ж.Ізтұяқ 
Жамбыл облысы әкімдігінің 

Тілдерді дамыту басқармасы
 Тілдерді оқыту орталығының директоры

 
Жаңа инновациялық технологияларды оқыту үдерісіне 

енгізу және оның тиімділігі

Қоғамымыздың қазіргі даму кезеңі оқу орындарында тілді мең-
герту жүйесінің алдына оқыту үрдісін технологияландыру мәсе-
лесін қойып отыр. Осындай сұраныстарға орай оқытудың жаңа 
технологиялары жасалынып, оқыту орталықтарының тәжіри-
бесіне де енгізілуде. Тілдерді оқыту орталығы оқытушыларының 
инновациялық даярлығын қалыптастыру – олардың жаңа педа-
гогикалық технологияны меңгеруінің алғы шарты. Ал оқытушы-
лардың жаңа технологияларды меңгеруі мен оны оқыту үрдісі-
не енгізуі – уақыт талабы. Өйткені инновациялық технологияны 
меңгеру оқытушылардың іскерлігін, ізденісін туғызып, шығар-
машылықпен жұмыс істеуіне жол ашса, тіл үйренушілердің білім 
сапасын арттыруға өз үлесін қосады. 

Жамбыл облысы әкімдігі Тілдерді дамыту басқармасының Тіл-
дерді оқыту орталығы – облыс әкімінің қолдауымен толығымен 
облыстық бюджеттен қаржыландырылатын бірден бір орталық. 
Оқыту орталығында мемлекеттік тілді оқытатын 3 оқу кабинеті 
және ағылшын тілін оқытатын 1 лингафондық оқу кабинеті бар. 
Әрбір оқу кабинеттері 10+1 компьютер кешенімен, интерак-
тивті тақтамен, стендтермен жабдықталған. Орталықтың арнайы 
кітап хана қорында 6 000-ға жуық оқу әдістемелік кешендер, түр-
лі сала бойынша сөздіктер, көркем және әлем әдебиеттері, түрлі 
энциклопедиялар жинақталған. Орталықтың 8 аудандық оқыту 
бөлімшелері ашылған: Қордай, Шу, Меркі, Талас, Сарысу, Жам-
был, Жуалы және Байзақ аудандарында. Барлық аудандық оқыту 
бөлімшелеріндегі оқу кабинеттері де бүгінгі заман талабына сай 
жабдықталған.
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Орталықтың жалпы штатында 43 қызметкер жұмыс істейді. 
Оның ішінде 19 оқытушы, 4 әдіскер және 8 аудандық бөлімше 
меңгерушілері қазақ және ағылшын тілі сабақтарынан дәріс бе-
реді. Оқу курстары Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
стандартына сәйкес 5 деңгейлік (А1, А2, В1, В2, С1) бірүлгі 
бағдарламасы бойынша ұйымдастырылады.

Осы кезекте, Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту 
мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасындағы нәтижелер көрсеткіштерінің бірі ретінде: 

«Онлайн режимінде қашықтан қол жеткізу мүмкіндігін 
пайдалана отырып ұйымдастырылған мемлекеттік тілді 
оқыту орталықтары оқытушыларының біліктілігін артты-
руға бағытталған іс-шаралардың үлесін (2014 жылға қарай - 
20%, 2017 жылға қарай - 50%, 2020 жылға қарай - 90%) артты-
ру» - міндеттелген. Осы бағытта Жамбыл облысында атқарылып 
жатқан жұмыстарға тоқталсам, жоғарыда берілген нәтижелі көр-
сеткішті орындау мақсатында Жамбыл облысы әкімдігі Тілдерді 
дамыту басқармасының Тілдерді оқыту орталығы 2017 жылдан 
бастап онлайн бағдарламасын орнатып, барлық облысқа қарасты 
аудандардағы оқыту бөлімшелеріндегі оқытушылардың біліктілі-
гін арттыруға бағытталған іс-шараларды ұйымдастыруда. Атап 
айтсақ, ағымдағы жылдың ақпан айында оқыту орталығының 
әдіскерлері онлайн режимде барлық аудандық оқыту бөлімше-
лері мен Тараз қалалық оқыту орталығының оқытушыларына 
«Жаңартылған бағдарлама – оқытудың жаңа мазмұны» тақыры-
бында оқыту семинарын онлайн режимде өткізді. Семинар бары-
сында 2017 жылы қолданысқа енгізілген ҚР Ұлттық стандарты, 
қазақ тілін оқытуға арналған бірүлгі бағдарламасы және «Қазақ 
тіл» оқу-әдістемелік кешенінің II басылымы таныстырылды. Со-
нымен қатар, наурыз айында ағылшын тілі оқытушыларының 
біліктілігін арттыру мақсатында жоғары және арнаулы орта оқу 
орындары, жекеменшік үш тілді оқытатын тіл орталықтарындағы 
білікті оқытушыларының қатысуымен «Ағылшын тілін оқыту-
дағы инновациялық әдіс-тәсілдер» тақырыбында онлайн семи-
нар-тренинг ұйымдастырылды. 
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Жоғарыда ұйымдастырылған іс-шаралардан бөлек, онлайн ре-
жимі арқылы аудандық оқыту бөлімшелерде өткізілетін сабақтар-
дың өтілуін қадағалау жұмысы қолға алынған. 

Апта сайынғы аудандық оқыту бөлімшелері меңгерушілерінің 
қатысумен өтетін оқыту орталығының жиналыстары да онлайн 
режимде өткізіледі. 

Осы сияқты іс-шаралар мен күнделікті жұмыс барысында он-
лайн бағдарламасын қолдану айтарлықтай орталықтың жоспарлы 
жұмыстарына тың өзгерістер алып келді. Онлайн бағдарламасы-
ның келесі тиімділіктерін анықтадық:

• іс-шараға бір мезетте үлкен аудиторияны қамтуға мүмкіндік 
береді;

• шалғай орналасқан аудандармен жедел байланыс орнатуға 
болады;

• аудандардағы өткізіліп жатқан оқыту курстарын бақылап, қа-
дағалау мүмкіндігі беріледі;

• оқытушыларға оқыту жүйесінде өзара еркін тәжірибе алма-
суға мүмкіндік туғызады.

Тілдерді үйрету жүйесіне жаңа ақпараттық технологияны ен-
гізу мақсатында Тілдерді оқыту орталығының www.tilzhambyl.kz 
сайты жаңартылып, әрбір тіл үйренушіге сайтта онлайн режимін-
де тіркелу арқылы қалаған курстарына жазыла алу мүмкіндігі 
беріліп отыр. Сонымен қатар мекеме басшылары өз қызметкер-
лерінің сабаққа қатысуы туралы мәліметті сайттан білуіне бола-
ды және сайттың мобильді нұсқасы бойынша әрбір тыңдаушы өз 
сабақ кестесін кез келген уақытта өзінің ұялы телефоны арқылы 
біле алады. 2017 жылы оқыту орталығының ресми сайтына бірқа-
тар өзгерістер енгізіліп, тіл үйренушілерге тілді еркін меңгеруіне 
қолайлы жағдай жасалды. Атап айтсақ, сайт контентіне экспери-
мент ретінде бейне сабақтар айдары енгізіліп, онда тіл үйренуші 
курс барысында өткізілген сабақтарды қажеттілігіне қарай қайта 
көре алады. 

2016 жылғы Қазақ тілі А1 деңгейінің оқулығына негізделіп 
жасалған бұл бейне сабақтар оқытушының жұмысын жеңілдетіп 
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қана қоймай, қазақ тілін меңгертудің тиімділігін арттыруда да өз 
үлесін қосуда. Қазіргі кездегі орталықтағы А1, А2 деңгейіндегі 
қазақ тілі курстары толығымен екінші басылымдағы Қазақ тілі 
оқулықтарымен жүргізілгендіктен, бейне сабақтардағы жаттығу-
лар мен грамматика, жаңа сөздер толығымен оқулықтан алынған. 
Сондықтан тыңдаушы түсінбеген немесе есінен шыққан жаңа 
сөздер мен ережелерді кез-келген өзіне ыңғайлы уақытта қайта 
қарау мүмкіндігіне ие болады. Тілдерді оқыту орталықтары әр 
түрлі салада қызмет атқарып жүрген ересек тұрғындарды оқыта-
тындықтан, курс барысында қандай да бір себептермен курсқа қа-
тыса алмаған тыңдаушы өз тобындағы тіл үйренушілерден артта 
қалып қоймай, өз бетімен тілді үйрене алады. Осы орайда тіл мең-
гертудің тиімділігін арттыру үшін осы бейне сабақтарды дамыта 
отырып электронды (word) нұсқасын қоса енгізетін болсақ, бейне 
сабақтардың нәтижелілігі артары сөзсіз. Әрине, бұл әлі экспери-
ментті жоба болғандықтан, кемшін тұстары көп болуы мүмкін. 
Қазақ тілін оқытудағы бірүлгі бағдарламаның жасалуы бізге жаңа 
мүмкіндіктер ашты. Ендігі кезекте бірүлгі бағдарлама негізінде 
В1, В2, С1 деңгейлеріне арналған оқулықтар әзірленсе және осы 
оқулықтарға қосымша ретінде жұмыс дәптері жасалынса, мемле-
кеттік тілді барлық өңірлерде бірдей деңгейде меңгертуге мүм-
кіндік туады. Жұмыс дәптері жасалынатын болса, жинақ жасап 
баспадан басып шығарудың қажеттілігі жоқ, әр деңгейге оңайдан 
күрделіге принципімен 120 сағатқа арналған «Word» нұсқалары 
таратылым ретінде электронды нұсқасы дайындалса жеткілікті. 
Әр облыс өз өңірінің тілдік ахуалына қарай сағат санын қысқар-
тып немесе толығымен пайдалана алар еді. 

Оқытушылардың қазақ тілін меңгерту барысында кездесетін 
тағы бір өзекті мәселесі – мемлекеттік тілді ересек тұрғындарға 
үйрету үшін пайдаланатын ойындар тапшылығы. Бүгінгі зама-
нымыздың өзі технологиялар кезеңі болғандықтан, қазіргі таңда 
оқыту технологияларының түрлері өте көп. Атап айтсақ: ынты-
мақтастық технологиясы, ойын арқылы оқыту технологиясы, 
білім беруді ізгілендіру технологиясы, дидактикалық бірліктерді 
ірілендіру технологиясы, оқытудың модульдік технологиясы, да-
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мыта оқыту технологиясы, ақпараттық-коммуникативті техно-
логия, деңгейлеп саралап оқыту технологиясы, тірек сигналдар 
арқылы оқыту технологиясы, проблемалық оқыту, Анатолий Гин-
нің педагогикалық технологиясы және т.с.с. тізе берсе, оқыту тех-
нологиялар жетерлік.

 Осы технологиялардың ішінде әрбір оқытушының шеберлігі-
не байланысты тиімді болып табылатын түрлері бар. Қазақ тілін 
оқытуда ойын технологиясын пайдалану өте тиімді деп білемін. 
Кімді болса да, мейлі ол жас бала болсын, ересек адам болсын 
ынта қоя кіріседі. 

Жалпы ойын технологиясы қазақ тілін ересектерге оқытумен 
айналысып жүрген барлық әріптестерімізді қызықтыратын, та-
лай рет ойландырып, көкейлерінде алуан түрлі сұрақтар туғыз-
ған тақырып деп ойлаймын. Себебі сабақты қызықты етіп өткізу, 
оқыту үрдісін тартымды етіп ұйымдастыру мәселесін шешу жо-
лында ойымызға келетін ең негізгі жолдардың бірі – ойын техно-
логияларын қолдану.

Нақты біздің ісімізде, яғни ересектерге қазақ тілін оқытуда қол-
данылатын ойынның мақсаты – ойын технологиясы арқылы тіл 
үйренушілердің сөйлеу дағдысын дамыту, қалыптастыру, сөздік 
қорын арттыру. Ал міндеті – тіл үйренушілердің қазақ тіліне де-
ген қызығушылығын ояту, белсенділігін арттыру, тілді үйренуге 
деген ынта - ықыластарын күшейту.

Әртүрлі салада қызмет ететін, тілді меңгеру қабілеттері де, жас 
ерекшеліктері де әртүрлі, дүниетанымдары мен көзқарастары да 
әр қилы адамдармен жұмыс істейміз. Олардың бірі жұмысындағы 
аяқталмай қалған ісін уайымдап, екіншісі ертеңгі күнгі іссапарын 
жоспарлап, ал енді бірі отбасындағы бір жағдайды ойлап отыруы 
мүмкін. Оқытушының бірінші міндеті – алдында отырған осын-
дай алуан түрлі тіл үйренушілердің ойын қазақ тілін үйренуге 
шоғырландыру, олардың барлық басқа ойларын ұмыттыру. Ал 
сабақ барысында дұрыс, сауатты әрі орынды қолданылған ойын 
түрлері осы мәселелерді шешудегі басты тиімді құралдардың бірі 
деп сеніммен айтуға болады.
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Оқыту үрдісінде қолданылатын ойындар – тіл үйренушілердің 
білімдерін арттырудың құралы. Ойындар арнайы мақсатты көз-
дейді және нақты міндетті шешеді. Сабақтың қай кезеңінде қол-
данылуына байланысты ойындардың мақсат-міндеттері әртүрлі 
болуы мүмкін. Ойынды сабақтың басында қолданса, өткен са-
бақты еске түсіруге бағытталады. Сабақтың ортасында болса, 
тыңдаушылардың көңіл-күйін сергітеді, ерік-жігерін дамытады, 
сабаққа ынтасын арттырады. Ал сабақтың соңында қолданылған 
ойын тақырыпты бекіту, сабақта алған білімді жинақтау мақса-
тын көздейді.

Сондықтан біздің орталықтың оқытушылары мен әдіскерлері 
қазақ тілі сабағында қолданылып жүрген 50-ге жуық ойын түрін 
жинақтап, біріктірді. Бұл ойын түрлері қазіргі таңда оқыту ор-
талығының оқытушылары тарапынан күнделікті сабақтар бары-
сында тиімді қолданылып, жақсы нәтижесін беруде.

Қорытындылай келе, жаңа инновациялық технологияларды 
оқыту үдерісіне енгізу – бүгінгі заманның талабы. Күннен-күнге 
дамып бара жатқан технологияны еркін меңгеріп, сабақ барысын-
да жаңа оқыту технологияларын тиімді пайдаланатын оқытушы-
ның тілді үйретуде үлкен жетістікке жетері анық! Сонымен қатар 
жаңа оқулықтармен қосымша көмекші құралдар әзірлеу бары-
сында өңірлердегі орталықтардың оқытушыларының пікірлері 
назарға алынса деген тілегіміз бар.
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Ж. Елесбаева
Алматы облысы «Тіл» оқу- әдістемелік

                  орталығының оқытушысы

Мемлекеттік тілді оқытудағы интерактивті әдіс-тәсілдер

Бүгінгі таңда жеке тұлғаны емес, оның даму процесін басқару 
қажеттігі айқындалып отыр. Сондықтан оқытушы тікелей жаса-
латын әдістерден, лозунгтар мен үндеулерден бас тартып, артық 
ғибратты сарынды тежеп, оның есесіне 1-орынға қарым-қатынас 
жасау, 2-орынға сұхбаттық әдістер, 3-орынға шындықты бірлесіп 
іздеу және тағы басқа сан алуан шығармашылық әрекеттерді жа-
сау арқылы дамыта алады. 

«Интерактив» сөзі – өзара әрекет ету бейімділігін білдіреді 
немесе әңгімелесу, әлдекіммен не болмаса әлденемен (мысалы, 
компьютермен) сұхбаттасуда болады. Демек, интерактивті оқыту 
– бұл, ең алдымен, сұхбаттасып оқыту, оның барысында оқытушы 
мен тіл үйренушінің өзара әрекет етуі жүзеге асырылады. 

Интерактивті оқытудың ерекшеліктері неден тұрады: 
- білім субъектілерінің бір мағыналық кеңістікке келуі; 
- күрделі тапсырмаларды бірігіп жасау, яғни бірыңғай шығар-

машылық кеңістікке қосылу; 
 - тапсырмаларды шешуді жүзеге асыратын әдістер мен құрал-

дарды таңдауда келісушілік;
 - жағымды эмоциялық жағдайларда тапсырмаларды қабылдау 

мен жүзеге асыру.
ИНТЕРАКТИВТІ оқытудың түрлері:
1. Ми шабуылы
2. Шағын әдістер
3. Шағын топтардағы жұмыстар
4. Рөлдік ойын
5. Жобаны әзірлеу
6. Бейнефильмдер көру мен талқылау
7. Кері байланыс 
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«Ми шабуылының» алгоритмі 
1. Қатысушыларға талқылау үшін белгілі бір тақырыпты сұрақ 

арқылы беру. 
2. Осы мәселе бойынша өзінің ойын айтуға ұсыныс жасау. 
3. Айтылғандардың барлығын жазу (олардың бәрін қарсылық-

сыз қабылдау керек). Егер сізге ол түсініксіз болатын болса, ай-
тылғандарды қайталап анықтауға жол беріледі (кез-келген жағдай-
да идея қатысушының аузынан қалай шықса, солай жазылады).

4. Барлық идеялар мен талқылаулар айтылып біткеннен кейін, 
берілген тапсырма қандай болғанын қайталау керек және қаты-
сушылардың сөзінен сіз не жазып алдыңыз, соның барлығын 
тізіп шығу керек. Негізгі керекті ойды түйіндеу. 

5. Қатысушылардың пікірі бойынша алынған нәтижеден қандай 
қорытынды жасауға болатынын және тренингтің тақырыбымен 
байланысты оның қалай болатынын сұрай отырып, жұмысты 
аяқтау қажет. Бізге пікірдің қорытындысы не беретінін анықтау. 

«Ми шабуылы» нені қарастырады:
- даулы мәселелерді талқылау; 
- талқылауға қатысуға онша сенімді емес қатысушыларды ын-

таландыру; 
- қысқа мерзім ішінде идеяны көптеп жинау; 
- дәрісханалардың дайындығы мен хабарландырылуын анық тау. 
«Ми шабуылы» аяқталғаннан кейін (орташа 4-5минут), жауап-

тың барлық нұсқаларын талқылау керек, бастыларын және келе-
сілерін таңдау қажет. 

Шағын дәрістер
Шағын дәрістер теориялық материалды ұсынудың тиімді ма-

териалдарының бірі болып табылады. Оны бастар алдында ал-
дыңғы тақырыппен байланысты, ми штурмын немесе рөлдік 
ойынды өткізу қажет, ол қатысушылар үшін оның маңызын арт-
тырады, оларды ақпараттандыру дәрежесі мен тақырыпқа қаты-
насын анықтайды.

Материал қатысушылар үшін түсінікті тілде мазмұндалады. 
Әрбір терминге анықтама беру қажет. Теорияны «жалпыдан же-
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кеге» қағидаты бойынша түсіндірген дұрыс. Келесі сұраққа кө-
шер алдында айтылғандардың бәрін жинақтау және сіздің дұрыс 
түсінгеніңізге көз жеткізу керек.

Дәріс аяқталғаннан кейін қатысушыларда пайда болған барлық 
сұрақты талқылау керек, содан кейін аталған ақпаратты тәжірибе-
де қалай қолдануға болады және мұны қандай нәтижемен жүр-
гізуге болады, сол туралы сұрау керек.

Шағын дәрістерді интерактивті режімде өткізу үшін қандай да 
бір ақпаратты хабарлар алдында оқытушы қатысушылардан бұл 
туралы не білетінін сұрайды. Қандай да бір бекітуді ұсынғаннан 
кейін оқытушы бұл мәселе бойынша қатысушылардың ой-пікірін 
талқылауға ұсыныс жасайды.  Мысалы:

- Ал сіз қалай ойлайсыз?
- Сіз мұны қалай істеуді ұсынасыз?
- Бұл неге алып келуі мүмкін, сіз қалай ойлайсыз? және т.б.
Шағын топтардағы жұмыс 
Мұнда жоба құру қажет. Аталған жағдайда ең тиімдісі – топ-

тарда жұмыс істеу. Бұл әдіс оқу-жаттығу ортасын ұйымдастыра-
ды. Алғашқыда басқа ресурстар болмаса, қолдау (кеңес, нұсқау-
лар береді) көрсетіледі. 

Рөлдік ойын
Рөлдік ойын – бұл өмірлік жағдайлардың белгілі бір мінез-құлық 

немесе эмоционалдық жақтарын меңгеру ниетінде алдын-ала 
бөлінген рөлдер арқылы қатысушы топтардың сахналап ойнауы. 
Рөлдік ойындар шағын топтарда (3-5 қатысушы) жүргізіледі. Қа-
тысушылар карточка арқылы (тақтада, қағаз парақтарда және т.б.) 
тапсырма алады, рөлдерді бөледі, жағдайды ойнайды және бар-
лық топқа ұсынады (көрсетеді).   

Оқытушы тіл үйренушілердің мінез-құлқын ескере отырып, 
рөлді өздері бөледі.

Бұл әдістің артықшылығы сол, әрбір қатысушы өзін ұсынылған 
рөл жағдайында көрсетеді, сол не басқа жағдайды айтарлықтай 
шынайы байқайды, сол не басқа әрекеттердің салдарын сезінеді 
және шешім қабылдайды.

Жұмыстың аталған нысаны ойын жағдайларын құрасты-



48

ру жолымен, тапсырылған шарттармен алдын ала белгіленген 
мінез-құлқын, сол немесе басқа жағдайларда адамдардың мі-
нез-құлқы мен эмоционалдық реакциясын бейнелеу үшін қолда-
нылады. 

Жобаны әзірлеу 
Бұл әдіс қатысушыларға ойша аудиториялардан шығып, тал-

қы  ла натын мәселе бойынша өз әрекетінің жобасын жасауға 
мүм кіндік береді. Ең бастысы, топ немесе жеке тұлға өз жоба-
сын қорғайтын, басқалардың алдындағы өзінің артықшылығын 
дәлелдейтін және достарының пікірін білуге мүмкіндігі болады. 
Мысалы: өзінің қаласындағы дүлей апаттың қаупін төмендету 
жөнінде жоба жасау. Қатысушылардың мамандандырылған меке-
мелерден кеңес алуға, кітапханалардан әдебиеттер алуға және т.б. 
мүмкіндіктері бар. Қатысушыларға газеттен тақырып мәселелері-
не қатысы бар басылымдар, суреттер, мақалалар жинауға, содан 
кейін бұл материалдарды топ болып талқылауды ұсынуға болады.

Бейнефильмдерді көру және талқылау 
Сабақтарда әр түрлі тақырыпта көркем және деректі бейне-

фильм дерді, олардың фрагменттерін, сондай-ақ бейнероликтер 
мен бейнесюжеттерді пайдалануға болады. Тиісті мазмұндағы 
бей не фильм дерді тек қана қосымша материалдар ретінде емес, са-
бақтардың және тренингтердің кез-келген түріне оның тақырыбы 
мен мазмұнына сәйкес пайдалануға болады. Фильмді көрсетер ал-
дында тыңдаушылардың алдына бірнеше (3-5) шешуші сұрақтар 
қою керек. Бұл келесі талқылауға салудың негізі болады. Алдын 
ала таңдалып алынған кадрлармен фильмді тоқтатып, пікірсайыс 
өткізуге болады. Соңында тіл үйренушілермен бірігіп, міндетті 
түрде жиынтығын шығару және қорытындысын жариялау керек. 

Кері байланыс
Кері байланыс қатысушылардың талқылап отырған тақырып-

тарының реакциясын ұғынуға, оқуды ұйымдастыру мен өткізу-
дің кемшіліктері мен артықшылықтарын көруге, нәтижелерін 
бағалау ға мүмкіндік береді.
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Қатысушылар (ерікті түрде) өткізілген жаттығулар, ақпарат-
тық блок, нақты күн немесе барлық тренинг бойынша өз ойларын 
айтуды ұсынады.

Әрқайсысының сезімдері мен қобалжуларына назар аударып 
отыру маңызды.

Барлық айтылған пікірлер тренерлер тарапынан да, басқа қа-
тысушылар тарапынан да үнсіз, даусыз, түсініктемесіз және 
сұрақсыз тыңдалуы тиіс. Әрбір сөйлеушіге айтқандары үшін 
алғыс айт қан дұрыс. Басқалармен тең дәрежеде тренерге де кері 
байланыс ұсынған дұрыс. 

Оқудың интерактивті әдістерін пайдаланудың жағымды сәт-
тері немен тұжырымдалады?

Интерактивті әдістерін пайдалану кезінде оқытушының рөлі күрт 
өзгереді, ол тек қана процестерді реттеп отырады және оны жалпы 
ұйымдастырумен айналысады, қажетті тапсырмаларды алдын ала 
дайындайды және сұрақтарды немесе топтарда талқылауға арналған 
тақырыптарды қалыптастырады, кеңестер береді, белгіленген 
жоспардың орындалу тәртібі мен уақытына бақылау жасайды. 

Оқудың интерактивті әдістерінің артықшылығы қандай? Ең 
алдымен, интерактивті әдістер: 

* тіл үйренушілердің қызығушылығын туғызады; 
* әрқайсысының оқу процесіне қатысу белсенділігін кеңей-

теді; 
* әрбір тіл үйренушілердің сезіміне назар аударады; 
* оқу материалдарын тиімді меңгеруге бейімдейді; 
* кері байланысты (аудиторияның жауап беру реакциясын) жү-

зеге асырады;
* тіл үйренушілердің пікірлері мен қарым-қатынастарын қа-

лыптастырады; 
* өмірлік машықтарды қалыптастырады; 
* мінез-құлықтың өзгеруіне көмектеседі.
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 Г.Мұсаева
Әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің 
доценті, филология ғылымдарының кандидаты

Қазақ тіліндегі жай сөйлем құрылымын меңгерту

Сөйлем құрамындағы компоненттердің бөлшектерге бөлінуі 
және аффикстерінің жалғану жүйесінің бірқалыптылығы біздің 
жұмысымызда ең қарапайым атаулы сөйлемнен сөйлемнің тұр-
лаулы, тұрлаусыз мүшелері түгелдей қатысқан жайылма жай сөй-
лемнің терең құрылымы мен өзгермелі компоненттері түгелдей 
дерлік қатысқан құрылымның моделін, яғни виртуалды интег-
ралды стеммасын жасап шығуға септігін тигізді. Бұл құрылым 
Н. Хомскийдің туындаушы грамматика теориясы, Л. Теньердің 
құрылымдық синтаксисі және осы аталған ғылыми теориялар не-
гізінде профессор Ж. Нұршайықова жасаған орыс тілінің алго-
ритмделген синтаксис теориясы негізінде жасалды.

Қазақ тіліндегі жай сөйлемдердің виртуалды интегралды стем-
масы негізінде грамматикалық білімді арнайы алгоритммен беру 
арқылы қазақ тілін меңгеруді ұсынамыз. Ол үшін ең алдымен қазақ 
тіліндегі жай сөйлем құрылымының қаңқасын жасап алу керек. 

АА N O Аdv. V

    
Мұндағы N – сөйлемнің субъектісі; 
V – сөйлемнің предикаты, екеуін байланыстырып тұрған екі 

жақты бағыты бар сызық олардың бір-бірімен жақпен қиыса бай-
ланысатынын көрсетеді; A – сөйлемде субъектіні және объектіні 
анықтап тұратын, олармен матаса (екі жақты бағыты бар үзік сы-
зық) және қабыса (тек үзік сызық) байланысқан анықтауыш мүше; 
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О – сөйлемнің объектісі, ол предикатпен меңгеріле (бір бағытты 
сызық) байланысады; Adv. – сөйлемде предикат мүшені пысықтап 
тұратын мүше, ол өзі пысықтайтын мүшемен қабыса байланысады. 

Осы жасалған қаңқаны сөйлемнің терең құрылымы деп аламыз. 
Терең құрылымға сөйлемнің өзгермелі компоненттерін енгізсек, 
сөйлемнің үстірт құрылымын аламыз. Сөйлемнің өзгермелі ком-
поненттері арқылы тіл үйренуші сөйлемді мағыналық жағынан 
түрлендіріп, өз ойын жеткізе алатын болады. Төмендегі кестеде А1 
– сөйлемде объекті мен субъектіні анықтап тұратын, сын есімнен, 
есептік, реттік сан есімнен, сілтеу есімдігінен болған анықта-
уыштар; А2 (О2) – сөйлемнің субъектісі мен объектісін анықтап 
тұратын, ілік септікті анықтауыштар; О34567 – сөйлемнің объек-
тілері: О3 – барыс, О4 – табыс, О5 – жатыс, О6 – шығыс, О7 – көмек-
тес септіктер; сөйлемде пысықтауыш қызмет атқаратын кейбір 
септік мағыналарын тіл үйренуді жеңілдету мақсатында алғашқы 
кезеңде осылай шартты түрде алып отырмыз; 

O3
O4
O5
O6
O7

A1

A1 A2(О2)

A1
A2(О2)

Adv.

V

  

Берілген сөйлемнің үстірт құрылымына математикалық әдіспен 
олардың арнайы көрсеткішін қоятын болсақ, қазақ тілін меңге-
руге қажетті болатын грамматикалық білімнің толық интеграл-
ды стеммасын ала аламыз. Бұл тіл үйренуші үшін бұрын-соңды 
жасалмаған, сөйлемнің ғана емес, тілдің құрылымдық жағын да, 
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мағыналық жағын да көрсете алатын арнайы анықтағыш құрал 
бола алады. 

Ал енді негізгі мәселе – осы құрылымды тіл үйренушіге мең-
герту. Бұл құрылымды меңгерту үшін біз арнайы алгоритм құру-
ды ұсынамыз. Сөйлемнің әрбір жаңа элементі сөйлемнің жалпы 
құрылымы негізінде алгоритмдеу әдісі бойынша меңгеріледі. 
Сөйлемнің құрылымы бір ғана сөзден тұратын субстантивті сөй-
лемдерден бастап әрі қарай адъективті, етістікті, адвербиалды 
түйіндерді түсіндіру арқылы жүзеге асады. 

Біздің ұсынысымызда әрбір жаңа сөз белгілі бір коммуника-
тивтік міндетті шешуге қабілетті синткасема, яғни мағыналы сөй-
лем ретінде меңгеріледі. Сондықтан меңгерілуге ұсынылатын ең 
алашқы (N) сөз (S) сөйлеммен тең дәрежеде. Мұндағы N – зат 
есімнен немесе жіктеу есімдігінен болған, бір сөзден тұратын 
субстантивті сөйлем. Мысалы: Мен. Сен. Кітаптар. ... Бұдан әрі 
бір сөзден тұратын субстантивті сөйлем (А) анықтауышпен күр-
деленіп, S = А1N немесе S = А2(О2)N модельді сөйлемдер құрай 
алады. Мұндағы (А) анықтауыш: сын есімнен, есептік және рет-
тік сан есімнен болған (А1) сапалық анықтауыш немесе ілік септік 
тұлғалы зат есім және жіктеу есімдігінен болған (А2(О2)) меншік-
ті анықтауыш. Мысалы: Жақсы студент. Әдемі қыз. Үлкен үй. 
Менің әкем. Алматының көшесі. 

Жай сөйлем құрылымын меңгеруге арналған негізгі алгоритм-
дік жүйе іштей қадамдарға бөлініп, әр қадам арнайы жаттығу-
лармен бекітіледі. Негізгі алгоритмдік жүйенің келесі қадамы екі 
негізді жай сөйлемдерді: баяндауышы есім сөзден болған, одан 
кейін баяндауышы етістіктен болған жай сөйлемдерді меңгеру-
мен ұласады. Баяндауышы есім сөзден болған жай сөйлемдер 
төмендегідей алгоритмдік жүйемен беріледі:

1) NV модельді жалаң сөйлем, сөйлемнің N – субъектісі сілтеу 
есімдігінен, V – предикаты зат есімнен болған сөйлемдер: Бұл – 
Сәуле. Анау қалам. Бұлар студенттер.;

2) сөйлемнің N – субъектісі сілтеу есімдігінен, зат есімнен, V – 
предикаты сын есім + зат есімнен немесе тәуелдеулі зат есімнен 
болған сөйлемдер: Бұл жақсы студент. Аналар менің достарым.;
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3) сөйлемнің N – субъектісі жіктеу есімдігі, тәуелдеулі зат 
есімнен, ілік септігі + зат есімнен, V – предикаты зат есім, сын 
есімнен болған сөйлемдер: Мен студентпін. Сіздің әкеңіз дәрігер 
ме? Менің ағам жақсы жігіт. т.с.с.; 

4) сөйлемнің N – субъектісі жіктеу есімдіктері немесе адам 
аттары мен тәуелдеулі туыс атаулары, V – предикаты шығыс 
септігіндегі ел, жер, қала атауларын білдіретін жалқы есімдер-
ден болған сөйлемдер: Мен Жаркенттенмін. Сіздің досыңыз қай 
жерден? Ғалым Қарағандыдан.; 

5) сөйлемнің N – субъектісі жіктеу есімдіктері немесе адам 
аттары мен тәуелдеулі туыс атаулары, V – предикаты бесінші 
объек ті жалғауын қабылдаған сан есімдер, есімдік немесе зат 
есімдерден болған сөйлемдер меңгеріледі: Мен жиырмадамын. 
Сіз нешедесіз? Менің үлкен ағам ауылда.;  

6) келесі қадамда баяндауышы етістіктерден болған жай сөй-
лемдермен жұмыс істелінеді. Етістік негізді сөйлемдер етістік-
тің шақ формаларын меңгеруден басталады да, оның сөйлемнің 
Adv. пысықтауыш мүшесімен қабыса байланысу ерекшелігі 
түсіндіріліп, моделі беріледі. Етістік негізді жай сөйлемді мең-
геру үдерісіндегі ең маңызды мәселе етістіктің объектілерді 
меңгеру алгоритмі болып табылады. Сөйлемнің объектілерінің 
берілу тәртібі: О5 – алгоритмі;  О4 – алгоритмі;  О3 – алгоритмі;  
О6 – алгоритмі;  О7 – алгоритмі. Әр объектіні ұсыну барысында 
оның анықтауыш мүшесімен (объектінің анықтауыш мүшесі мен 
субъек тінің анықтауыш мүшесі ұқсас екені ескеріледі) бірге жай 
сөйлемнің толық модельдері қоса беріліп отырады. 

N V;O54367 V;O54367
A N A

Мысалы: Менде сөздік бар. Мен Қазақ университетінде қазақ 
тілін оқимын. Келесі жылы саяхатқа Түркияға бармақпыз. Маған 
кітап керек. Біз Қазақстанға Кореядан екі ай бұрын келдік. 
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Қазақ тіліндегі жай сөйлемдердің құрылымын меңгеру үдері-
сінің алгоритмі сөйлемді кіші құрылымдарға бөлшектеп кезеңдік 
меңгеруге қол жеткізеді. Егер сөйлем функционалдық тұрғыдан 
қарастырылатын болса, кез келген коммуникативтік актіге жаңа 
қатысушыны сөйлем құрылымымен еркін жұмыс істей білуге үй-
ретуге болады. Олар алдымен жай сөйлемдерден бастап, әрі қа-
рай толымды жайылма жай сөйлем, жалғастырушы кезеңдерде 
шылаулардың көмегімен құрмалас сөйлемдер құрылымын еркін 
игере алады. 

Қолданылған әдебиеттер:
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Мақалада мемлекеттік қызметшілерге қазақ тілін сапалы оқыту 

әдістемелері қарастырылады. Автор мемлекеттік қызметшілердің 
тілдік құзыреттілігін жетілдірудің әдіс-тәсілдерін ұсынады. 

Сонымен қатар мақалада мемлекеттік қызметшінің тілдік құ-
зыреттілігін арттыратын материалдармен жұмыс істеу әдістеме-
лері көрсетілген. 

Тірек сөздер: сапалы оқыту, әдістеме, тілдік құзыреттілік

Аннотация
В статье рассматриваются современные методики качествен-

ного обучения государственному языку. Автор предлагает новые 
подходы обучения, методические рекомендации по совершенст-
вованию языковой компетенции государственного служащего.

Ключевые слова: качественное обучение, методика, языковая 
компетенция 

Abstract
The paper reviews modern methods of quality teaching of the official 

language. The author proposes new ways of teaching, guidelines to 
improve the linguistic competence of the civil servant.

Keywords: quality teaching, techniques, language competence

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Назарбаевтың кәсіби 
мемлекеттік аппаратты қалыптастыру жөніндегі «100 нақты қадам» 
Ұлт жоспары, ҚР Президентінің 2011 жылғы 29 маусымдағы № 110 
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Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасында Тілдерді да-
мыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы», бес институционалдық реформа мемлекеттік қыз-
метшілердің тілдік құзыреттіліктерін арттыруды қажет етеді. 

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекет-
тік басқару академиясында (бұдан әрі - Академия) мемлекеттік 
қызметшінің кәсіби қызметінде қазақ тілін қолдануын жетілдіру 
бойынша бірқатар әдістемелік жұмыстар атқарылды. Солардың 
негізгілеріне ересек аудиторияның тілдік құзыреттілігін арттыруға 
арналған ғылыми-әдістемелік жұмыстарды жатқызуға болады. 

Мемлекеттік қызметшілердің тілдік құзыреттілігін арттыру 
бойынша үйлестіру жұмыстары Мемлекет Басшысының №623 
Жар лығын орындау мақсатында Академияның жанынан құ рыл-
ған Республикалық Ғылыми-әдістемелік кеңесте тұрақты түрде 
қарастырылып тұрады. 2014 жылдың наурызында, 2015 жылдың 
қаңтар-ақпан айларында барлық мемлекеттік органдарға мемле-
кеттік қызметшілердің тілдік құзыреттілігін арттыру мәселелері 
бойынша сұраухат жолданып, мониторинг жүргізілді. 

2015 жылғы 16 маусымда, 2016 жылғы 31 мамырда Академия-
да өткен республикалық ғылыми-әдістемелік кеңестерде мони-
торинг қорытындылары жан-жақты  талқыланып, мемлекеттік 
қызметшілердің ауызша-жазбаша сөйлеу құзыреттілігін арттыру, 
соның ішінде, әр түрлі ресми стильді дискурстарға түсуін, моно-
логты ойлауын, аналитикалы-сараптамалық талдаулар жасауын 
игертетін әдіс-тәсілдер, әдістемелер арқылы оқыту қажеттілігі 
айқындалды.

Мақалада мемлекеттік қызметшінің, яғни ересек тыңдаушы-
ның тілдік құзыреттілігін арттыруға бағытталған әдіс-тәсілдер, 
авторлық технологиялар талқыланып, тұжырымдалады. 

Мемлекеттік қызметшінің тілдік құзыреттілігі, атап айтқанда, 
көпшіліктің ауызша ресми стильде сөйлеуі, БАҚ, басқа да ақпа-
раттық құралдарда сұхбат беруі, кез келген тақырып бойынша ой-
ларын логикалық жағынан өрбітуі қоғамның өзекті мәселелерінің 
бірі болып табылады. 
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Егер тарихқа үңілетін болсақ, адам жер бетінде пайда болған-
нан бастап тіл арқылы жанындағылармен қарым-қатынасқа түс-
кен. Өзінің тұрақты түрде өмір сүретін жерін толық игерген тұлға 
әлеуетін қалыптастыру барысында көршілес мемлекеттерді де 
зерттей бастайды. Аталған үрдіс кеме құрылысы басталғаннан 
кейін жаппай көрініске ие болды. Мәселен, бүгінгі күні барлық 
Оңтүстік Америка португал және француз тілдерінде сөйлеп, инк, 
майя сияқты тұрғылықты халықтың жазбаша, ауызекі әлеуеті мен 
мәдениеті толығымен жоғалған. Ал солтүстік Америка ағылшын, 
Канада француз, Мексика испан тілдерінде сөйлеп, жазады. Осы 
ойды жалғастыра беруге болады. Бізді толғандыратын мәселе: 
неліктен мемлекеттік қызметшілер өз тілдерінде еркін сөйлеп, 
жазуын аудармасыз мемлекеттік тілде жүргізбейді деген ойлар.         

Бұл проблеманың өрбуін өткен ғасырдың 30 жылдарынан зер-
делеуге болады. Қазақ азаматтарын орыстандыру үрдісі ауылдар-
ды колхоздар мен совхоздарға айналдырып, ҚазССР-дің террито-
риясына Кавказ бен Волга жағалауының барлық аймақтарынан 
халықты көшіру барысында, бұрынғы   ҚазССР-дің жеріне саяси 
және қылмыстық істері үшін бас бостандығынан айырылғандарға 
арналған Қарлаг, АЛЖИР сияқты ірі лагерлер мен жер аударылған-
дарға арналып салынған мекендердерде өмір сүрген адамдармен 
жергілікті халықтың қарым-қатынасқа түсуінен, көп жағдайларда 
ортақ, түсінікті тілді қолдануларынан бастауын алады.  

Аталған ауқымды өзгерістер қазақ тілінде сөйлеу мәдениетінің 
әлсіреуіне әкелген бірден-бір себеп болып, мемлекеттік тілдің 
беделін түсеретін негізгі факторлар болып табылады. Сонымен 
қатар, тарихи анықтамадан кен орындарына бай Қазақстанның 
территориясында Теміртау, Сатпаев, Лисаковск, Соколов-Сары-
бай сияқты қалалардың пайда болуы, сол мекендерге орыстіл-
ді мамандардың жаппай тартылуы да тіл мәдениетінің беделіне 
елеу лі әсер етті.

Совет Өкіметінің съездері шешімімен Маңғышлақ (АЭС қа-
ласы), Байқоңыр космодромы, бұрынғы Семей облысының тер-
риториясында Курчатов пен Чаган қалалары салынды. Аталған 
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қалаларда орыс тілді оқу орындары, көптеген зерттеу институт-
тары т.б. жұмыс істей бастады. Көрсетілген фактілер орыс тілі 
мәдениетінің кеңінен қолданылуын, ал мемлекеттік тілдің қолда-
ну өрісінің төмендеуіне әкелді.   

Қазақстандағы жаппай орыстандыру мәдениеті тың жерлерді 
игеру жылдарында жалғасын тапты. Коммунистік партияның бас-
тамасымен, Қазақстанның тың жерлерін көтеруге РСФСР, Украи-
на, Белоруссия республикаларынан жүз мыңдап халық көшіріліп, 
жаһандандыру үрдісі орыс тілінің беделін одан әрі көтеріп, қазақ 
тілінің қолданылуын жоққа шығара бастады. Ғылыми, мәдени, 
білім беру жаңалықтары орталықтан, яғни Мәскеуден орыс тілін-
де келетіндіктен, қазақ халқы орыс тіліне жаппай бет бұрылды, 
қазақ мектептері жабылып, қалаларда орыс мектептерінің саны 
көбейді, жоғары оқу орындары орыс тілді мамандарды әзірлей 
бастады т.б. Тәуелсіздік алған жылдан бастап қана сөз мәдениеті 
мемлекеттің тіл ретінде қалыптастырыла бастады.  

Патриоттық пен мемлекеттің тілі сияқты ұғымдар бір-бірімен 
тығыз байланысты. Қазақ ұлтының тілді білмеуінің тарихи се-
бептері жоғарыда айтылды. Орталықтан, Мәскеуден басқарылып, 
орыс тілінде ғана іс қағаздары жүргізілген кеңестік жүйенің қазақ 
тіліне тигізген зияны баршамызға белгілі. Алайда лингвистика 
ғылымы қазақ тілін 3 айда толық меңгеруге болатынын дәлелдеді. 

Мемлекеттік қызметшілер ересек аудиторияға жатады, мек-
теп-жоғары оқудың тілдік дайындығынан өткен, көпшілігі «Бо-
лашақ» бағдарламасы бойынша шет мемлекеттерде әр түрлі 
әдіс-тәсілдер арқылы бірнеше тілді игерген жаста. Ал қазақ тілін 
жеткілікті деңгейде білмейтіндіктен, үйреншікті орыс тілінде 
сөйлей береді. 

Осы жерде тілді оқытуды ғылыми тұрғыдан «жетілдіру» мәсе-
лесі туындайды. Педагогика ғылымында бірнеше тілді жетік мең-
герген тыңдаушыға игерілген тілдердің әдіс-тәсілдері арқылы 
басқа тілді үйрету әдістемесі терең зерттелген. Аталған ғылыми 
зерттеулер үйренушінің «қалыптасқан тілдік фундаментіне» жаңа 
тілді қондыру арқылы жүзеге асырылады. 
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Мемлекеттік қызметшінің орысша, ағылшынша білетін тілдік 
қоржынын қолданбай алып тастауға болмайды, себебі ол қор әр 
түрлі әдіс-тәсілдерді игеру арқылы жинақталды. Сондықтан да 
тыңдаушының бойында жинақталған әдіс-тәсілдер қазақ тілін 
меңгеру барысында қолданылуы тиіс. Осы жерде жазу мен сөй-
леуді жетілдіруде тақырып бойынша ойды жоспар-құрылым 
арқылы реттеудің әдіс-тәсілдерін қолдануды айтып кеткен жөн. 

Тіл мамандары экономист, заңгер, дипломат емес, алайда олар 
аталған салалардың мемлекеттік қызметшілеріне қажетті мәтін, 
баяндама, шолу, сараптамалық талдау жаздырады. Оқытушылар 
тренинг сабақтарында тақырып бойынша ойларын логикалық 
жағынан реттетіп, 15-30 сөйлемдік баяндама жасауға бағыттай-
ды, жазып болғаннан кейін баяндамаларын өздеріне оқытып, ау-
диторияға дұрыс сұрақ қоюды үйретеді, баяндамашыға сұраққа 
нақты жауап беру жолдарын көрсетеді. Осылай сабақтан-сабаққа 
қарай тыңдаушы тілдік білімін жетілдіреді. 

Мемлекеттік қызметшілердің сөйлеу тілі бойынша мынадай 
проблемаларды атап өтуге болады:

- екпінді дұрыс қоймаулары, мәтінді орфография бойынша 
оқулары; 

Аталған кемшіліктер фундаменталды түрде балабақша мен 
мектепте қалыптасады. мәтінді оқуды орфоэпиялық нормаға сай 
оқыту (дауысты, дауыссыз дыбыстардың орфоэпиялық оқылы-
мын меңгерту), мәтінді абзацтарға бөліп, әр абзацты бір сөйлем-
мен мазмұндауды игерту, мәтін бойынша көзқарасты білдіруге 
икемдеу т.б.

Мәтінді оқуға бағыттайтын жалпылама әдістемеден кету керек. 
Негізі, жалпылама сөйлеу, жалпылама оқыту ешқандай нәтиже 
бермейді. Бүгінгі күні орыс тілді жоғары білімді ересек адамдар-
дан қазақ тілінде орфоэпиялық норма бойынша оқу жоқ дегенді 
естігенде қынжыласың. Олардың айтып тұрғандары дұрыс, өйт-
кені қазақ тілінде оқытуды үйрететін мұғалімдер оқулықта қалай 
жазылса (орфографиялық норма бойынша), солай оқытады. Бұл 
дегеніміз – оқытуды жүзеге асыратын мұғалімдерге ешқандай 
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талап қойылмайды. Бір мақала төңірегінде оқыту стандарттарын 
саралауға мүмкіндіктің жоқтығынан, мұғалімдерге осы мәселеге 
жан-жақты назар аудару қажеттегін айтқымыз келеді.

Оқытудың тағы бір маңызды мәселесі – сөйлеу. Сөйлеу оқумен 
тығыз байланысты.    

Академик М.С. Серғалиев ауызша сөйлеу тіліндегі дауыс мә-
не ріне баса назар аударумен бірге дұрыс сөйлеу ережелеріне тоқ-
та лады. Бұл жөнінде ғалым: «Орфография мен орфоэпияның 
заң дылықтарын сақтау сауатты жазу және дұрыс сөйлеу мәдениет-
тілігінің көрінісі болып табылады», – дей келіп, көпшілік алдын-
да сөз нормалары мен тұрмыстық қатынастағы сөйлеу тіліне тән 
дыбыстау нормаларын араластырмай, қалыпты межеден жөнсіз 
ауытқып кетпей, сауатты сөйлей білу тілдік қарым-қатынас үшін 
аса маңызды екенін ескертеді. Сондықтан дұрыс сөйлеу ге бағыт-
бағдар көрсететін, қазіргі қоғамымыз үшін аса қажет құралдың 
бірі орфоэпиялық сөздік құрастыру қажеттігі туралы және оның 
құрастырылу жолы жөнінде: «Радио мен теледикторларға, ком-
ментаторларға, жалпы эфир арқылы сөйлеушілерге арналған ор-
фоэпиялық сөздік жасаудың кезі келді. Ондай сөздікті бір неме-
се екі автордың құрастыруы тіптен жеткіліксіз, өйткені мұндай 
сөздік қазақ сөздерін түгел қамтымаса да, басым көпшілігін жи-
науға тиіс; оның үстіне жаңадан пайда болып жатқан сөздердің 
енгізілуі жөн; мыңдаған жер-су атаулары, ел, мемлекет аттары 
сөздіктен сырт қалмағаны жөн», – дейді [1, 5 б.]. 

- Мемлекеттік қызметшінің ресми дикциясы, көпшілік алдын-
да сөйлейтін сөзді дұрыс айту нормаларын меңгеруі, дискурс мә-
дениеті және дағдысы. 

Анық, түсінікті айтылған дискурс және дұрыс қойылған да-
уыс тыңдаушы жаққа көрсетілген құрмет, басқа адамдарды өзіне 
тарту. Ол үшін тілдің фонетикалық және фонологиялық сипатын 
меңгеріп, сөйлеу кезінде денені бос ұстап, қысылмай, еркін тұр-
са, дұрыс демалса, сонда дыбыстар дұрыс жасалып, жақсы айты-
лады және естіледі.

Ең бастысы, мемлекеттік қызметшілер өз ісін, атқаратын қыз-
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метін жақсы білсе және өзі қызмет ететін саланың ерекшелігіне 
қарай өзіне де сондай талаптарды қоя білсе болғаны, өйткені мем-
лекеттік қызметшілер – ақпараттық-анықтамалық құжаттарды 
орындаушылар ғана емес, сонымен қатар мәдениеттілікті жеткі-
зетін тұлғалар болуы тиіс. 

Қазақ тілі мемлекеттік тіл мәртебесін алғаннан бері ауызша 
дискурстар өзінің қызметін өрістете түсуге мүмкіндік алып, соның 
нәтижесінде қазақ тілі тұрмыс аясында ғана емес, басқару орын-
дарында, ғылыми мекемелер мен білім беру, оқу-тәрбие жүйе-
сінде кеңінен қызмет ете бастағанмен, қазіргі кезде электронды 
бұқаралық ақпарат құралдарының қазақ тілінде берілетін хабар-
ларында ауызша дискурстың айтылым мәдениеті аса жоғары дең-
гейде деуге болмайды, дискурсты дұрыс ырғақпен, үйлесіммен, 
үндесіммен дыбыстай алмайтын жайттар жиі кездесіп отырады. 
Біздің ойымызша, ауызша дискурс нормасының бұзылуы тілдің 
фонетикалық және фонологиялық сипатын ескермеуден туындап 
жатады. Фонетика үшін сөздің жазылуы емес, сөздің дыбыста-
луы, айтылуы, естілуі маңызды екені даусыз.

• мемлекеттік қызметшілердің қазақ тіліндегі дауысты, дауыс-
сыз дыбыстардың үндестік заңдары, сингармонизм заңдылықта-
ры деп аталатын табиғи гармонияны (үйлесімін) сақтамай бұзып 
айтулары;

• сөйлеу үстінде болатын логикалық паузалар, яғни ой екпіні 
түскен сөздерді сәл кідіріп, бөліп айтуды немесе сөздердің мағы-
налық топтарына қарай қажет жерінде оларды айрықша бө ліп, я 
бол маса ұластыра қосып айту сәттерін біле бермеу;

• «қос қанаттың сыңары» деп келген орыс тілінің әсеріне бай-
ланысты кейбір қазақ тілі дауыстыларын сәл өзгертіп (орыс тілін-
дегіше) айту фактісі;

• әрбір сөйлемнің мағыналық интонациясын тап баса алмаған-
дықтан, оның ішіндегі сөздерді дұрыс айта алмаушылық;

• қазақ сөздеріндегі жіңішке дауысты дыбыстарды жуандатып 
(айтеуыр, саулем, саулемсың) немесе, керісінше, жуан сөздерді 
жіңішкертіп айтулары (мені сүйген бір әдәм бар) т.т. [2, 16 б.]. 
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Жоғарыда көрсетілген проблемалар бойынша келесідей әдіс-
темелік ұсыныстар беріледі: 

• мемлекеттік қызметшілер көбінесе орфографиялық нормалар 
бойынша сөз сөйлейді. Осыдан барып ауызша айтылған мәтінде 
жазбаша заңдылықтар білініп тұрады. Бұдан кейбір адамдардың 
орфоэпиялық ережелерді қаншама жақсы біліп тұрса да, оның 
көз жадында сөздердің жазылған түрі мықты сақталып, сол қал-
пында айтуға бейімделу болатыны байқалады. Оның үстіне әрбір 
сөйлеу ші аузынан шығатын сөзін тыңдаушыға неғұрлым анық, 
айқын, түсінікті етіп жеткізуге тырысады. Мұндайда әдеттегі 
ауызша сөйлеуге тән интуитивті автоматизмге, яғни сөздің дыбыс-
талуының дұрыс-бұрысын ойламастан, сөйлеу дағдысы бойынша 
өзінен-өзі дұрыс шығуына (айтылуына) емес, керісінше, осылай 
айтсам, сөзім тыңдаушыға анығырақ, түсініктірек жетеді-ау деген 
ойға жол беріледі [3, 17 б.].

• дауыстап оқи білу өз кезегінде кәсіби даярлықты қажет етеді. 
Өйткені «Дауыстап оқу – таза байланыс жасау, жазбадағы әре-
кетсіз, әсері аз ойлардың жандануы. Егер дауыстап оқуға ұқыпты 
дайындалмаса, әдетте, оқып беруші берілген ойды немесе оның 
тілдік көрнекілігін толық игере алмауы мүмкін» . 

• дискурстың орфоэпиялық нормалары төменде берілген ере-
желер қатарынан тұрады:

Әртүрлі сөзформалардың құрамында кездесетін бір морфема-
ның бір дыбысының көрші дыбыстың әсерінен басқа дыбысқа 
өзгеруі дыбыс алмасуы деп аталады.Тілдің ауызша формасын-
да дыбыстар үндестік заңына сәйкес үнемі үйлесіп, жымдасып 
қолданылады. Егер дискурсты көпшілік алдында жеткізуде осы 
үндестік сақталмай, бұзылатын болса, мұның өзі сөздің айтылуы 
мен жазылуының арасын айыра алмауды көрсетеді. Өйткені жазу 
сөздің айтылуын дәл бере алмайды. Дауысты дыбыстардың бір 
сөз көлемінде еріннің қызметі жағынан ыңғайласып, үйлесіп ке-
луі ерін үндестігі деп аталады. Ерін үндестігі қазақ тілінің бірегей 
белгісі болып табылады. Бұл заң бойынша сөздің бірінші буы-
нында еріндік дауысты болса, қалған буындарында да еріндіктер 
айтылуға тиіс. 
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Зерттеу жұмыстарында сөздің бірыңғай жуан немесе жіңішке, 
бірыңғай езулік немесе еріндік болып айтылуының фонология-
лық мәні бар деп көрсетіледі. Сондықтан буын үндестігі қазақ 
тілінің негізгі орфоэпиялық нормаларының бірі болып табылады.

Қазақ тілінің сөздік қорындағы төл сөздер үндестік заңына 
бағынады. Мәселен, сөз түбірі жуан / жіңішке болса, оған жалға-
натын қосымша да жуан /жіңішке болып келеді. Бірақ қазақ 
тілінің сөздік құрамындағы сөздердің барлығы қазақ тілінің заң-
дылығына бағынады деп айтуға болмайды. Мысалы, кірме сөздер 
ерін үндестігі заңдылықтарын сақтамайды.

Сонымен қатар дауыссыздардың бір-бірімен үйлестілігінің (ас-
симиляция) орфоэпиялық норма үшін ерекше мәні бар. Морфема-
лардың жігінде көрші келген дауыссыздардың акустикалық-арти-
куляциялық жақтан бір-біріне ұқсауы, бейімделуі ассимиляция деп 
аталады. Дауыссыздардың бір-біріне ықпалы прогрессивті, регрес-
сивті және тоғыспалы түрде қарастырылады. Мысалы, Сараптама 
жасаған мемлекеттік қызметші Астана қаласының биылғы қысқа 
дайындығы жайлы хабарлады. Қала басшылары жылу маусымына 
қажетті сұйық отынды мемлекеттік сатып алу бойынша толық әзір-
леген. Қазір 5 000 тонна мазут қоймада сақтаулы. Жақын күндері 
тағы да 20 000 тонна сұйық отын жеткізіледі. 
«Орфоэпия ұлттық тілдің қалыптасуы мен дамуына тікелей бай-
ланысты. Мемлекеттік қызметте шаршысөз (публичная речь) түр-
лерінің (театр, кино, радио-теледидар хабарлары т.б.) пайда болып, 
олардың әлеуметтік мәнінің артуы орфоэпиялық нормалардың ор-
нығып, ұлттық сипатқа ие болуын жеделдете түсті. Алайда қатаң 
дыбыстарды «сындырып», «ұяңдатып» айту нормасы соңғы жыл-
дары, әсіресе, мемлекеттік қызметте әріп қуалай, сөз қалай жазыл-
са, солай оқу дағдысымен байланысты бұзылып, «қатқылдата» ды-
быстау жиі ұшырай бастады. Бұл жай орфоэпия тұрғысынан қазақ 
сөзінің әуезділігіне нұқсан келтіретін жағымсыз құбылыс, норма-
дан жөнсіз ауытқу болып табылады» [3, 48 б.].

Дискурс құрамында әртүрлі дыбыстық өзгерістер дыбыстық 
құбылыстар деп аталады. Олардың бәрі де айтуды жеңілдетуден 
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тұрады. Мәселен, тіліміздегі кірме сөздің айтылуын жеңілдету 
үшін, сөздің алдынан басы артық дыбыстың қосылуын білдіретін 
протеза құбылысы қажет. Сол сияқты дискурс ішінде дауыссыз-
дардың арасына дауыстының қыстырылуын көрсететін эпенте-
за, бунақтағы сөздердің арасында қатар келген екі дауыстының 
алдыңғысының түсіп қалуын білдіретін элизия және оған қара-
ма-қарсы (қазақ тілінде сирек кездессе де) аферезис пен сөз ішін-
дегі дыбыстардың не буындардың өзара орын ауысуында көрініс 
табатын метатеза және сөз ішінде біркелкі (ұқсас) буындардың 
бірінің түсіп қалуынан көрінетін гаплология құбылыстарының 
қыр-сырын білу керек. Мысалы: арластыр (а-ра-лас-тыр).

Дискурстағы сөздер сөйлеу кезінде тұтасып немесе жеке-жеке 
тұрмай, топ құрап, әрқайсысы өзіндік екпін, ырғақпен айтылаты-
нын аңғаруға болады. Қазақ тілінде бунақтағы сөздердің жұбын 
жазбай, араларында қатар келген дыбыстарды үндестіріп, бір 
ырғақ, екпінмен айтудың маңызы зор. Олай болмаған жағдайда 
дискурс құрамындағы сөздердің байланыс реті бұзылады да, тіл 
табиғи жарасымынан айрылады, құлаққа жағымсыз естіледі, бәрі-
нен бұрын, айтылған ой көмескіленіп, тіпті, түсініксіз болып ке-
туі де қиын емес. Мысалы: Бүгін мемлекет басшысы // Ақордада // 
еліміздегі дипломатиялық корпус өкілдерімен кездесті. Бас қосуда 
Президент // Қазақстанның даму барысы мен // алдағы мақсат-мін-
деттеріне тоқталса, // елшіліктер мен халықаралық ұйымдардың 
өкілдері // республикадағы жағдайға өз бағаларын берді. 

Қазақ тіліндегі екпін көбінесе сөздің соңғы буынына қойыла-
ды. Дегенмен сөз аяғында келген қосымшаның барлығы бірдей 
екпінді қабылдай бермейтіні салыстырмалы деректерден айқын 
көрінеді (-дай қосымшасы, көмектес септік жалғаулары, т.б.). 
Мысалы: Соңғы’ кездері’ іске’р адамдарды’ қала’ инфрақұрылы-
мыны’ң даму’ қарқыны’ көбіре’к мазала’йды еке’н. Кездесуде’ 
«жылды’ң ең үзді’к кәсіпкері’» атағы’н жеңі’п алға’н адамда’р 
арнайы’ мақта’у қағазы’мен марапатталды’.

Орфография мен орфоэпия бір-бірімен тығыз байланысты, өйт-
кені сауатсыз жазу мәтінді дұрыс оқуға және оны дұрыс қабылдауға 
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кесірін тигізеді. Ауызша сөйлеу тілінде ең маңыздысы – айтылған 
ойдың мағынасын түсіну, ал сөздерді дұрыс айтпау бұған кедергі 
келтіреді. Сіз қаншама біліктілікті, жан-жақты және ақылды болға-
ныңызбен, егер сөздерді дұрыс айтпай, екпінді қате қойсаңыз, бір 
сөзбен айтқанда, акцентпен сөйлесеңіз, онда сіз өз ойыңызды жет-
кізуде қойылған мақсатқа жеткен жоқсыз. «Акцент (лат. аccentus, 
нем. akzent – екпін) әртүрлі екі тілдің әдеби жүйесінің тоғысуынан 
пайда болады. Мысалы, қазақ тіліндегі «қ» дыбысының «к» (қаз 
– каз, қар - кар), «ұ», «ү» дыбысының «у» (үй – уй, үш – уш) бо-
лып дыбысталуы «орыс акценті» деп аталады. Акцент диалектілік 
сөйлеудің әсерінен әдеби тіл жүйесінің бұзылуына да әкеп соғады 
(шана – чана, шалғы – чалғы)» [4, 49 б.]. 

Әдеби тілдің ауызша орфоэпиялық нормаларынан жөнсіз 
ауытқулар, ең алдымен, сөз қалай жазылса, солай дыбыстаудан, 
жазу жүйесі мен ауызша сөз жүйесінің өзді-өзіне тән ерекшелік-
теріне мән бермеуден туындап жатады. Сондықтан дұрыс сөйлеу-
ге бағыт-бағдар көрсететін құралдың бірі – орфоэпиялық сөздік 
қазіргі қоғамымыз үшін аса қажет. Бір ізге түскен арнаулы ере-
желер мен орфоэпиялық сөздіктер жазылу мен айтылудың ара-
сындағы айырмашылықты айқындап, сөздердің ауызша дыбыста-
лу нормасын көрсетіп, оларды жөнге салып отырады. Дегенмен 
«адам орфоэпиялық нормаларды, олар жөніндегі ережелерді, не-
гізінен, жаттау арқылы емес, құлақпен тыңдап, үйрену арқылы 
игереді. Бұл ретте күнде тыңдайтын теледидар үнінің орны ай-
рықша» [5, 15 б.]. 

Мемлекеттік қызметшінің көпшілік алдында сөз нормалары 
мен тұрмыстық қатынастағы дискурстық тіліне тән дыбыстау нор-
маларын араластырмай, сауатты сөйлей білу де тілдік қарым-қа-
тынас үшін аса маңызды. Бұл ретте сөзді дұрыс айту нормалары 
мен орфоэпиялық ережелерді қамтыған Р. Сыздықтың «Сөз сазы» 
еңбегін атап айтуға болады. Аталған еңбекте қазіргі қазақ тілінде-
гі сөздердің әдеби нормаға сәйкес айтылу үлгілері мүмкіндігінше 
толық қамтылған. Сөздердің, сөз тіркестері мен сөйлемдердің ин-
тонациялық безендірілу үлгілері берілген. Жаңа сападағы орфоэ-
пиялық сөздіктер қазақ тіл білімінің фонетика, интонология, сөз 
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мәдениеті салалары бойынша жүргізілген соңғы зерттеу нәтиже-
лерінің негізінде жасалған.

Сонымен, сөз табиғи естілу үшін, дыбыс түрленімінің бар-
лығын сақтап сөйлеу керек. Дыбыс түрленімін тудыратын себеп-
тердің қатарына дыбыстың сөз бен сөз тіркесіндегі орны, көрші 
дыбыстың әсері, логика-экспрессив үстемелер және әуен жатады. 
«Анықтықты дикторлар, негізінен, сөйлеу техникасын жетілдіру 
мен сөз логикасына көңіл қою амалдары арқылы қамтамасыз 
етсе, әсемдік пен әсерлілік, негізінен, сөзді дұрыс әрі көркемдеп 
айту арқылы жүзеге асырылады. Дыбыстар әуезін (гармониясын) 
сақтау – сахна сөзі мен радио, теледидар сөздеріне мамандық 
тұрғыдан қойылатын талаптардың бірі» [2, 15 б.].

Дауыстың динамикалық диапазоны; дыбыстың тасымалдануы; 
дауыс ырғағындағы икемділік, шапшаңдық; дауыстың шарық-
тауы кәсіби дауысқа тән негізгі сапалық белгілер болса, «инто-
нация сөзге рең береді, ал сөздің дұрыс құрылуы интонациялық 
мүмкіндіктерге жол ашады» [2, 62 б.].

Жалпы, мемлекеттік қызметші тілінде қолданылатын дискурс-
тың екі тәсілінің оқуға негізделген түрінде ауызша қызметі айқын 
байқалады, ал айтуға негізделген түрінде арнаулы ақпарат жа-
саушы мемлекеттік қызметші қызметі анық көрінеді. Мұндайда 
оқылым барысында кітаби-жазба тілдің кез келген үлгісі қолда-
ныла беруі мүмкін, ал айтылым кезінде дискурстық сөйлеу тілі 
стилінің кез келген үлгісі пайдаланыла беруі мүмкін. Мемлекеттік 
қызметші ресми сөйлесімде ақпараттарды «байыпты», «байсал-
ды», «салқынқанды» интонациялық мәнермен баяндайды. Мәтін 
интонациясын дұрыс қою және мәтінді дұрыс оқу немесе сөзді 
дұрыс айту ережесі мәтін мазмұнына қатысты белгілі бір ақпарат 
береді. Сондықтан мемлекеттік қызметшіні оқытуда ресми сөй-
леу мен жазуға ерекше назар аудару қажет. 

Жоғарыда айтылғандардан мынадай қорытынды жасауға бо-
лады: мемлекеттік қызметшінің тіл мәдениеті күнделікті әдісте-
мелік жұмысты талап ететін күрделі мәселе. Ересек аудиторияға 
жататын мемлекеттік қызметшілерге арналған тілдік игертудің 
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әдіс-тәсілдері қажеттілікпен байланысып жатқанда ғана тілдік 
құзыреттілікті көтеруге жұмсалады деп ойлаймыз.

Қазақстан Республикасында қазақ тілі балабақшадан баста-
лып, жоғары оқу орнына дейін оқылса да, жоғары білімді мем-
лекеттік қызметшілердің қазақ тілінде жазу, сөйлеу дағдылары 
қалыптаспаған. 

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекет-
тік басқару академиясы жүргізген мониторинг нәтижелері семи-
нарларға қатысқан 5000 мемлекеттік қызметшінің 30 пайызының 
ғана қызмет қағаздарын ресми стильде толтырып, өз бетімен 
аналитикалық сараптамалық жазылымдарды құрастырып, еркін 
түрде коммуникацияға түсе алатын дағдыларының бар екендігін 
көрсетті. Ал 70 пайызының оқу, жазу, қарым-қатынасқа түсу, яғни 
тілдік құзыреттіліктерін арттыру қажеттілігі анықталды.

Аталған қажеттілік Академиямен жан-жақты зерттеліп, ересек 
аудиторияны, соның ішінде, мемлекеттік қызметшілердің тілдік 
дағдысын арттыру арқылы құзыреттіліктерін арттыратын оқыту 
әдіс-тәсілдері, әдістемелері әзірленді.

2016 жылдың 13 маусым – 7 қазан аралығында көрсетілген 
әдіс темелермен министрліктерден жинақталған 300 мемлекеттік 
қызметші интенсивті-тренингтік, қашықтықтан оқытудың бағ-
дар ламалары бойынша тілдік білім алды. 

Оқытудың негізгі бағыты – мемлекеттік қызметшілердің қа-
зақ тілінде оқу, сөйлеу, жазу, тыңдау дағдыларын қалыптастыру 
арқылы тілдік құзыреттілікті дамыту.  

Баяндамада ересек аудиторияға, соның ішінде, мемлекеттік 
қыз метшілерге қазақ тілін сапалы оқыту әдістемелері қарастыры-
лып, мемлекеттік қызметке дейінгі тілдік білім беру мен мемле-
кеттік қызметшілерді оқытуды салыстыра отырып, сапалы оқыту-
дың әдістемелерін ұсынды. 

Сонымен қатар баяндамада мемлекеттік қызметшінің тілдік 
құзыреттілігін қазақ тілінде оқу, жазу, сөйлеу дағдыларын артты-
ру арқылы игерту жолдары көрсетілген. 

Ұсыныстар:
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1. Мемлекеттік қызметшілерді оқытуға арналған бағдарлама-
лар мобильді (икемді болуы тиіс). Мемлекеттік қызметке қандай 
семинарлар қажет, сондай бағдарламалар әзірленуі тиіс.

Облыстардағы мемлекеттік қызметшілерді Казтестпен ғана 
оқытпай, Академияның тілдік біліктілікті арттыру бағдарламала-
рымен де оқыту керек. Казтестті мемлекеттік қызметке орнала-
сатын мемлекеттік қызметшінің тілдік білім деңгейін анықтауда 
қолданған дұрыс, ал кәсіби, салалық тілдік білім беру Академия-
ның бағдарламалары арқылы жүзеге асырылуы тиіс.



ІІ БӨЛІМ
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Ә.Жүнісбек
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының

бас ғылыми қызметкері,филология ғылымдарының
докторы, профессор

КІРМЕ ТАҢБАЛАРДЫҢ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ 
ТАЛДАНЫМЫ

 Өтпелі дәуір кезіндегі кез келген ауқымды шара, ол эконо-
микалық шара болсын, әлеуметтік шара болсын, елді бір дүр-
ліктірмей қоймайды. Өйткені ондай шараның, жұртшылық жап-
пай қатыспаса да, өз жақтаушылары мен қарсыластары болады. 
Әліпби ауыстыру мәселесі де осы жайды басынан кешіріп отыр. 
Сондықтан оған таң қалуға болмайды, тек оның себебін дұрыс 
түсінуге тырысуымыз керек.

Ендеше бұл бағыттағы шараны тек әліпби ауыстыру деп қа-
рамай, кең қамтып, жазу реформасына айналдыру қажет. Сон-
дықтан әңгімені тек әліпби ауыстыру төңірегінде ғана қалдырмай 
немесе бір таңбаны екінші таңбаға қалай ауыстырамыз дегенге 
ғана саймай, жазу төңрегіндегі өзге де мәселелерді қамтып отыру 
керек болады. 

Қазіргі әліпбиімізді «қазақ әліпбиі» деп атаудың еш реті жоқ. 
Өйткені ол «қазақ әліпбиі» емес, «қазақ-орыс әліпбиі», тіптен 
ақиқатын айтып «орыс-қазақ әліпбиі» десе де болады. Өйткені 
әліпбиіміз бір тілдің емес, әлдеқашан қос тілдің әліпбиі болып 
орнығып алды. 

Тіл мамандары қазақ жазуына жасалар болашақ реформаны 
(тек қана әліпби ауыстыру емес) тіл бұзар емле-ережелерден 
құтылудың бір амалы деп түсініп отыр. Өйткені кез келген қазақ 
тілінің оқулығын алыңыз да бетін ашыңызшы. Қайран қаласыз! 
Қазақ тілінің өзіне тән дыбыстары деп 7-8 әріпті бөліп қояды. 
Сонда не, өзге дыбыстардың бәрі қазақтікі емес пе? Қазақ дыбыс-
тарын осылай бөлектеудің өзі шәкірт санасын тұмшалап, есей-
генде мәңгүрт қылады. Сөйтіп, 26 (28) дыбысымыздың бәрінің де 
(!) дыбысталуы сол іспеттес орыс тілінің (сол іспеттес араб, ағыл-



71

шын т.б.) дыбыстарына баспа-бас ұқсай қоймайтыны, дыбыс-
тардың өзара тіркесім емле-ережелері мүлдем бөлек екендігі не 
тіл мамандары – біздің санамызға жетпей-ақ қойды, не оқулық 
авторларының қаперіне ілінбей-ақ қойды.

Сондықтан да әліпби ауыстыруды әліпби сауатымызды ашудан 
бастауымыз керек. Әліпби сауат ашу арқылы төл сөздеріміздің 
жазылымына орынсыз еніп кеткен кірме таңбалардан бастаған 
жөн. Әзірге ерін үндестігі мен өзге дыбыстардың үйлесім түр-
леніміне тоқталмай қоя тұрамыз.

Сонымен, жоғарыда ескерткеніміздей, оқытушы-мұғалім қа-
уымның назарына төмендегі жайды ұсынамыз.

Морфем талданым:
-оқы етістігінің көсемше түрі оқи болса, сонда көсемшенің 

көрсеткіші дауысты и дыбысы болғаны ма? Онда көсемшенің бір 
«көрсеткіші дауыссыз й [y]» деген ереже қайда қалады?

-оқы етістігінің тұйық рай түрі оқу болса, сонда тұйық райдың 
көрсеткіші дауысты у дыбысы болғаны ма? Онда тұйық райдың 
«көрсеткіші дауыссыз у [w]» деген ереже қайда қалады?

   Ең сорақысы, осы жердегі «дауысты ы дауысты у-мен алма-
сады» деп түсіндіретін ереженің барын қайтерсің! Ал оқы етісті-
гі дауысты ұ-ға (жарайды, тіптен, көз елес ы дауыстысы бола қой-
сын) аяқталып тұрғаны, оған келіп дауыссыз у[w] тіркесіп, тұйық 
рай оқұу [oquw] жасалатыны қаперімізге кірмей-ақ қойды. 

Қазақтың ұу дыбыс тіркесінің естілімі орыстың у дауыстысы-
ның, қазақтың ый(-ій) дыбыс тіркесінің естілімі орыстың ы(-и) 
дауыстысының естілімімен жалған ұқсас екеніне сеніп қалған-
быз (жоқ, сеніп қалғансыз!).

Буын талданым:
-миы сөзінің буын құрамы ми-ы болып, алғашқы буын дауыс-

ты и дыбысына аяқталып, келесі буын дауысты ы дыбысынан 
басталып тұр ма? Онда қазақ сөзінің ішінде «буын дауысты ды-
быстан басталмайды» (А.Байтұрсынұлы) деген ережені қайда 
қоямыз? Оның үстіне сөз соңында «дауысты буын тұрған деген 
не?» деп, аң-таң боламыз.

-суы сөзінің буын құрамы су-ы болып, алғашқы буын дауыс-
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ты у дыбысына аяқталып, келесі буын дауысты ы дыбысынан 
басталып тұр ма? Ендеше қазақ сөзінің ішінде «буын дауысты 
дыбыс тан басталмайды» деген ережені тағы еске сала кетеміз. 
Оның үстіне «сөз соңында дауысты буын неге тұр?» деп, тағы аң-
таң боламыз.

Тасымал талданым:
-жиын сөзі жи-ын болып тасымалданып, тасымал жігі екі да-

уыстының арасынан өтіп тұрады ма? Онда «қазақ сөзінің ішін-
де екі дауысты қатар тұрмайды» деген ережені қайда қоямыз? 
Оның үстіне «сөз соңында тұйық буын тұрған деген не?» деп, әрі-
сәрі боламыз.

-суық сөзі су-ық болып тасымалданып, тасымал жігі екі 
дауыс тының арасынан өтіп тұрады ма? Ендеше «қазақ сөзінің 
ішінде екі дауысты қатар тұрмайды» деген ережені тағы қай-
талаймыз. Оның үстіне «сөз соңында тұйық буын неге тұр?» деп, 
әрі-сәрінің үстіне дел-сал боламыз.

Көріп отырғанымыздай, аттаған сайын сұрақ белгісі алды-
мыздан шығып отыр. Бұл – бүгінгі қазақ жазуының, жұмсартып 
айтқанда, күманды тұстары көп деген сөз. Сондықтан да бүгінгі 
әліпби ауыстыру науқанын жазу реформасына айналдару керек 
деп отырмыз.

Бұл кірме таңбалардың бір тобы ғана, соның өзі тіліміздің ұзын 
тұрқын түгел бұзып болған екен. 

Анық тіркестер:
Көмескі тіркес-
тер

ай
ій

айт
ійт

тай
тый
тій

айақ
ыйық

қайық
қыйық
кійік

сайа
сыйа

сайла
сыйла

Анық тіркестер:
Көмескі тіркес-
тер

ау
ұу

тау
тұу

асау
ысұу
үсүу

айау
айұу

айау
ұйұу
үйүу

тауыс
тұуыс

Дауысты Ы [ɪ] және İ [i] дыбыстарының жазылымы.
Жуан (қысаң) әуезді Ы [ɪ] мен үнді (жуысыңқы) Й [y] 

дауыссызы ның тіркесі сөздің морфем және буын тұрқын бұзбай, 
тасымал ретін сақтау үшін ЫЙ [ɪy] болып жазылады: 
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Сөз басында: иық (ыйық) [ɪ-yɪq];
Сөз ортасында: тиын (ты-йын) [tɪ-yɪn], қыйын (қы-йын), [qɪ-

yɪn], жыйын (жы-йын) [jɪ-yɪn];
Сөз соңында: тый (тый), ылғый (ыл-ғый) [ɪl-ğɪy], сыный (сы-

ный) [sɪ-nɪy], ысый (ы-сый) [ɪ-sɪy];

Жіңішке (қысаң) әуезді İ мен үнді (жуысыңқы) Й дауыссызы-
ның тіркесі сөздің морфем және буын тұрқын бұзбай, тасымал 
ретін сақтау үшін İЙ болып жазылады:: 

Сөз басында: и (ій) [iy], иіс (і-йіс) [i-yis], ирек (ій-рек) [iy-rek], 
ие (і-йе) [i-ye], ине (ій-не) [iy-ne]; 

Сөз ортасында: киім (кі-йім) [ki-yim], шие (ші-йе) [şi-ye], тиін 
(ті-йін) [ti-yin], сирек (сій-рек) [siy-rek];

Сөз соңында: ти (тій) [tiy], би (бій) [biy], бәлки (бәл-кій) [bäl-
kiy], іскери (іс-ке-рій) [is-ke-riy].

Дауысты Ұ[u] және Ү[ü] дыбыстарының жазылымы

Жуан (қысаң) әуезді Ұ[u] мен үнді (жуысыңқы) У[w] дауыссы-
зының тіркесі сөздің морфем және буын тұрқын сақтап, тасымал 
ретін бұзбау үшін ҰУ[uw] болып жазылады: 

Сөз басында: у (ұу) [uw], уық (ұ-уық) [u-wuq], уыс (ұ-уыс) 
[u-wus], уақыт (ұ-уа-қыт) [u-wa-qɪt];

Сөз ортасында: ту (тұу) [tuw], туыс (тұ-уыс) [tu-wus], суық (сұ-
уық) [su-wuq], жуан (жұ-уан) [ju-wan], шаруа (ша-рұ-уа) [şa-ru-
wa], оқушы (о-құу-шы) [o-quw-şɪ];

Сөз соңында: су (сұу) [suw], бу (бұу) [buw], алу (а-лұу) [a-luw], 
толу (то-лұу) [to-luw], оқу (о-құу) [o-quw], қару (қа-рұу) [qa-ruw];

Жіңішке (қысаң) әуезді Ү[ü] мен үнді (жуысыңқы) У[w] дауыс-
сызының тіркесі сөздің морфем және буын тұрқын сақтап, тасы-
мал ретін бұзбау үшін ÜW болып жазылады:: 

Сөз басында: уіл (ү-уіл) [ü-wül], уәде (ү-уә-де) [ü-wә-de], ү-уәж 
(үуәж) [ü-wәj], уәли (ү-уә-лій) [ü-wә-liy], уәзір (ү-уә-зір) [ü-wә-zir]; 

Сөз ортасында: сурет (сүу-рет) [süw-ret], келуші (ке-ліу-ші) 
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[ke-lüw-şi], сенумен (се-нүу-мен) [se-nüw-men], секіруге (се-кі-
рүу-ге) [se-ki-rüw-ge], келуі (ке-лү-уі) [ke-lü-wi];

Сөз соңында: елу (е-лүу) [e-lüw], білу (бі-лүу) [bi-lüw], ескеру 
(ес-ке-рүу) [es-ke-rüw], кешіру (ке-ші-рүу) [ke-şi-rüw].

ЙA[ya] тіркесінің жазылымы:
Cөз басында: жоқ.
Сөз ортасында: тұяқ (тұ-йақ) [tu-yaq], аяқ (а-йақ) [a-yaq], таяқ 

(та-йақ) [ta-yaq], сияқты (сы-йақ-ты) [sɪ-yaq-tɪ], жымияды (жы-
мы-йа-ды) [jɪ-mɪ-ya-dɪ];

Сөз аяғында: сия (сы-йа) [sɪ-ya], ұя (ұ-йа) [u-ya], мия (мы-йа) 
[mɪ-ya], сұрқия (сұр-қы-йа) [sur-qɪ-ya], жария (жа-ры-йа) [ja-rɪ-
ya]; дария (да-ры-йа) [da-rɪ-ya].

ЙӘ[yә] кесінің жазылымы:
Сөз басында: жоқ;
Сөз ортасында: әлиямен (ә-лі-йә-мен) [ә-li-yә-men], ілиянің 

(і-лі-йә-нің) [i-li-yә-niŋ];
Сөз соңында: иә (і-йә) [i-yә], әлия (ә-лі-йә) [ә-li-yә], дүрия (дү-

рі-йә) [dü-ri-yә], күлиә (кү-лі-йә) [kü-li-yә]

ЙҰУ[yuw] тіркесінің жазылымы: 
Cөз басында: жоқ;
Сөз ортасында: аюлы (а-йұу-лы) [a-yuw-lɪ], қоюсыз (қо-йұу-

сыз) [qo-yuw-sɪz], жиюлы (жы-йұу-лы) [jɪ-yuw-lɪ], тиюсыз (ты-
йұу-сыз) [tɪ-yuw-sɪz];

Сөз соңында: аю (а-йұу) [a-yuw], ою (о-йұу) [o-yuw], азаю (а-зa-
йұу) [a-za-yuw], жаю (жа-йұу) [ja-yuw], таю (та-йұу) [ta-yuw].

ЙҮУ[yüw] тіркесінің жазылымы: 

Сөз басында: жоқ;
Сөз ортасында: түюлі (тү-йүу-лі) [tü-yüw-li], есеюде (е-се-йүу-

де) [e-se-yüw-de];
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Сөз соңында: үю (ү-йүу) [ü-yüw], кею (ке-йүу) [ke-yüw], кеңею 
(ке-ңе-йүу) [ke-ŋe-yüw], үрпию (үр-пү-йүу) [ür-pi-yüw].

 
Жалған дыбыстардың жазылымы:
Дауыссыз Ш дыбысының жазылымы: ащы (аш-шы) [aş-şɪ], 

тұщы (тұш-шы) [tuş-şɪ], кеще (кеш-ше) [keş-şe].

Дауыссыз Х дыбысының жазылымы: хат (қат) [qat], хабар (қа-
бар) [qa-bar], халық (қа-лық) [qa-lɪq], тарих (та-рыйқ) [ta-rɪyq], та-
риқи (та-рый-қый) [tariqɪy].

Жалған Һ дыбысының жазылымы: қаһарман (қа-қар-ман) 
[qaqarman], гауһар

(гау-қар) [gawqar], жиһаз (жый-қаз) [jɪy-qaz].

Ендеше латын әліпбиіне қазіргі орфографиямыздың үлгісімен 
өтуге болмайды. Онда кирилдегі тілбұзар ережелерімізді сол 
күйінде қайталаған болып шығамыз. Сондықтан алдымен қазақ 
мәтініне «әліпби транскрипция» жасап алуымыз керек. Сонан соң 
барып, қазақ тілінің төл дыбыстарын латын әліпбиіне көшіреміз. 
Осындай реформаның нәтижесінде қазақ тілінің: 

-төл дыбыс құрамы кірме таңбаларсыз таза анықталады;
-төл дыбыс құрылымы (жүйесі) сақталады;
-морфем құрамы бұзылмайды;
-буын тұрқы жаңсақ жіктелмейді;
-тасымал реті сетінемейді. 
Латын әліпбиіне өту үстіндегі жазу реформасының басты нәти-

жесі осы болмақ.
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                             Қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі

ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН 
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

Қазақ тілі – ұлттың қазынасы. Қазақ тілі – туған халқымыздың 
тарихы. Ертеңгі келешегімізге ұсынатын үкілі аманатымыз.

Қазақ тілін оқытатын ұстаз ұлттың ертеңіне жол көрсетіп, 
бағыт беріп қана қоймай, ұлттық таным мен қазақылықты сақтай-
тын ұрпақты тәрбиелейтінін үнемі жадында ұстайтыны сөз-
сіз. Қазақ тілі пәнінің оқу мазмұнын меңгертуде қолданылатын 
әдіс-тәсілдерді жан-жақты талдай отырып, тапсырмалар түрлері 
мен ерекшеліктерін анықтау - заманның талабы. 

Оқу үдерісінде білім алушылардың білім, білік, дағды әрекет-
терін, сондай-ақ, еліміздің ертеңі – жас ұрпаққа білім мен тәрбие 
беріп қана қоймай, олардың өзінің туған тарихы мен тілін құрмет 
ететін, атамекенін ардақтайтын, әдет-ғұрпын сүйетін азамат бо-
лып қалыптасуын мақсат ететін тапсырмалар қажет. 

Білім алушы ең алдымен, мәдени кеңістікте өз орнын табуы 
тиіс. Бұл үшін білім беру үдерісінде қол жеткізетін нәтижелердің 
басымдылығына назар аударылып, тілдің теориясы мен тарихын 
әдістемелік негізге сабақтастырғанда ғана білім алушы пән 
мазмұнын жетік түсініп, тапсырмаларды орындауда жоғары нәти-
жеге қол жеткізе алады. 

Білім алушының өз бетімен білімге ие болу барысында оның 
белсенді іс-әрекетін ұйымдастыру – оқу үдерісіне қойылатын не-
гізгі талаптардың бірі. Берілген тапсырмалар барысында білім 
алушының өзіндік менін қалыптастыру, тұлғалық ерекшелігін 
шыңдау, шығармашылық-логикалық болмысын дамыта отырып 
жетілдіру мақсатында диалогтік, монологтік сипаттағы тапсыр-
малар ұйымдастырылуы керек.

Диалогтік және рефлексивті технологияларды қолдану білім 
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алушылардың жоба және зерттеу жұмыстарын жүргізулері үшін 
қажет болса, оқу сабақтарының тақырыптық ерекшеліктеріне қа-
рай және пән мұғалімінің біліктілігіне негізделген қазақ, орыс, 
ағылшын тілінде пәндерді кіріктіре отырып, тақырыпты түсін-
діру жұмыстары мен тапсырмалары оқушылардың үш тілде сөй-
леу нормаларын дұрыс қолдану құзіретін қалыптастыру міндеті-
не сай қарастырылады.

Қажетті ақпаратты іздеу, өңдеу, алу, құру және көрсету, ақпарат-
тар және идеялармен алмасу үшін бірлесіп әрекет ету негізінде оқыту 
технологияларының топтық, жұптық тәсілдерін қолдану ұсынылады. 

Қазақ тілінде мәтінмен жұмыс істеу барысында мазмұнымен 
танысып, оның мағынасы мен теориялық негізін меңгеру білім 
алушылардың тұлғалық қасиеттерінің дамуына жол ашады. Өмір-
лік дағдыларының шыңдалуына негіз болады.

Қазақ тілін оқытуда бүгінгі күні шығарма мазмұны мен идея-
сын бағамдай білуге басты басымдық берілді. Мәтінді, сөйлемді 
теориялық тұрғыдан талдай білуге жете көңіл бөліну тиіс және 
бұл бірізді, жалғаспалы тапсырмалар жиынтығын құраса, білім 
алушының грамматикалық сауаттылығы артып қана қоймай, қа-
зақ тілі туралы ұғымдарын кеңейтіп, өз ойын көркем түрде еркін 
жеткізе алатын, өмірлік мәселелердің шешімін тез таба білетін 
тұлға ретінде қалыптаса алады.

Білім алушылар креативті ойлай отырып, өз ойларын жазба-
ша да еркін жеткізуге дағдылануы керек. Бұл үшін эссе, шығар-
машылық хат, өлең шығару, шығарма мазмұнын жалғастыру 
сияқ ты тапсырмалар олардың грамматикалық, стильдік норма-
ларды дұрыс сақтай отырып, поэзиялық шығармаларды проза 
тілімен немесе керісінше жазу барысында шығарма мазмұнын өз 
көзқарасында сараптай білуге, салыстыруға, бағалауға, өзіндік 
көзқарасына шығармадан дәлелдер мен ақпараттар келтіре алуы-
на мүмкіндік береді.

«Қазақ тілін» оқып, меңгеру барысында оқушылар ұлттық 
құндылықты бағалайды. Қазақ тарихын, мәселелері мен ерек-
шеліктерін анықтап, түсінеді. Заманауи тұрғыда өзінің ой-өрісін 
дамытады және т.б. Бұл – «Қазақ тілін» оқу барысында білім 
алушыларда қалыптасатын дағдылар. 
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Оқу мазмұнына орай ақпараттық-коммуникативті қолдану, мо-
дульдік оқу технологиясы, деңгейлеп оқыту, СТО және интерак-
тивті оқыту технологиялары жүргізілуі тиіс. Мысалы, оқылымға 
берілетін мәтін ерекшеліктеріне қарай көркем шығарманың 
мазмұны мен жанрлық ерекшеліктеріне сай «мнемоникалық 
тіректерді айқындау», «орамадағы әріп», «генеологиялық ағаш» 
сынды әдістер жүргізіледі.

Оқу мазмұны ерекшелігіне байланысты түсіну және жауап 
беру, анализ және интерпретация, бағалау және салыстырмалы 
анализ сынды бөлімдерді қамти отырып, дғдыларды қалыптасты-
ратын бөлімшелерді де назардан тыс қалдырмауға тиіспіз.  

Көркем мәтінді түсініп оқып, мәтіннің көркемдік ерекшелігін 
білім алушының бойына сіңіруі және сол мәтін арқылы берілген 
өмірлік дағдыларды күнделікті тұрмыста қолдана алу, яғни өз 
ойын жеткізу кезінде көркем, нақтылы сөйлеу мен жазу кезінде 
де көркемсөз мағынасын дұрыс қолдана алуы қазақ тілін оқытуда 
басты назарда болуы тиіс. 

«Қазақ тілін» оқытудағы тағы бір үлкен мақсат: білім алушы-
ның қазақтың көркемсөз өнерінің құдіретін бүкіл болмысымен 
ұғынып, әдебиет арқылы тарихты, мәдениетті, қазақ халқы-
ның фи лософиясын, халқымыздың ұлттық салты мен дәстүрін, 
тұрмысы мен өнерін бағалай алатын тұлға болып қалыптасуын 
қамтамасыз ету. 

Осы мақсаттардан қазақ тілін оқу әдістемесінің келесі міндет-
тері шығады:

• білім алушыға көркем мәтінді өз қалауымен әдебиеттің қа-
жеттілігін түсіне отырып меңгерту;

• берілген көркем мәтіннің құрылымдық жүйесін жанрлық 
ерекшелігіне байланысты талдай отырып, басқа да көркем шығар-
маларды еркін талдау дағдысын қалыптастыру;

• белгілі тақырып туралы ауызша сөйлегенде оқыған көркем 
шығарма арқылы қалыптасқан ұғымдар мен түсініктерді, көркем-
сөздер мен халық даналығының тұрақты тіркестерін пайдалана 
алу қабілетін дамыту;

• білім алушыға көркем мәтінді оқып-үйрену дағдыларын қалып-
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тастыру, көркем шығарманы қабылдауына бағытталған метатаным 
қабілетін дамыту мақсатындағы тапсырмаларды ұйымдастыру.

• тілдік нормаларды меңгеру, грамматикалық сауаттылықты 
арттыру т.б.

 Оқытудың жаңа мазмұнын меңгерту қазақ тілін оқыту әдісте-
месінің тарихында жылдар бойы жинақталған әдіс-тәсілдермен 
қатар, жаңа инновациялық технологияларды пайдалануды көз-
дейді. Атап айтсақ, жаңа мазмұнда оқытудың жеті модулінің же-
келеген стратегиялары мен тәсілдерінің пайдаланылуы:

1. Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер.
2. Сыни тұрғыдан ойлауға оқыту.
3. Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау.
4. Оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

пайдалану.
5. Талантты және дарынды балаларды оқыту.
6. Оқушылардың жас ерекшелігіне байланысты оқыту және оқу.
7. Оқытудағы басқару және көшбасшылық.
Сонымен қатар,  әр оқулықтың өзіндік мазмұнын тереңінен 

ашатын хрестоматиясы, аудио, видео қосымшалары болуы тиіс. 
Хрестоматия немесе қосымша мәтіндер жинағы - оқулықта 

көрсетілген көркем шығармалардың толықтырылған, көлемді 
нұсқасы.

Оқулық мазмұнын жете меңгеру үшін анализ және интерпрета-
ция бөлімшесіне сәйкес, оқулықтағы кейбір тапсырмалар мазмұ-
ны хрестоматияда немесе қосымша мәтіндер жинағында беріледі. 
Бұл білім алушылардың өзін-өзі дамыта ізденуіне бағыт береді.

Оқулықтың аудиотаспасы болуы шарт. Оқулықтың аудиотас-
пасы білім алушылардың мәтінді, дұрыс интонациямен оқуына, 
сөздердің жазылуы мен айтылуы арасындағы айырмашылықтар-
ды анықтауына арналады. Білім алушылардың есту және есте 
сақтау қабілеттерін дамыту, естігенін қорыта білу, логикалық 
пайымын бағалау мақсатында аудиода берілген тапсырмалар 
олардың тілдік-грамматикалық білімдерін пысықтауға, тақырып 
бойынша өткен ұғымдарды үздіксіз меңгеруіне және тәжірибеде 
өзі де тауып, қолдана алатындай құзіретін қалыптастыруға мүм-
кіндік береді. 
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А.Д. Ботабаева 
Шығыс Қазақстан облысы 

Тілдер жөніндегі басқармасының
Шығыс Қазақстан лингвистикалық 

орталығының оқытушысы

ЕРЕСЕКТЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІ ОҚЫТУ 
ТӘЖІРИБЕСІНЕН: ЖЕТІСТІКТЕР МЕН НӘТИЖЕЛЕР

Ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығында тіл саясатында үлкен 
жетістіктерге қол жеткіздік деп айтуға негіз бар. Қазіргі таңда 
республика тұрғындарының 76 пайызы мемлекеттік тілді білетін 
болса, 21 пайызы ағылшын тілін меңгерген. Мұндай нәтижеге 
жетуге әрине, республикадағы Тіл оқыту орталықтарының да 
қосқан үлесі орасан зор деп айтуға болады. 

Шығыс Қазақстан лингвистикалық орталығының тарихы 2006 
жылдан бастау алады. Былтырғы жылы орталығымыз 10 жылдық 
мерейтойын атап өтті. 

Бүгінгі күнге дейін облысымыздың өзге ұлт өкілдері көп 
шоғыр ланған қала, аудандарында 12 тіл оқыту орталықтары 
құрылып, жұмыс жасауда. 

Шығыс Қазақстан облысында ҚР Тілдерді дамыту мен қол-
данудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарла-
масын жүзеге асыруда мақсатты жұмыстар жүргізіліп жатыр. 
Біріншіден, республика бойынша ересектерге тілді оқытудың 
типтік бағдарламасы негізінде бекітілген стандарт бойынша жұ-
мыс жүргізіліп жатыр. Екіншіден, мемлекеттік тілді оқытудың 
инфрақұрылымы жасалды. Үшіншіден, онлайн режимі арқылы 
қашықтан оқыту мүмкіндігі іске асырылуда. Төртіншіден, жыл 
сайын «ҚАЗТЕСТ» бағдарламасы негізінде мемлекеттік қызмет-
шілердің білім деңгейі анықталуда. 

Орталық оқу-үйлестіру, ғылыми-әдістемелік, ақпараттық-үй-
лестіру, әкімшілік жұмыстармен айналысады. 

Орталығымыздың әдістемелік және оқыту саласындағы қол 
жеткізген жетістіктері мен нәтижелері де  аз емес. Ш.Шаяхме-
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тов атындағы республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығы 
дәстүрлі түрде жыл сайын тілдерді дамытудың ұйымдастыратын 
«Қазақ тілінің үздік оқытушысы» республикалық конкурсын-
да 2009 жылы Cейманова Зайра, байқау номинанты болса, 2010 
жылы Мурсалимова Арай аталмыш байқаудың бас жүлдегері 
атанды. 2011 жылы Ибраева Сауле «Үздік әдістеме» номинация-
сын алса, 2012 жылы Жұмабекова Салтанат жүлделі 3-орынға ие 
болды. Ал 2013 жылы Рашиева Назымгүл аталмыш байқаудың 
жүлделі 2-орын иегері атанды. 

2010 жылы Ақласова Сания, аға әдіскер, II Республикалық 
медиасабақтар байқауында қазақ тілі сабақтарын қашықтан оқы-
ту номинациясы бойынша бірінші жүлдені иеленді. 2015 жылы 
Мұқашева Құралай Мырзабекқызы «Ең үздік электронды порт-
фолио» номинациясымен ерекшеленді. 

Оқыту сапасын жоғарылатуда әдістемелік жұмыстың маңызы 
зор, сондықтан Орталықтың әдістемелік жұмысын жақсарту мақ-
сатында әдістемелік қызмет көрсету жоспарлы түрде жүргізіледі.

Шығыс Қазақстан лингвистикалық орталығының 
оқу-әдістемелік қызметі 

Әдістемелік қызмет жұмыстарын жүзеге асыру үшін Орта-
лықтың әдістемелік кабинеті жұмыс істейді. Бұл құрылымның 
негізгі бағыттары:
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- оқу бағдарламаларын құрастыру;
- ересектерге (соның ішінде мемлекеттік қызметшілерге) мем-

лекеттік тілді және басқа да тілдерді тиімді әдіс-тәсілдерді қолда-
ну арқылы оқытуды ұйымдастыру;

- сынақ материалдарын ҚАЗТЕСТ мемлекеттік тілді меңгеру 
деңгейін анықтау жүйесіне сәйкес дайындау;

Осы жұмыстың нәтижесінде Орталықтың Ғылыми-әдістемелік 
Кеңесінің сараптамасынан өтіп, мынадай әдістемелік әзірлемелер 
баспаға ұсынылды:

1. Қазақ тілі. Мемлекеттік тілді жеделдете оқытудың I-деңгейіне 
(А1, А2) арналған оқу - әдістемелік кешен (оқулық, жұмыс дәп-
тері, электрондық оқулық), 2009 ж.

2. Электрондық тестілеу құралы, 2008ж. 
3. Үшдеңгейлік аудиомәтіндер жинағы. 2009 ж. 
4. «Қазақша сөйлейміз» аудиокурсы, 2009 ж.
5. Аудиомәтіндер жинағы, 2009 ж.
6. Қазақ-ағылшын-орыс үштілдік электрондық әмбебап сөзді-

гі, 2010 ж.
7. Қазақ тілін оқытудың мультимедиалық жүйесі. 2010 ж.
2011 жылдан бастап Типтік бағдарламаның негізінде келесі 

әдістемелік құралдар жарық көрді. 
1. Өрт сөндірушілер мен төтенше жағдайлар саласына ар-

налған электрондық тілдік жаттықтырғыш, 2011 ж.
2. «Учимся говорить по-казахски» сайты, 2011ж. 
3. «Ойна да күл, қазақша біл!» Тренингтік форматта жүр-

гізілетін авторлық бағдарлама, 2012 ж.
4. Шығыс Қазақстан лингвистикалық орталығының веб-сайты, 

2013ж
5. Қазақ тілін оқытуды ойын арқылы ұйымдастыру. Әдісте-

мелік құрал, 2013 ж.
Мұрсалимова Арай Белгібайқызының «Қазақ тілін оқытуда 

жағдаяттық тапсырмаларды қолдану» және Бесқараға ауданының 
тілдерді оқыту орталығының әдіскері Әменова Айнаш Әлібекқы-
зының «Кванттелген мәтіндердің және тест түріндегі тапсырма-
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лардың әзірлемесі» атты әдістемелік құралдары биылғы жылы 
Ш.Шаяхметов атындағы республикалық үйлестіру әдістемелік 
орталығының қолдауымен баспаға ұсынылып отыр. 

Орталықтың оқу-әдістемелік әзірлемелерінің барлығы да за-
ман талабы мен тіл үйренушінің сұранысын қанағаттандырып, 
оқыту сапасын жоғарылатуға ықпал етеді деп ойлаймыз. 

Сонымен қатар, мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыру және 
насихаттау мақсатында әр түрлі форматтағы іс-шаралар жүйелі 
түрде ұйымдастырылып тұрады. 

Тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арнал-
ған мемлекеттік бағдарламасында мемлекеттік тілді меңгерген 
ере сек тұрғындардың үлесін «Қазтест» тапсырудың нәтижесі 
бойынша 2017 жылға қарай - 80 %, 2020 жылға қарай - 90%-ға 
жеткізу көзделген. Осы белгіленген саналы индикаторларға қол 
жеткізу мақсатында 2011 жылдан бастап облыстағы мемлекет-
тік және бюджеттік сала қызметкерлері Қазтест жүйесі негізінде 
диаг ностикалық тесттілеуден өтсе, 2013 жылдан бастап бүгінгі 
күнге дейін 1155 адам мемлекеттік үлгідегі сертификатты иеленді. 

Мемлекеттік бағдарламаның төртінші бағытында - лингвистика-
лық капиталды дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау көзделген. 
Осы тұрғыда, 2013 жылдан бастап облыстағы ересек тұрғындардың 
ағылшын тілін меңгеру шаралары қолға алынған. Бүгінгі күні облыс 
орталықтарының барлығында ағылшын тілі курстары оқытылады. 
Аталған курсты соңғы үш жылда 12115 адам бітіріп шықты. 

Тілдік кеңістікте орыс тілінің қатысуын қамтамасыз ету мақса-
тында, оралман азаматтарға ауызекі сөйлеуді үйрету жолға қойыл-
ды. Орыс тілін үйренемін деушілердің қатары да жылдан жылға 
көбейіп келе жатыр. 

Облыстағы тілдерді оқыту орталықтары оқытушыларының 
біліктілігін жетілдіру мақсатында семинарлар, курстар ұйымдас-
тырылады. Атап айтсақ, 3 семинар, 2 ғылыми-практикалық кон-
ференция және «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы-
ның облыстағы филиалымен бірлесе отырып, біліктілікті арттыру 
курстары жүйелі түрде өткізіліп тұрады. Сондай-ақ, онлайн ре-
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жимі арқылы қашықтан қол жеткізу мүмкіндігін пайдалана оты-
рып облыстық 3 вебинар өткізілді. 

Бүгінгі күні мемлекеттік тілді үйретуде оқытушылардың ин-
новациялық технологияларды жете меңгеруі өте маңызды. Осы 
орайда, дәстүрлі түрде орталық оқытушыларының арасында «Та-
нысыңыздар, ол - креативті оқытушы» атты байқауы өткізіледі. 
Бұл оқытушылар Орталық әкімшілігінің қолдауымен облыс, рес-
публика көлемінде ұйымдастырылатын семинар, конференция, 
форумдарда озық тәжірибелерімен алмасуға мүмкіндік алады. 

Шығыс Қазақстан лингвистикалық орталығы облыс бойынша 
тек тілдерді оқыту орталықтары тыңдаушыларының арасында қа-
зақ тілінен алғашқы қашықтық олимпиадасын өткізді. Олимпиада 
тыңдаушылардың коммуникатаивтік құзіреттілік деңгейін арттыруға 
бағытталған. Олимпиада қорытындысы бойынша қазақ тілін жетік 
меңгерген азаматтар облыстық дәрежедегі марапатқа ие болады.

2010 жылдан бастап мемлекеттік тілді көпшіліктің қолдануы-
на қол жеткізу және оның пайдалану аясын кеңейту мақсатын-
дағы ауқымды шаралардың бірі «Учимся говорить по-казахски» 
сайты жұмыс жасайды. Бұл сайттың мақсаты қарапайым деңгей-
де интернет арқылы қазақ тілін меңгерту. Бүгінгі күні сайтты қол-
данып отырған адам саны 1125000 мыңнан асады, оның 3200-і 
қарапайым деңгейде тіл үйренуде. 

2014 жылдан бастап мемлекеттік тілді қоғамның тыныс – тір-
шілігінің барлық санасына кіріктіру мақсатында орталықтың 
ақпараттық сайты жұмыс істейді. Бұл сайттан орталық жұмысы 
туралы толық мәлімет ала аласыздар. Аталмыш сайт арқылы об-
лыстық тіл оқыту орталықтарымен онлайн режимінде байланыс 
жүргізіліп отырады. Сонымен қатар, сайттан орталық оқытушы-
ларының электронды портфолиосымен таныса аласыздар. Бұл 
электронды портфолиодан оқытушылардың жетістіктерін, сабақ 
жоспарларын, сабақта қолданылатын әдіс-тәсілдерін, тіпті бүгін-
ге өтетін сабақтарды да көруге, жүктеп алуға болады.

Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдар-
ламалық мақаласында адамның құндылығы, рухани байлығы, 
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жастарды трбиелеу, олардың бойына патриоттық рухты сіңіре 
білу жұмысында рухани салаға мән берілген. Осы орайда, ШҚ 
лингвистикалық орталығы «Рухани жаңғыру» бағдарламасының 
негізінде «Әдемі сөйле» шешендік шеберлік мектебі» жобасы 
биылғы оқу жылынан бастап қолға алынды. Мақсаты – мемлекет-
тік тілдің мәртебесін арттыру. Курстарды ұйымдастыру арқылы 
шығыс қазақстандықтардың тілдік қажеттіліктерін дамыту және 
тіл мәдениетінің деңгейін жетілдіру. Яғни, облыстағы 12 орта-
лықтан он екі топ ашып, жиналған тыңдаушыларды көпшілік 
алдында шешен сөйлей білуге үйрету, рухани құндылықтарын 
арттыру. Жоба 2017 жылдан 2022 жылға дейін жоспарланған. 
Аталмыш жобамыз сәтті жүзеге асырылады деген ойдамыз. 

Ал, мақаладағы еліміз үшін аса маңызды мәселе әліпбиіміздің 
латын қарпіне көшуі біздің облысымызда қолдау табуда. Латын 
әліпбиінің жаңа нұсқасы – бүкілхалықтық таңдаудың жарқын 
нәтижесі деп санаймыз, себебі қазақ тілін жаңғыртудың басты 
көрсеткіші – латын жазуына көшуде екеніне және бұл қадамның 
әлем қазақтарын біріктіретін маңызды фактор  екеніне халықтың 
көзі жетті. Қоғамның жаңа әліпбиді талқылауда көрсеткен бел-
сенділігі соның тағы бір жарқын дәлелі деп санаймыз.



Тәжірибелік сабақтар
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Ақнұр Сағатова
Шығыс Қазақстан облысы 

Тілдер жөніндегі басқармасы
Шығыс Қазақстан лингвистикалық 

орталығының оқытушысы

Сабақтың 
тақырыбы:

Ересектерге қазақ тілін оқытуда ойын техно-
логияларын қолданудың тиімділігі

Деңгей: А1 (қарапайым)
Сабақтың түрі: Дәстүрлі емес
Cабақтың мақ-
саты мен мін-
деті:

Ересектерге қазақ тілін оқытуда қолданы-
латын ойынның мақсаты - ойын әдістері 
арқылы тіл үйренушілердің сөйлеу тілін да-
мыту, сөйлеу дағдысын қалыптастыру, сөздік 
қорын арттыру, тіл үйренушілердің қазақ 
тіліне деген қызығушылығын ояту, белсен-
ділігін арттыру, тілді үйренуге деген ынта - 
ықыластарын күшейту.

Психологиялық 
ахуал туғызу:
(2-3 мин)

Әрбір семинарға қатысушыларға салфетка 
(майлықтар) алдын ала таратылады. 
Мұғалімнің сөзі: Мінеки, алдарыңызда май -
лықтар жатыр енді осы майлықты өз қа -
лауларыңызша екіге бүктеңіздер. Майлықты 
аударып, келесі жағын да екіге бүк  теңіздер. 
Осыдан кейін бүктелмеген жерле рін ба сы 
немесе ортасы болса соны қол мен жыртып 
шығыңыздар. 
Әрбір қатысушының майлығы әр түрлі бо-
лып шығады.

Кіріспе сөз: 
(3мин)

Өздеріңіз байқағандай, әрбір қатысушы-
да майлықтардың формасы (түрі) өзгеше 
болып шықты. Сол сияқты бү гін гі сабақ 
та қы рыбымыз да тікелей ересек терге қа-
зақ тілін меңгертуде, сөйлеу дағдылары-
на ма шықтауға, сөздік қорларын молай-
туға арналған ойын әдістеріне арналмақ.
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Лексика-фоне-
тикалық ойын-
дар :
«Өлең сөздің 
патшасы»
Мақсаты: тіл 
үйренушілердің 
лексикалық қор-
ларын байыту, 
сөздерді дұрыс 
оқуға, жаттауға 
дағдыландыру.
(3-5 мин)

Тақтаға немесе слайдты пайдалануға бола-
ды) өлеңнен үзінді немесе тақпақ жазыла-
ды (санамақ, жаңылтпаш). Оқытушы оны 
өзі оқып, сөздің мағынасына түсінік береді. 
Мәтінді бірнеше рет оқытып, жаттықтыра-
ды. Тек содан соң 2-3 минут жаттауға уақыт 
береді. Алдымен тақтада жазылған сөздерді, 
сосын өлең жолдарын, мәтінді жауып қойып, 
ойыншылар оны жатқа айтуы тиіс. Өлең кез 
келген модуль тақырыбына сәйкес алынады. 
Төмендегі өлең «Мамандық» тақырыбына 
сәйкес алынып отыр. 
Мысалы:
1.Әзір ас жоқ 
дүниеде,
Сабақ өзі 
оқылмайды,
Үйлер өзі 
салынбайды,
Кітап өзі жа-
зылмайды.
..Барлық істің 
батыры – біз,

2. Әзір ас жоқ 
дүниеде,
Сабақ өзі 
оқылмайды,
Үйлер өзі 
салынбайды,
Кітап өзі жа-
зылмайды.
..Барлық істің 
батыры – біз,

3. Әзір ас жоқ 
дүниеде,
Сабақ өзі 
оқылмайды,
Үйлер өзі 
салынбайды,
Кітап өзі жа-
зылмайды.
..Барлық істің 
батыры – біз,

4.Әзір ас жоқ 
дүниеде,
Сабақ өзі 
оқылмайды,
Үйлер өзі 
салынбайды,
Кітап өзі жа-
зылмайды.
..Барлық істің 
батыры – біз,

5. Әзір ас жоқ 
дүниеде,
Сабақ өзі 
оқылмайды,
Үйлер өзі 
салынбайды,
Кітап өзі жа-
зылмайды.
..Барлық істің 
батыры – біз,

6. Әзір ас жоқ 
дүниеде,
Сабақ өзі 
оқылмайды,
Үйлер өзі 
салынбайды,
Кітап өзі жа-
зылмайды.
..Барлық істің 
батыры – біз,
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Лексикалық 
ойындар:
«Маржан тізу»
Мақсаты: 
тыңдаушы-
лардың сөздік 
қорын молайту, 
тез ойлауға 
машықтандыру.
(3-5мин)

Ойын жүргізушісі  кез келген  зат есімнен 
тұратын сөзді айтады. Келесі ойыншы оның 
соңғы дыбысынан басталатын жаңа  сөз ой-
лап, жалғастырып айтады. 
Бұл тапсырмада қарапайым деңгейдің мо-
дульдарының барлық тақырыптарындағы 
зат есімді сөздер аталуы тиіс. 

Етістіктерді 
меңгертуге ар-
налған жағда-
яттары:
«Күл кілі ойын»
Мақсаты: 
етістік тақы-
рыбын меңгерту, 
зат есімдерді 
қайталау, сөз 
тіркестерін 
дұрыс құрасты-
руға машықтан-
дыру. 
(5мин)

Дорбаның ішінде зат есімде тұрған сөздер 
жазылған қағаздар бар. Әр ойыншы алдымен 
етістікті атайды, сосын дорбадағы қағаздарға 
жазылған сөздерді кезекпен алып шығып, 
олармен сөз тіркесін құрайды.  Құрастырған 
тіркестер күлкілі болып шығуы мүмкін.

7.Әзір ас жоқ 
дүниеде,
Сабақ өзі 
оқылмайды,
Үйлер өзі 
салынбайды,
Кітап өзі жа-
зылмайды.
..Барлық істің 
батыры – біз,

8. Әзір ас жоқ 
дүниеде,
Сабақ өзі 
оқылмайды,
Үйлер өзі 
салынбайды,
Кітап өзі жа-
зылмайды.
..Барлық істің 
батыры – біз,

9. Әзір ас жоқ 
дүниеде,
Сабақ өзі 
оқылмайды,
Үйлер өзі 
салынбайды,
Кітап өзі жа-
зылмайды.
..Барлық істің 
батыры – біз,
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Сан есімді мең-
гертуге арналған 
ойындар:
«Кіммен сөй-
лесіп тұрмын? 
Мақсаты: Сан 
есімдірді жат-
тату, диалог 
құрауға дағды-
ландыру. 
(5 мин)

Қатысушылар карточкаға өз нөмерлерін жа-
за ды. Оны жүргізуші жинап алып, қатысу-
шыларға нөмерлерін араластырып береді 
(не ме се бір топ екінші топқа да бере алады).  
Нө мерді алған кісі сол қағазда жазылған нө-
мерді телефонына теріп хабарласады. Та қы -
рып сан есімге қатысты болғандықтан сан 
есім дермен байланысты сұрақтар қойылуы 
тиіс. 
Мыс: Қай жылы тудың? Жасың нешеде? 

Сұраулы есім-
дер:
«Мен кіммін?»
Мақсаты: 
сұрақты дұрыс 
қоюға үйрету, 
сөздік қорын 
молайтуға, зат 
есімдерді мең-
гертуге дағды-
ландыру.
(5 мин)

Ойыншылардың арқасына қағазға жазылған 
сөздер ілінген. Ол сөздер өзінің иесін сипаттай-
ды. Ойыншы өзінің кім екенін (қандай  екенін) 
табуы тиіс. Мысалы: Мен дәрігермін бе? Мен 
аспазшымын ба? Мен мейірімдімін бе?  
Сөздер: Домбыра, шырша, компьютер, теле-
дидар, ұстаз. 

Кері байланыс: 
(3 мин)

Тақтаға ватман ілінеді. Ол екіге бөлінеді 
(сабақтың жағымды /  жағымсыз кезеңдерін 
тыңдаушылар өз пікірлерін стикерге жазып, 
сәйкес жағына ілуі керек.

Қорытынды:  
(5 мин)

Міне,  бүгін сіздермен ересектерге қазақ ті-
лін үйретуде ойын  әдістерінің қаншалықты 
тиімді, қаншалықты пайдалы болғанын «Те-
леграмма» әдісі бойынша 11 сөзбен сабақ 
қоры тындысын жасайық.
Құрметті семинарға қатысушылар бүгін-
гі са бақ та сіздердің назарларыңызға ШҚ 
лингвис тикалық орталығының әдіскері
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Акласова Сания Исаханқызының «Қазақ ті-
лін оқытуды ойын арқылы ұйымдастыру» 
атты әдістемелік құралының қазақ тілі сабақ-
тарында, фонетикалық, лексикалық, грам-
матикалық тақырыптарын меңгертуде өзім 
тиімді деп тапқан ойын әдістерін назарла-
рыңызға ұсындым.
Атақты француз ғалымы Луй де Брайль «ең 
қарапайым мәселені қозғайтын ойындардың 
өзінде ғылыми жұмысқа ұқсас жалпы эле-
менттер көп кездеседі. Екі жағдайда да (ойын 
мен ғылыми жұмыс) ең бастысы қойыл ған 
мақсаттың болуы, сонан соң қиындықтың 
болуы, оны жеңу, жаңалықты ашу қуанышы. 
Міне, сондықтан да, бар адамдарды, жасына 
карамастан, ойын өзіне тартып тұрады,- де-
ген екен». 
Сондықтан да , бүгін сіздердің назарларыңыз-
ға ұсынған ойындарды  менің ойымша қазақ 
тілінің барлық деңгейлеріне тиімді пайдала-
нуға болатынын айтып өткім келеді. Және де  
естелік ретінде сіздерге С.И.Акласованың 
«Қазақ тілін оқытуды ойын арқылы ұйымдас-
тыру» атты әдістемелік құралын сыйға тарт -
қымыз келеді. Назар қойып тыңдағанда-
рыңызға рақмет! 
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А.Әменова
Шығыс Қазақстан облысы

Бесқарағай ауданының тілдерді оқыту
орталығының оқытушысы

Сабақтың 
тақырыбы

Адамдар арасындағы қарым-қатынас. Таны-
су. Амандасу. 

Деңгейі: А2 жалғастырушы деңгей
Мақсаты: Білімділік: Сөздердің мағынасы туралы 

түсініктерін тиянақтай  отырып, сөз және 
оның құрамы туралы  түсініктерін бекіту. 
Сөздік қорларын молайту, өз ойларын жатық 
сөйлемдермен жеткізе білуге дағдыландыру. 
Өз еліне, жеріне деген патриоттық, сағыныш 
сезімдерін ояту.

Қолданылатын 
әдістер:

Түрткі сұрақтары,қайта бағыттау сұрақтары. 
«Ой ашар». «Ой қозғау». «Жұптас – ойлан - 
бөліс», «Ассоциация», «Сергіту сәті», «Постер 
құру», «Пазл құру», «Хронологиялық кесте», 
«Синквейн», «Мәтінмен жұмыс» мәтіндерді 
кванттеу.

Көрнекілігі: Үлестірмелі материалдар, слайд, бейнеро-
лик, суреттер, Ұлыбритания картасы, Эйфель 
мұнарасының плакаты, тәрелке.

Лексикалық 
минимум:

Танысу, сәлемдесу, сәті түсу, мәдениеттілік-
тің белгісі, сөйлеу әдебі, таныстыруға рұқсат 
етіңіз, іскери стиль, жүзі таныс, жылы қарсы 
алу, кешірім сұрау, қол алысу, өте қуанышты-
мын, жақсылық тілеймін т.б
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Сабақ барысы:
Ұйымдастыру 
кезеңі

(3 минут)

Мұғалімнің кіріспе сөзі:
- Сәлемдесу
- «Қайырлы кен», «Кара  
кун», «Гунайден» не 
деп сөйлеп тұр деп тұр-
ған шығарсыз дар. Мен 

сіздермен түркі халықтары бойынша күннің 
қайырлысын тіледім. Ал қазақша «Сәлемет-
сіздер ме?» «Қайырлы күн» деп амандасып 
аламын. Әр халықтың өзіндік амандасу 
салттар мен шарттары бар. Осы орайда  мен 
сіздермен әр елдің «амандасу», «сәлемде-
су» үлгісімен таныстырып өтейін. Құрмет-
ті тыңдаушылар орындарыңыздан тұрула-
рыңызды сұраймын.

І. Психология-
лық 
тренинг.
Мақсаты: 
Жағымды психо-
логиялық ахуал 
туғызу

 «Қазақтар» – қол 
алысып, «африкада» 
– қос аяқтап секіреді, 
«Жаңа зей лан дия-
лық     тар» – мұрында-

рын тигізеді, «жапондықтар» – иіліп сәлем 
береді, «тай елі» – екі алақандарын түйіс-
тіріп, бастарына қойып «Савадди» деп айта-
ды. Аталған амандасу түрлерін қимыл әре-
кеттерімен көрсетіп көрейік. Келесі кезекте 
әртүрлі елдердің әуенін қосу арқылы мемле-
кетті анықтайтын боламыз. Мен қазір, Сіздер 
бара алатын елдердің әуенін қосамын. Ал, 
Сіздер, қай елге тән екенін тауып бересіздер. 
Ал Сіздер қандай елдердің сәлемдесу түр-
лерін білесіздер? (кері сауал қою)
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Топқа бөліну:
Танысу.
(2 минут)

Біз, Сіздермен, құр-
метті қатысушылар 
« Т У Р И С Т Т І К 
А Г Е Н Т Т І К К Е » 
жол тартатын бола-
мыз. Сіздердің ал-

дары ңыз  да агенттік менеджері тұр деп елес-
тетіңіздер. Құрметті демалушылар, қай 
ел  дер де демалғыларыңыз келеді? Қай елдің 
ерек ше лік терімен танысқыларыңыз келеді? 
Бұл сауалдың жауабын агенттікте анық тайтын 
боламыз.  Ендеше топқа бөлініп отыра қа-
лайық. «Франция», «Ұлыбритания», «Жа-
пония» топтары деп бөліп алуды жөн санап 
тұрмын. Себебі Сіздер шетелге саяхат жасай-
тын боласыздар.  Сол елдің ерекшеліктерімен 
танысасыздар.  Әр үстелдің үстіне елдің атауы 
жазылған табличкалар қойылады. Сіздер ту-
ристтік топ болғандықтан бір-бірлеріңізбен 
танысу керексіздер. 16 қыз әнін барлығымыз 
білеміз. Сол әуенге салып, менің қолымдағы 
тәрелкеге өздеріңіздің есім деріңізді жазып, 
жабыстыратын боласыз дар.

ІІ. Сабақ бары-
сы:
1. «Ой ашар». 
(6- минут)
Мақсаты: 
Өз пікірін дәлел-
дейді, еркін 
жеткізеді.

 Саяхатқа шығу үшін қажетті 
заттарды түгендеп алулары-
мыз керек. Саяхатқа шығу 
үшін не қажет? деген сауалды 
қоямын. Тыңдаушылар өзде-

ріне қажет болатын заттарды айта бас тайды. 
Сол ретте бірнеше заттар таратылып беріледі. 
(фотоаппарат, сөмке, ақша «доллар», көзіл-
дірік, сникерс, ұялы телефон, дүрбі, щетка, тіс 
пастасы, сабын т.б)
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Тыңдаушы-
лардың қы-
зығушылықта-
ры артады.
Сыни ойлайды. 
Тыңдаушы-
лар тақырып 
бойынша не 
білетінін, нені 
жетілдіру 
қажеттігін 
анықтауға бо-
лады.

 Жаңа сөздер таратылған заттардың үстін-
де жазылған: сәті түсу, мәдениеттілік-
тің белгісі, сөйлеу әдебі, таныстыруға 
рұқсат етіңіз, іскери стиль, жүзі таныс, 
жылы қарсы алу, кешірім сұрау, қол алысу, 
өте қуа ныштымын, жақсылық тілеймін.
  Әр заттың үстінде жазылған жаңа сөздер-
ге анықтама беріледі. Ол «Диагностикалық 
тест» арқылы жүзеге асады.
1.Мен бұл сөзді білемін
2. Мен бұл сөзді бұрын көрдім, бірақ мағы-
насын білмеймін
3. Мен бұл сөзді бұрын көрдім. Менің ойым-
ша бұл сөздің мағынасы (синонимі немесе 
аудармасы) 
4. Мен бұл сөзді білмеймін
5. Мен бұл сөзді сөйлемде қолдана аламын.
  Әр заттың үстінде жазылған жаңа  сөздерге 
анықтама бергеннен кейін саяхатқа қажетті 
заттардың тауарлық белгісіне сараптама бе-
реді, яғни:
- құрамын талдайды;
- сыртқы дизайнын айтады;
- жарналамалайды, баға беру
- арқылы айтылым, жазылым тапсырмала-
рын орындау арқылы танысады. Бұл заттар-
дың адамға және қоғамға қатысы бар болған-
дықтан қай елдің тауары, неден жасалғаны 
және дизайнын анықтап жазу арқылы жа-
зылым дағдысын орындай аламыз. Тыңдау-
шылар сонымен қатар сол мемлекетке бірін-
ші рет барғалы отырғандықтан, шетелде 
тұратын немесе бұрын барып келген досына
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немесе туысына СМС – хабарлама жолдау, 
телефон шалу арқылы қай мемлекетке бара-
тыны жөнінде сұрайды. Яғни бұл ретте қа-
рым-қатынас орнайды. «Адам-адам», қаты-
нас құралы «адам-байланыстырушы құрал 
- телефон» болып тұр. Бұл берілген тапсыр-
малардан айтылым мен жазылым дағдысы 
орындалып тұр.

2. «Ассоциа-
ция»
(3- минут)

Алдымен Ұлыбритания 
еліне барып қайтайық.

Ұлыбритания туралы ша-
ғын ассоциация, яғни тү-
сі нік теме алу мақсатында 

топтарға суреттер таратып беремін. Саяхат 
картасы жасалған, пазл етіп құрайтын бола-
ды. Топтағы тыңдаушылар жұп немесе топ 
болып жұмыс жасайды. Берілген суреттер 
арқылы елдің ерекшеліктерін анықтайды. 
Тыңдаушылар қажетті суреттерді жабыстыру 
арқылы сол ел туралы шағын ассоциация жа-
сайды. Шағын мәтін құрап шығады. Білетін-
дерін еске түсіреді немесе жаңашылдықпен 
танысады. Саяхат картасын құрады.

3. Сергіту сәті

Мақсаты:
Көңіл-күй кө-
теріңкі болады. 
Сабаққа деген 
ынта-жігерлері 
арта түседі.

Тыңдаушылар, Сіздер 
басқа елдер туралы 
жалпы мағлұмат ал-
ған нан кейін сергіту 
сә ті не кезек келген 
сияқ ты. Енді біз Сіз-

дермен «ФРАНЦИЯ» еліне саяхаттап қай-
тайық. Ор ны мыздан тұрайық. Қолдарымыз-
ды ашу арқы лы ұшақ болып жасап көрейік.
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(3- минут)

4.Тыңдалым 
әрекеті.

(5- минут)

5. «Синквейн» 
әдісі

Құрметті жолаушылар біз Франция еліне 
келіп жеттік. Ең алдымен не істейміз? Аман-
дасамыз, иә дұрыс. Қалай амандасамыз? 
Французша олар «Бонжур!» дейді, «Са ва?» 
«Қалың қалай?» деп сұрайды. Олар  «Мерси 
са ва» деп жауап айтады. Ал айтып көрелік. 
Мен тыңдаушыларға сөздерді айтқызып, 
Эйфель мұнарасына да сәлем бергіздіремін. 
«Алорс он данс» әніндегі сөздерді екі топқа 
1-ші топқа «о шанс», 2-ші топқа «о-данс» 
сөздерін кейін «ла-ла-ла-ла» деп әндеткізіп 
жаттықтыртамын. Әуен қосылып сертгіту 
сәтін орындатып аламын.

Францияға келіп жеттік. Видеоро-
лик арқылы Францияның симво-
лы «Эйфель мұнарасы» туралы 
шағын таныстыру жасап өтемін. 

Тыңдаушыларға «Эйфель мұнарасын» тұр-
ғызу ға көмек беремін. Ол үшін мұнара үш 
бөлікке бөлініп қиылады.  3 топқа таратыла-
ды. «Эйфель мұнарасының» қиылған бөлік-
теріне берілген тапсырмаларды орындап, 
ватманға  жабыстыру керек.
1-бөлікте, шығу тарихы туралы кесте жасай-
сыздар.
2-бөлікте, екінші топқа франция тағамда-
ры, жалпы ерекшеліктері жайлы постер құру 
тапсырмасы беріледі. 3-бөлікте, үшінші топ-
қа «Франция - арман» тақырыбында тірек 
сөздерді пайдалана отырып, «Синквейн» 
әдісін қолданамын. Яғни тыңдаушы-
лар 5 тармақ өлең жолдарын құрастыру
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тапсырмасын орындау арқылы ватмандар-
дағы 3 бөлікке бөлінген мұнараны құрайды.

6. Мәтінмен 
жұмыс
Мәтінді квант-
теу 
(2- минут)

«ЖАПОНИЯ» бойынша кванттелген мәтін-
дерді беремін. Шағын бөліктерге бөлінген 
мәтіндерге ат қойып, мәтін бойынша ашық 
формадағы тест тапсырмасын орындата-
мын.  «Немесе мәтінді кванттеу тапсырмасы 
беріледі»
Осындай стратегияларды орындай отырып, 
тыңдаушылар туристтік агенттікке келіп 
сая хатқа шығатын елдермен толықтай ты-
нысады. Яғни, сабақта айтылым, жазылым, 
оқылым, сөйлесім дағдыларын орындай оты-
рып, сабақты меңгереді.
Экранға назар аударайық. Бейне фильм көр-
сетілгеннен соң «не үшін көрсетілді» деп 
ойлайсыздар? деген сауал қойылады. Біз 
өзімізді (Қазақстанды)  шет ел ретінде  қа-
лай таныстырар едік? Біз де оларға шет мем-
лекетпіз ғой. Шетелдіктерге Қазақстанның 
бейнесін елестетіп көріңіздерші. Несімен 
ерекшенеді екен? Өзіміз Отандық өнімімізді 
осылай жарнамалай аламыз.

Рефлексия
(1- минут)

Сабақтан алған әсерлеріңді жазу. Нысана-
ның 4 бөлігіне: белсенді, қызықты болды, 
түсінікті, жаңашыл деген сөздер жазылып, 
тыңдаушылар қай бөлікке жақын болғанда-
рын сабақты магнитті тастар арқылы қоры-
тындылайды.
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Қорытынды 
(5- минут)

 Сабақ өз мақсатына жету үшін әртүрлі 
әдіс-тәсілдерді қолдандым. Тілдік дағды-
ларды қолдана отырып жаңа сабақты мең-
герте алдым деп ойлаймын. Бөлімді немесе 
жаңа сабақты бастар алдында  аудиторияға 
қызығушылық оята алдым. Себебі басқа 
елдердің амандасу үлгілерін көрсетіп, әуен 
тыңдату  арқылы жаңа сабақты бастауға ой 
шақырып алдым. Жаңа сөздер мен сөз тіркес-
терін сабақпен байланыстыру үшін диагнос-
тикалық тест алдым. А2 деңгейдің тыңдау-
шылары үшін қарым-қатынас тақырыбы тың 
тақырып емес. Диагностикалық тесттің ар-
тықшылығы сол оқытушының жоспарына 
өзгерістер енгізуге мүмкіндік береді. Кейін 
жаңа сөздер жазылған заттарға танысты-
ру жасайды. Бұл тапсырма тыңдаушыларға 
жазылым және айтылым дағдысын орындау 
бойынша өнім береді. Ал өнімнің сапалы 
болып шығуы оқытушының ұйымдастырған 
тапсырмалары негізінде жасақталады. Келе-
сі кезекте топпен жұмыс жүргізіледі. Топ-
қа бөлінген тыңдаушыларға мәтінмен жұ-
мыс беріледі. «Пазл құру», «Сергіту сәті», 
«Видео ролик» көрсету арқылы тақырып 
ашылды деп ойлаймын. «Мәтінмен жұмыс-
та» әр топқа әртүрлі тапсырмалар беріледі. 
Тыңдаушыларға оқылым тапсырмаларын 
жасату үшін бірнеше тәсілдерді қолдануға 
тура келді. Себебі оқылым дағдысындағы 
тапсырманы бірден орындау өте қиындық 
тудырады. Сол себепті мәтіндерді бөліктер-
ге бөлу, тест тапсырмалары, постер құру т.б. 
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стратегиялар, жалпы сабақ барысында орын-
далған барлық тапсырмалар жазылымның,  
сапалы жазылуына, айтылымның сәтті шы-
ғуына  мүмкіндік туғызады. Сергіту сәтін 
өткізу тыңдаушылардың көңілдерін көте-
руге септігін тигізеді. Бір ескерер жәйт жа-
зылым дағдысын басқа дағдылардан бөліп 
жарып алуға келмейді. Оқытушы әлсіз деген 
жұмыстардың өзінен тыңдаушының жақсы 
тұстарын анықтап, ең алдымен тыңдаушы-
ның ойын бөліскені үшін алғысын білдіруге 
болады не болмаса смайл бейнелерді тарату 
арқылы тыңдаушыны демеуіне болады. Са-
бақта тыңдаушылармен жүргізілген талқы-
лаулар мен ойындардар жұмыстың сапалы 
жүруіне септігін тигізеді. Тыңдаушылар бір-
бірін бақылап, өз пікірлерімен бөлісті. Кері 
байланыс тыңдаушыларға шабыт берді. Және 
олар өздерінің қателік жібергендіктерін бай-
қайды. Тыңдаушыларға жұмысты орындауда 
қиындық туған жоқ деп ойлаймын. Бүгінгі 
танысу мақсатында өткізілген саяхат – са-
бағымыз аяқталды. Саяхат жасай отырып, 
біз, Сіздермен бірге таныстық, амандастық, 
қарым-қатынасқа түстік деп толықтай айта 
аламын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін 
рақмет! Сау болыңыздар.
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Арай Мурсалимова
Шығыс Қазақстан облысы 

Тілдер жөніндегі басқармасы
   Шығыс Қазақстан лингвистикалық 

                                    орталығының әдіскері

Деңгейі: В1 орта деңгей
Сабақтың түрі: Мастер-класс
Мақсаты: Сабақта жағдаяттық тапсырмаларды қол-

дану арқылы тіл үйренушілердің тілдік 
қарым-қатынасқа түсіп, қазақ тілінде еркін 
сөйлеу дағдыларын қалыптастыру. Беріл-
ген жағдаяттардан шығу жолдарын шеше 
отырып, ойларын толық және нақты жет-
кізуге, жүйелі сөйлеуге бағыттау.

Қолданылатын 
әдістер:

Интербелсенді әдістер, Миға шабуыл, ой 
шақыру, сұрақ-жауап, «Есімдер алли те ра-
ция сы» ойыны, «6 сұрақ» әдісі, постер қор-
ғау, «Графикалық органайзер», «Бағдаршам»,  
кері байланыс, «Екі жұлдыз, бір тілек»

Көрнекілігі: Үлестірмелі материалдар, слайд, бейнеро-
лик, суреттер, Қазақстан Республикасының 
картасы

Лексикалық ми-
нимум:

Елорда, Астана қаласының 20 жылдық ме-
рекесі, шетелдік меймандар, аймақ өкіл-
дері, экологиялық проблемалар, туризмді 
дамыту, отандық шипажайлар, демалыс 
орындары, меймандар т.б.

Сабақ барысы:
Ұйымдастыру 
кезеңі
(2 минут)

Мұғалімнің кіріспе сөзі:
- Сәлемдесу
- Кез келген оқытушының педагогикалық 
шеберлігін оның кәсіби құзыреттілігінен, 
өзін-өзі жетілдіріп отыратындығынан, өз ісі-
не шығармашылықпен қарайтындығы нан
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байқауға болады. Оқытушы тіл  үйренушіге 
тек дайын материалды ғана бе ру мен шектел-
меу керек. Әр оқыту шы алды на келіп отырған 
тыңдаушысының меңгере тін материалын ал-
дын ала ірік теп, саралап, қазақ тіліне деген 
қызығу шылығын, құл шынысын арттыруды 
мақсат етеді. Өз іс-тәжірибемде са бақты қы-
зық ты, әрі сапалы өткізу мақсатында оқыту-
дың түрлі әдіс-тәсілдерін қол данамын. Өз 
сабақтарымда жиі қолданатын, өзі ме жақын, 
әрі тиімді деп санайтын әдіс – жағ даяттық 
тапсырмалар арқылы тілді мең герту. Себебі 
жағдаяттық тапсырмаларды оқы ту үр дісінде 
пайдалану арқылы ересек тіл үйренушілер 
тілдік қарым-қатынасқа тү сіп, қазақ тілін-
де еркін сөйлеу дағдылары қа лып тасады, 
тіл үйренуші өзінің ойын толық және нақты 
жеткізуге үйренеді. Ендеше, бүгінгі сабақта 
жағдаяттық тапсырмаларды қолданудың 
тиімді әдіс-тәсілдеріне тоқталамын.

І.Психологиялық 
тренинг.
(3 минут)
«Есімдер аллите-
рациясы» 
Мақсаты: Жағым-
ды психологиялық 
орта қалыптас-
тыру.

«Есімдер аллитерациясы» ойыны 
Жүру барысы: Қатысушылар шеңбер 
құрады (немесе орындарынан айтуға бола-
ды). Әр қатысушы өз есімінің бірінші әр-
пінен басталатын бірнеше сөз айтып, өзін 
та ныс тыру және мадақтау керек. Сөздерді 
ба рын  ша көбірек айту қажет.
Қанеки, кім көп сөз біледі екен?
Менің есімім – Арай. Мен - анамын, ақыл-
дымын, адалмын, ажарлымын т.б.



103

ІІ. Сабақ барысы:
1.Ой шақыру. 
Жағдаяттық 
тапсырма беруде 
миға шабуыл әдісін 
қолдану  (жеке 
жұмыс)

(8 минут)

Мақсаты: 
суреттерге ақпа-
рат бере отырып, 
еркін ойлау, сөйлеу 
дағдыларын қалып-
тастыра отырып,  
тақырыпқа ену, 
қызығушылықтарын 
ояту

1- жағдаяттық тапсырма: 

 Қазақстан Республикасының елордасы – 
Астана қаласының 20 жылдық мерекесі 
той ланғалы жатыр. Мереке қарсаңында 
Жер шарының түкпір-түкпірінен шетел-
дік меймандар, қонақтар келіп қатыса-
ды. Жоспар бойынша мерекелік шарада                 
Қазақстанның әр аймағынан келген өкіл-
дері өз жерлері жөнінде ақпарат беруі ке-
рек. Сіздердің көмектеріңіз қажет. Тапсыр-
ма: Тақтада Қазақстан Республикасының 
картасы ілінген. Қолдарыңыздағы сурет 
туралы ақпарат беріп, картадан әр ай-
маққа қатысты орнын тауып,  жапсырула-
рыңыз қажет. Бұл жерде география пәнін 
естеріңізге түсіру қажет. Бағалау: «Бағдар-
шам» әдісін қолдану арқылы өздеріне баға 
береді.

 - түсініксіз және тапсырманы орын-
дай алмаған қатысушылар қызыл 
түсті көтереді

 - барлығы түсінікті болса және 
тапсырманы орындай алған қаты-
сушылар жасыл түсті көтереді

Алдарыңызда жатқан көмекші сөздер мен 
сөз тіркестерін пайдаланыңыздар. 
(Тақтада Қазақстан Республикасының кар-
тасы ілінген).
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Медеу мұз спорт ке-
шені, әлемдегі ең биік 
орналасқан мұз айды-
ны, ірі, үздік спорттық 
рекордттар, қысқы 
спорт түрлері

Көмір бассейні, кө -
мір кен орны, кө мір -
мен қамтамасыз ету, 
Аппақ Байжа нов, 
алғаш көмір кен ор-
нын ашқан

Ақорда резиденция-
сы, Аста на қала-
сы, әлемдегі, ең жас 
астана, салтанатты 
жиын дар, мәжілістер, 
шетел қонақтары, 
мемлекеттік награда-
лар тапсыру

Металлургия өнер-
кәсібі, ҮМЗ, ТМК, 
Қазмырыш зауыт та-
ры, пайдалы қазба-
лар, Менделеев таб-
ли ца  сы, 99 элементі, 
ал тын, уран, титан, 
мыс, мырыш
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Баянауыл ұлттық сая-
бағы, таулы-орман ды 
ландшафт, таби ғат 
ерек шелігі, Сарыарқа-
да орналасқан, құстар, 
сүтқоректілер, ба-
лық түрлері, қарағай, 
қайың ормандары, 
демалыс, туризм, да-
мыған құстар, сүтқо-
ректілер, балық түр-
лері, қарағай, қайың 
ормандары, демалыс, 
туризм, дамыған

Айша бибі маза-
ры, Жамбыл облы-
сы Жамбыл ауданы, 
мем лекет тік дәреже-
дегі архитектуралық 
ескерткіш, Қарахан 
батыр, ғашығының 
жылан шағуы.

Сарыағаш шипажайы, 
минералды су, ем-
дік проце  дура лар, 
су құра мы, кремний 
қыш қылы, радиоак-
тивті элементтер, 
ка лий, кальций,  ас 
қоры  ту органдарының 
қызметі, жүйке жүйе-
сі, қол-аяқ, тері, емдеу.

Байқоңыр айлағы, 
адам ның ғарышқа 
тұң ғыш сапары, тұң -
ғыш қазақ ғарыш-
кері (1991, қазан), 
Т.Әубәкіров, «Союз 
Т-13» ғарыш кемесі, 
Т.А.Мұсабаев
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Әлия Молдағұлова, 
Ақ тө     бе об лы сы, Қоб да 
ауданы, Бұ лақ ауылы, 
Кеңес Одағының Баты-
ры, арнайы ат қыштар 
бригадасы, мерген, об-
лыстық мемориалдық 
мұражай

Егін шаруашылығы, 
би дай, нан, мака-
рон өнімдері, ұн тақ 
жар ма сы, кондитер-
лік тағамдар, негізгі 
азық-түліктік дақыл

Мұнай-газ кәсіпорны, 
мұнай-газ кен орын-
дары, газ қоры әлем 
бойынша 6 орын, 
Атырау мұнай және 
газ институты, мұнай-
газ саласы маманда-
рын даярлау

Мұнай газ кәсіпорны, 
мұнай қоры әлем бой-
ынша 7 орын, 60-қа 
жуық мұ най-газ кен 
орындары, қамтама-
сыз ету
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2. Жағдаяттық 
тапсырманы  бе-
руде 
«6 сұрақ» әдісін 
пайдалану 
(Кирьюшин және 
Никитинаның 
ойын технология-
сы)
(жеке жұмыс)
7-минут

Мақсаты:
Тіл үйренушілер 
сұрақтарға нақты 
және толық жауап 
беруге үйренеді.

2-жағдаяттық тапсырма.Тыңдалым:
Қоқыс жәшігінің маңында жатқан қағаз 
бумасы,  ормандағы серуендеуден кейін 
қалған консерві қалбыры немесе пластик 
бөтелкесі, жүріп бара жатып тастай салған 
сағыз. Сіз бұдан кейін осы қоқысқа не бо-
латынын ойланып көрдіңіз бе? Қағазға то-
лық ыдырау үшін 5 жыл, консерві қалбы-
ры 2 ғасырдан соң, ал пластик бөтелке 500 
жылдан кейін ыдырайды екен. Ал шыны 
ыдыстар мен бөтелкелер мүлдем ыдыра-
майды. 
Тапсырма: Бұл жағдаяттық тапсырма 
бойын ша алты сұраққа жауап бере отырып, 
өз пікірлеріңізді толық білдіру қажет.
Алдарыңызда 6 түрлі сұрағы бар бүктел-
ген қағаз таратылды. Әр сұрақтың астыңғы 
бөлігін ашып, жауаптарыңызды жазу қажет.

Не себепті?
Өмірде не себепті  
экологиялық жағдай-
лар орын алады?

Қаншалықты?
Елімізде экологиялық 
проблемаларға қан-
шалықты көңіл бөлін-
ген?

Неге?
Экологиялық пробле-
маларды уақытында 
шешілмесе неге әкеп 
соғуы мүмкін?

Қалай?
Елімізде экологиялық 
проблемалармен қа-
лай күрес жүргізіледі?

Қандай?
Экологиялық пробле-
малармен күресу үшін 
және жою үшін қан-
дай ұсыныстар айтар 
едіңіз?

Не?
Әріптестеріңізге не 
тілейсіз?
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3. Жағдаяттық 
тапсырма беруде 
«Графикалық 
органайзер» әдісін 
қолдану
(топтық жұмыс)
(10 минут)

Мақсаты: 
Тіл үйренушілер 
 «Графикалық орга-
найзер» әдісін қолда-
на отырып, постер 
жасау арқылы  
негізгі ұғымдарды 
жүйелеп, сөйлеу 
дағдысын қалыпта-
стырады.

Тіл үйренушілерді 3 түрлі қазақстандық 
шоколадтар тарату арқылы 3 топқа 
бөлемін. 
3-жағдаяттық тапсырма: 
Бейнероликке назар аударайық.
Тележүргізушінің айтуы бойынша, қазақ-
стандық туристердің шетелдік демалыс 
орындарына бару себебі - отандық шипа-
жайлар қымбат, әрі қызмет көрсету сапасы 
төмен екенін айтады. 
Алайда, бізде мақтан тұтатын қазақстан-
дық шипажайлар өте көп. Соның бір дәлелі 
дәл қазір ауасы таза, табиғаты әсем шығыс-
тың керемет шипажайында отырмыз.
Тапсырма: Бүгінгі семинарға Қазақстан-
ның  әр аймағынан жиналып отырсыздар. 
Сіздердің өңірлеріңізде де  мақтан етерлік 
шипажайлары, демалыс орындары бар. 
Ендеше, қандай шипажайды шетелдік қо-
нақтарға паш етер едіңіздер? 
Ал бүгінгі сабақта Қазақстанның 3 шипа-
жайына жарнама жасайсыздар. Ол үшін әр 
топ 3 шипажайға жарнамалық газет жасап, 
постер қорғау керек. 
Постер қорғауда қолданылатын заттар:
ватман, маркерлер, түрлі-түсті қағаз, же лім, 
шипажай туралы ақпарат,скотч ұсынылады).

1-топ: «Сарыағаш» шипажайы
2-топ: «Рахман қайнарлары» шипажайы
3-топ: «Бурабай» шипажайы

Төмендегі тірек клишеде жазылған ақпа-
раттар бойынша постер жасап, қорғаулары 
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қажет. Әр топ  ұсынылған шипажайла-
рыңызды мадақтап, жарнамалайсыздар. 
Қай шипажай үздік екен?
Тірек-клише: 
1. Шипажайдың атауы
2. Орналасқан жері, табиғаты, ерекше-
лігі
3. Қызмет көрсету түрлері, сапасы (баға-
сы, тағамы)
4. Мәдени, танымдық іс-шаралар, заң-
ды лықтары
5. Емдік процедуралар (ағзаға пайдасы)
6. Жету жолы
Қосымша

Шипажайлар туралы ақпарат:
«Бурабай» – Ақмола облысының Щучье 
ауданындағы қымызбен емдейтін респу-
бликалық маңызы бар курорт. Щучинск 
қаласынан 20 км жерде, Бурабай көлінің 
жағасында орналасқан. Көкше тауының бау-
райында қарағайлы, қайың аралас ормандар 
өскен. Бурабайдағы негізгі ем – қымыз, сон-
дай-ақ климаттық факторлар (қарағайлы ор-
ман, шипалы таза ауа, сұлу табиғат) кеңінен 
пайдаланылады, физиотерапия тәсілдері, 
Балпашсордың тұзды балшығы, Майбалық 
көлінен тасылатын хлорлы-натрийлі-маг-
нийлі минералдық су, т.б. қолданылады.
Сарыағаш шипажайы – емдеу орны. Са-
рыағаш ауданында орналасқан бальнеоло-
гиялық «Сарыағаш шипажайы». Сарыағаш
шипажайы шаруашылық ұңғымалардан су
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алады. Ауасы құрғақ, жазы ыстық, ұзақ, 
қысы жұмсақ. Емге пайдаланатын мине-
ралды суының температурасы 49 – 52° С.
Құрамында кремний қышқылы, радио-
активті элементтер, азот, гидрокарбонат, 
натрий, калий, кальций, магний, алю-
миний, мыс, марганец, молибден және 
микроэлементтер бар. Ас қорыту ор-
гандарының  қызметі, зат алмасуы бұ-
зылған, жүйке жүйесі, қол-аяқ, тері, әйел 
ауруларымен сырқаттанғандар емделеді. 
Рахман қайнары, Рахман көлi – Шығыс 
Қазақстан облысының Катонқарағай ауда-
нындағы шипалы жылы су көзi.Оңтүстік 
Алтайдың кiшкене тектоникалық ойпатын-
да, Арасан көлі жағасында, теңiз деңгейi-
нен 1750 м биiктiкте айналасын биiк тау, 
орман қоршаған өте көрiктi жерде орна-
ласқан. Су граниттегi терең тектоникалық 
жарықтан шығады, температурасы 35 – 
42°С. Қайнардың шипалық қасиетi ертеден 
белгiлi.Рахман қайнарының шипалық қа-
сиетi оның құрамындағы көмiр қышқылы-
ның, радонның молдығында. Суы тұщы, 
минералды, құрамында гидрокарбонаттар, 
натрий, кальций  бар. Рахман қайнарының 
суы асқазан, ревматизм, гинекология лық,   
жүйке, тыныс ауруларын және әр түрлi 
улану мен жараларды емдеуде қолданы-
лады.Осы жердің астында ағып жатқан 
өзендердің құрамында, емдік қасиеті бар 
радон бар.Термалды сулар буындардың, 
омыртқа сүйектерін, жүйке жүйесін және 
тері ауруларын емдеуде қолданылады.
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Шаруа Рахман 1763 жылы ыстық көзді та-
уып алған. Аңызға сәйкес, ол маралды жа-
ралайды, жаралы жануар осы ыстық көз-
дерге келіп шомылып аман-сау шығады.
(Дайындыққа 2 минут)
Дайын болған постерді кір жаятын жіпке 
ілуге болады, спикерлер шығып қорғайды.

Бағалау: «Екі жұлдыз, бір тілек» әдісі 
арқылы бірінші топ екінші топты,екінші 
топ үшінші топты,үшінші топ бірінші топты 
бағалайды. Парақшаларға жазып, бағалай-
ды. (екі жақсы жағын, бір тілек айтылады.

Тілек:

ІІІ.Рефлексия. 
Кері байланыс 
жасау
Мақсаты: Сабақ-
та алған, түйген  
білімдерін «Акти-
ватор 3-2-1» әдісі 
арқылы бағалау

Қатысушылар «Активатор 3-2-1» әдісін 
қолдану арқылы сабақтың қаншалықты пай-
далы болғандығы туралы ақпарат береді.

«Активатор 3-2-1» әдісі
3 нәрсені білдім
2 нәрсені түсіндім
1 нәрсені қолдануға 
дайынмын

Қорытынды сөз: Бүгінгі сабақты көре отырып,  жағдаяттық 
тапсырмаларды беруде түрлі әдіс-тәсіл-
дерді тиімді қолдануға болатынын
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көр діңіздер. Бұл интербелсенді оқыту тех-
нологиясының әдіс-тәсілдері: «Графика-
лық органайзер», Кирьюшин және Ники-
тинаның «6-сұрақ» әдісі, «Миға шабуыл» 
және «Бағдаршам», «Екі жұлдыз, бір 
тілек»,  «Активатор 3-2-1» бағалауға ар-
налған жә не рефлексия жасау әдістері.
Қорыта келе жағдаяттық тапсырмалар мы-
надай мәселелерді шешеді:
1. Тіл үйренушілер еркін қарым-қатынас-
қа түседі.
2. Ойын толық және нақты жеткізуге 
үйренеді.
3. Лексикалық қоры байиды.
4. Әртүрлі жағдаяттан шығуға үйренеді
5. Өз көзқарастарын білдіріп, сөйлесім 
дағ ды лары қалыптасады.
6. Қызығушылықтары артады.
7. Сөйлеу әрекеті дамиды.
8. Жүйелі сөйлеуге үйренеді.
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Бақыт Шөкеева
Шығыс Қазақстан облысы 

Тілдер жөніндегі басқармасы
Шығыс Қазақстан лингвистикалық 

           орталығының оқытушысы

Лексикалық 
тақырыбы:

Мәтінмен жұмыс түрлерін ұйымдасты-
ру
Ұлттық спорт түрлері

Деңгейі: Орта деңгей
Сабақтың мақса-
ты:

В1 орта деңгейіне сәйкес спорт тақыры-
бындағы тілдік-коммуникативтік  дағды-
ны жетілдіру, тәжірибе алмасу.

Сабақтың түрі: Панорамалық сабақ 
Әдіс-тәсілдері: Интербелсенді әдіс-тәсілдер,сын тұрғы-

сынан ойлау, ойын технологиясы, АКТ. 
Көрнекілігі: Үлестірмелі материалдар, бейнефильмнен 

үзінді, слайд.
Сабақтың  барысы:
Ұйымдастыру 
кезеңі:

- Топтарға бөлу (түрлі-түсті ленталар 
арқылы)
- Қатысушылардың бір-бірімен танысуы 
(Ұялы телефон көмегімен «Көршімізбен 
танысайық» ойыны) 

Сабақтың басы
Мақсаты: қаты-
сушыларды тақы-
рыпқа бағыттау. 
(видеодан үзінді) 
алдыңғы білімді 
тексеру.

Видероликті пайдалану арқылы тақырып-
ты ашу.
«Миға шабуыл» әдісі
Жетекші сұрақтар:
- Видеороликті қандай мақсатпен көрдік?
- Бүгінгі кездесуімізде не туралы айтыла-
ды? т.б.
Рухани жаңғыру, ұлттық кодты сақтау, 
ұлттық салт-дәстүрді дәріптеу айтылады.
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1-Ұяшықтар таң-
дау арқылы тапсы-
рмалар орындайды.

Мақсаты: қаты-
сушылардың сөй-
леу әрекетін дамы-
ту, сөздік қорын 
молайту.

6 ұяшықта спортшылардың фотосуретте рі 
жасырылған(фотосуреттер бойынша ақпа-
рат береді).
6 ұяшықта спорт түріне қатысты құ-
рал-жа  бдықтарды таңдайды (таңдалған 
спорт құрал-жабдықтар бойынша ақпарат 
береді)

1 2 3

1110

65 7

9

4

8

12

Сабақтың ортасы:
Лексикалық мини-
мум 
(Қазақ сөзі 500 сөз, 
900 сөз)
2. Мәтінмен жұ-
мыс
 «Қарым-қатынас 
аймағы»  стра-
тегиясы (шағын 
топтармен жұмыс)
«Екі түрлі 
түсініктеме күн-
делігі» стратегия-
сы (шағын топтар-
мен жұмыс)

Өзіміз білетін спортқа байланысты 
қандай сөздер бар?
(Әр топтан флипчартқа сөздер жазады.) 

Оқылымға арналған материал: 
1. Көкпар - ұлттық ат спорты ойында-

рының бірі. Ойынның атауы “көк бөрте” 
(лақ) сөзінен шыққан. Көкпарға жасқа 
толған  семіз лақ  таңдалған. Лақтың орта-
ша салмағы 20-30 келі.
Көкпар – Орталық Азия халықтары ара-

сында кең тараған ойын түрі. Көкпар тарту 
сияқты ұлттық ат спорты ойындары басқа 
да Шығыс елдерінде де бар. Көкпар жігіт-
тердің күш-жігерін, төзімділігін, батыл-
дығы, ептілігін, ат үстінде мықты отыруын
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Мақсаты: мәтін-
мен танысу, диа-
лог және қолдау
(7 мин)

қалыптастырады. Көкпар – аттың қалай 
үйретілгенін, жүйріктігін сынайтын спорт. 
Қазақстанда 1949 жылы Көкпар жарысы-

ның жаңа ережесі бекітілді. Ережеге сәй-
кес Көкпар жарысын арнаулы алаңда, ко-
мандамен өткізу белгіленді. Көкпар бәйге 
алаңдарында (ипподромдарда) өткізіледі.
Ойынға екі жақтан мықты, епті жігіттер 

шығады. Ойын басталмас бұрын төреші 
көкпаршыларды ойын ережесімен таныс-
тырады. Кейде көкпарға 10-15 жігіт қа-
тысады. Мұны дода дейді. Ойын шарты 
бойынша көкпарды жерден алып қашып, 
сыйлы адамның үйіне апаруға тырысады. 
Қарсы жақ одан тартып алып басқа ауылға 
апарып беруге таласады. 
Қазіргі кезде Қазақстанның барлық 

өңірінде көкпар кең дамыған. Қазақтың 
тойы, асы, жиыны, мерекелері көкпарсыз 
өтпейді. Әр өңірдің мықты көкпаршылары 
көп. 
1, 2 топ: «Қарым-қатынас аймағы» 

стра те гиясы 
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2.   Қазақ халқының ұлттық спорт ойыны-
ның бірден-бір көп тарағаны — бәйге мен 
аламан бәйге. Спорттың бұл түрінің өзге-
ше бір ерекшелігі сол — жарыс тек жазық 
жерлер мен ипподромдарда ғана өтіп қой-
майды, спортшының өзі мен оның атына 
жоғары талап қойылатын ойлы-қырлы, 
жасанды, бөгесінді жерлерде де өткізіледі. 
Бір жағынан, осындай жарысты бұрын 
белгісіз, ойлы-қырлы жерлерде өткізу 
қазіргі заманғы ат спортының классика-
лық түріне жақындайды. Әсіресе, аламан 
бәйге спортшының тактикалық шеберлігін 
жетілдіруде маңызы зор. Жарыста мықты 
да, жылдам спортшылардың бәрі бірдей 
жеңе бермейді  дұрыс жаттығып, жарыс-
тың барысында атының күшін тиімді пай-
даланса ғана жеңіске ие болады.
  Жарыстың үлкен шаруашылық, тәрбие-

лік мәні де бар. Олай болатын себебі — 
жарысқа қосатын атты таңдап алып, оны 
баптап, бәйгеге жаратуға дейінгі ұзақ 
мерзімге бәйге атына мініп шабатын бала 
үнемі басы-қасында болып, бапкермен 
бірге еңбек етеді. Бапкер бәйгеге шабатын 
атты ғана баптап қоймайды, оған мініп 
шабатын баланы да қоса дайындайды. 
Бала бәйге атына берілетін жем-шөп, су-
дың мөлшеріне дейін біледі. Бәйге атына 
мінетін бала   атының қандай қабілеті бар 
және жарыс үстінде оны қалай пайдала-
ну керектігін жарыс басталмастан бұрын 
біліп алады.
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3, 4 топ: «Екі түрлі түсініктеме күн-
делігі» стратегиясы

 
Топтық жұмыс: 
жүзеге асатын 
дағды: айтылым.

Әр топ өз жұмысын қорғайды, өзара 
бағалайды. Спикерлер шығып қорғайды

Өзара бағалау
Кері байланыс 
беру 
«+ , » кері 
байланысы

Топтардың атқарған жұмысы бойын-
ша (жеке жұмыс) кері байланысты бел-
гілеңіз (өзара бағалау):

 жұмыстың күшті жағы________

 Керемет жағы
Сабақтың соңы, 
қорытындылау. 
Жүзеге асатын дағ-
ды: жазылым.
Кері байланыс
«5 сөйлеммен же-
делхат» әдісі
(жеке жұмыс)

Маған ұнайтын спорт түрі __________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________________

Бағалау Өзара, оқытушының бағалауы

Қорытынды сөз Бүгінгі сабағымның мақсаты-тыңдаушы-
ларға интербелсенді әдіс-тәсілдерді қолда-
ну арқылы мәтінді меңгерудің тиімді жол-
дарын көрсету. Жаңа сөздерді тақырып 
бойынша пайдалана отырып, сөйлету. 
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Сабақтың нәтижесінде тіл үйренушілер:
-спорт түрлері туралы ақпарат алды;
- өзара жұмыстарын салыстырып, интер-
белсенді тәсілдер негізінде мәтінмен жұ-
мыс жасады.
-маңызды ақпараттарды тез табуға үйренді.
-өздерін және топтық жұмыстарын баға-
лай алды
- көзқарастарын білдіруге үйренді.
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Ләйлә Әбілмәжінова
Шығыс Қазақстан облысы 

Тілдер жөніндегі басқармасы
Шығыс Қазақстан лингвистикалық 

орталығының оқытушысы

Сабақтың 
тақырыбы:

Қазақ тілі сабақтарында сөйлеуге машық-
тандыруда көркем фильмдерді қолдану.

Лексикалық 
тақырыбы:

Қазақ мәдениеті мен тарихы

Грамматикалық 
тақырыбы : 

Көнерген сөздер

Деңгейі: Ортадан жоғары деңгей
Сабақтың 
мақсаты:

Тыңдаушыларға көркем фильмдерді көр-
сете отырып, шешен сөйлеудің мәнерін 
ұғындыру; 
тапқырлықпен және көркем сөздермен 
сөйлеуге машықтандыру; сөйлеу мәдение-
тін жетілдіру.

Сабақтың түрі: Қорытынды сабақ
Сабақтың типі: Дәстүрлі емес
Әдіс-тәсілдері: Интербелсенді әдіс-тәсілдер, ой толғаныс,

сұрақ-жауап әдісі, талдау, баяндау әдісі,  
Раунд Робин әдісі. 

Көрнекілігі: Үлестірмелі материалдар, көркемфильм-
нен үзінді, слайд.

Сабақтың  
барысы:
Ұйымдастыру 
кезеңі:

Қайырлы күн, құрметті әріптестер, қонақ-
тар!
- Сіздерді бүгінгі сабақта көргеніме қуа-
ныштымын.
- Олай болса, сабағымызды бастауға рұқ-
сат етіңіздер.
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1. «Сәлемдесу» 
жаттығуы
Тыңдаушылар 
жанында тұрған 
көршісімен алақан-
дарын түйістіріп, 
мына сөздерді ай-
тып сәлемдеседі.
Мақсаты: жағым-
ды психологиялық 
ахуал тудыру.
(1мин)

«Жылы алақан» стратегиясы 
Сабаққа қатысушылар бір- біріне сәттілік 
тілейді. 
• барлық,
• кезде,
• сәттілік, 
• тілеймін,
           сізге 
Екі топқа бөлу.
Қатысушыларға сарғыш, жасыл түсті 
қалам тарату арқылы отырғызу.

Ой толғаныс –
тақырыпты ашу
Мақсаты: қатысу-
шылардың сөйлеу 
әрекетін дамыту, 
тақырыпқа ба-
ғыттау. (2мин)

Кинофильмге қатысты суреттерді пайда-
лана отырып, сабақта көрсетілетін фильм-
ді табу.

  
Жетекші сұрақтар:
- Суреттерден нені аңғарасыздар?
- Бұл суреттерде қандай оқиға бейнелен-
ген?
-  Қазақ әдебиетінің ғана емес, қазақ халқы 
тарихының төрінен орын алатын дара  
тұлға, аса көрнекті жазушыларымыздың 
бірі  Ілияс Есенберлиннің қай туындысына  
фильм түсірілген?

2-Фильмнен үзінді 
көрсету Мақсаты: 
Үзіндідегі тұрақ ты

Семантикалық карта
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тіркестердің 
мағыналық 
жағынан үй-
лесімділігін таны-
ту (7мин). 

Көшпенді қазақ жұртының бағзы заман-
нан бергі ірге тепкен ата қонысы. Ұшқан 
құстың қанаты талатын осынау кең да-
ланы біздің ата-бабамыз ғасырлар бойы 
ақ білектің күші, ақ найзаның ұшымен 
қорғап келді. Бәрінен бұрын жан-жағын 
жолбарыстай жайпаған жоңғар шапқын-
шылығы қазақ елі үшін үлкен нәубет болды.
Бір тудың астына біріге алмай, алты 

бақан ала ауыз болған қазақ рулары ақта-
бан шұбырындыға ұшырап «Елім-ай» әнін 
айтып, босып кетті.
Шапқыншықтан қалжыраған халық иісі 

қазақтың басын қосып, ата жаудан кек 
алатын бір ұланды аңсаумен болды.

Тұрақты тіркестерді  сәйкестендіру
1. Алты бақан ала 
ауыз болу                                   
2. ұшқан құстың 
қанаты талатындай 
дала             
3. жолбарыстай ай-
батты                                          
4.қатын-баланың 
обалына қалмай-ақ 
қояйын       
5. маңдайы жарқы-
раған ұл                                   
6. құлағы шалу                                                          
7.білектің күші, 
найзаның ұшымен 
қорғау            

есту 

көз жасына қал-
мау 

бақытты 

бірлігі жоқ 

өте ұзақ, алыс жер 

күресу
күшті
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 Лексикалық ми-
нимум
Мақсаты: көнер-
ген тарихи сөз-
дердің мағынасын  
ашу(1мин).                    

Тыңдаушылардың алдарына қима қағаз-
дар беру.
Берілген сөздерге мәндес сөздерді тап.
Мысалы:
Пырақ –                   тұлпар (қанатты ат)
Нәубет –                  апат (жұт)
Ата жау –                 дұшпан
Қауесет –                 сөз тарату
Несібе –                   ырыс
Жат –                        бөтен
Әмір ету  –               бұйрық беру
Дақпырт –                атақ, даңқ 

2-Фильмнен үзін-
ді  көру  «Диалог 
құрастыру » әдісі
Мақсаты:  сөйлеу-
шінің сөз сапта-
уын, тіл байлығын 
жетілдіру, сөздік 
қорларын дамыта 
отырып бейнелі 
сөйлеуге үйрету.
(10 мин)

Топтық жұмыс.

2-үзіндіден кейіпкер тіліндегі тапқыр-
лықпен айтылған шешендік сөздерді 
ажырата білу. 
Мына диалогтағы кейіпкерлердің сөз 
сап тау ерекшелігі? (тапқырлықпен ше-
шен сөйлеу мәдениеті) туралы ойларын 
тыңдау.

Алдыңғы диалогты үлгі ете отырып, 
қазір гі заманға сай мемлекеттік қызмет-
керлердің «Әдемі сөйлеу» шешендік ше-
берлігін ашу.      
2.1 Екі топ арасында, «Сөз тапқанға қолқа 
жоқ» демекші, біз өткенімізді өнеге, қазір-
гіні қастер тұта отырып, «Менің қыз-
метім...» тақырыбында диалогты ұтқыр-
лық  пен, тапқырлықпен, шешендік сөздер 
арқы лы аяқтаңыздар.
Мемлекеттік қызмет дегеніміз?
 - Елдің мүддесіне адал еңбек.
- Мемлекеттік мүддесін биік қою.
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- абыройлы міндет
Қызметіңіздің маңыздылығы неде?
- Патриоттық парыз.
- Асқақ мұраттарға адал қызмет.
- Тәуелсіз Қазақстанның өркендеуіне өз 
үле сін қосу.
Қызметкердің бойындағы қасиеттері?
Cауатты
Тәрбиелі 
Білімді
Үш тілділік
Сыпайы
Шешен сөйлеу мәдениеті

Сонымен, мемлекеттік қызметте жүру – 
ең абыройлы, ең мәртебелі жарқын жол.
Біздің орталықта да рухани жаңғыру ба-
рысында «Әдемі сөйле» атты шешендік 
шеберлік мектебі жобасы іске асырылуда 
(5 жылдық).

3-Фильмнен үзінді 
көру
«Раунд Робин» 
әдісі
Мақсаты:Сабаққа
өзінің сабақтан 
сөздік қорларына 
қосқан шешендік 
сөздерді пайдалану 
арқылы бір сөзбен 
жеткізу.

Көрсетілген үзіндідегі айтылған қанатты 
сөздерді  мағынасын, қазіргі уақытқа сай 
мысал келтіру. 
Ақ түйенің қарны жарылған күн – қуа-
ныш, мереке 
Мысалы: (Елімізде ЭКСПО ашылуы ақ 
түйенің қарны жарылған күн болды. 
Елімізде ЭКСПО ашылуы   қуанышты күн 
болды; Астананың 20 жылдығы – қуаныш-
ты мереке).

Халқым үшін жаным құрбан - патриот-
тық сезім, еліңе адал қызмет ету.
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Қорытынды сөз: 
(2 мин)                                                                                                                                               
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
      

Бүгінгі сабағымыздың  мақсаты тыңдау-
шыларға көркем фильмдерді көрсете оты-
рып  шешен сөйлеудің мәнерін ұғындыру, 
тапқырлықпен және көркем сөздермен 
сөйлеуге машықтандыру, сөйлеу мәдение-
тін жетілдіру жолдарын көрсету болды. 
Оқыту процесін жеделдету және жетіл-

діру үшін сабақта техникалық құралдарды, 
соның ішінде бейнефильмдерді пайдала-
нудың дидактика тұрғысынан маңызы зор.
Менің ойымша, бейнефильмдер тіл үй-

ренушінің тыңдап, түсіну, есте сақтау 
қабілеттерін дамытуға, және сол түсін-
гендерін ауызша шешендік сөздермен  
баян дауға арналатын тіл құралы. 
Сабақта бейнефильмдерді қолдану нәти-

жесінде тыңдаушылар өздері меңгерген 
қанатты  сөздерді шебер қолдануға дағды-
ландыру. 
Сондықтан мен сабағымда ой толғаныс, 

диалог құру, РаундРобин әдістерін  қол-
дандым.
Осы фильмнің үзінділері арқылы  өз ой-

ларын шебер, еркін  және шешендік сөз-
дерді, мақалдарды тыңдата отырып, тіл 
байлықтарын жетілдіруді, дамытуды  көз-
дедім.
Тіл – халық тарихы, тіл - ұлттық қазына, 

тіл өз халқымыздың рухани байлығы, өт-
кені мен болашағы. 
Әрбір күніміз мерекелі, әрбір ісіміз бе-

рекелі болсын! Дамуымыз жедел, келеше-
гіміз кемел болсын! 
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Гүлнұр Құрманғалиева 
Шығыс Қазақстан облысы 

Тілдер жөніндегі басқармасы
Шығыс Қазақстан лингвистикалық 

орталығының оқытушысы
Сабақтың тақы-
рыбы:

Сөйлеу әрекеттеріне дағдыландырудың 
тиімді құралы – топтық жұмысты ересек-
тер арасында ұйымдастыру.

Сабақтың лекси-
калық тақырыбы: 

«Бала жүрегі мейірімділікті сүйеді»

Сабақтың грам-
матикалық тақы-
рыбы:

Тұрақты тіркестер

Деңгейі: С 1 жоғары деңгей
Сабақтың түрі: Панорамалық сабақ
Сабақтың мақса-
ты:

Қазақ тілін үйретуде топтық жұмысты 
дұрыс ұйымдастыру әдістемесімен та-
ныстыру арқылы қатысушыларға тіл үй-
ренушінің өтілген материалды тиянақты 
меңгеруіне, тақырып төңірегінде ойын 
еркін, жатық жеткізуіне, тыңдаушының 
шығармашылық ізденістерін арттыруына 
машықтандыру жолдарымен таныстыру.

Сабақта қолданы-
латын әдіс-тәсіл-
дер:

Топтастыру, ой шақыру, рефлексивті 
сұрақтар, миға шабуыл, кері байланыс.

Көрнекілігі: Үлестірмелі материалдар, бейнеролик, 
суреттер, смайликтер, слайдтар.

Лексикалық мини-
мум:

Замана дерті, тастанды бала, тағдыр тау-
қыметі, ананың зары, баз кешу, адами құн-
дылық, жетім бала, өзекті мәселе, қамқор-
лықсыз қалу, қайтыс болу, толық
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жетім, ана мейірімі, бауырына баспау, тағ-
дырдың талқысы, зардап шегу, зиянды 
әдет, адамның бұзылуы, кері кету, дүниеге 
келу, кемтар бала, қадамын ойлау, от басу, 
қыршыннан қию, бас тарту.

Сабақ барысы:
Ұйымдастыру 
(1 мин)

1. Ой шақыру 
(3 мин)
Бейнеролик
көрсету.

Мақсаты: Тіл үй-
ренушілерге бей-
нероликті көрсету 
арқылы тақырып-
ты ашу, пікірта-
ласқа бағыттау.

Құрметті әріптестер! Бүгінгі семинарға 
қош келдіңіздер!  
Менің әдістемелік тақырыбым: Сөйлеу 
әре кет теріне дағдыландырудың тиім-
ді құра  лы – топтық жұмысты ере сек тер 
арасын  да ұйымдастыру.  
Лексикалық тақырып: «Бала жүрегі 
мейірім ділікті сүйеді».  Жоғары деңгей. 
Сабақтың мақсаты: Қазақ тілін үйретуде 
топтық жұмыстарды дұрыс ұйымдастыру 
әдістемесімен таныстыру арқылы қаты-
сушыларға тіл үйренушінің өтілген ма-
териалды тиянақты меңгеруіне, тақырып 
төңірегінде ойын еркін, жатық жеткізуіне, 
тыңдаушының шығармашылық ізденіс те-
рін арттыруына машықтандыру жолдарын 
көрсету. 
Экранға зер салыңыздар!
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Ф.Оңғарсынова  Жетімнің монологы  
Жетекші сұрақтар: 
1. Бұл бейнеролик қандай мақсатта көр-
сетілді деп ойлайсыздар?
2. Осы мәселенің бүгінгі күнде маңыз-
дылығы  қандай?
3. Бүгінгі қоғамда мұндай жағдайлар не-
ге көбейді?
Соңғы кездері елімізді «жаңа туған бала-
сын жолда тастап кетті, қоқысқа лақтырып 
кетті» деген жаңалықтар дүр сілкіндірді. 
Жаңа ғана бой түзеген бойжеткендеріміз 
бен кейбір жас аналарымыз өз туған ба-
лаларынан кез келген жолмен баз кешіп 
жатыр. Ендеше, бүгінгі «Бала жүрегі 
мейірім ділікті сүйеді» атты пікірталасы-
мыз тастанды балалар тағдыры мәселесін 
көтеруге арналады. Тыңдаушылардың са-
палы білім алуына ықпал ету үшін топтық 
жұмыстарды қолданамыз. Сабақ соңын-
да топ аралық және жеке бағалау жүр-
гізілетіндіктен, әрбір топ мүшесінің бер-
ген жауабына мұқият болыңыздар.
Әрбір топ сағат тілінің бағытымен тап-
сыр маларға жауап береді.

2. Топқа бөлу: 
Таратылған қима 
қағаздардағы 
тұрақты тіркес-
терді құрастыру 
арқылы тыңдау-
шылар топтасты-
рылады. 
(3 мин)

Тыңдаушылар «Алтын сандыққа» салын-
ған қима қағаздарын таңдап  алады.
№ 1 топ: «Алпыс екі – тамыры – боса-
ды» – мейірімі түсті.
№ 2 топ: «Ат тонын – ала - қашу» - 
жауап кершіліктен қашу.
№3 топ: «Кең – дүние – тар болу» - дүние-
ден түңілу.
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3. «ПОПС» форму-
ласы: 
Әрбір топ мүшесі 
«ПОПС» формула-
сын пайдалана 
оты рып идея тіз-
бек терін дамыта-
ды. 
Мақсаты: Нәти-
желі ұсыныстар 
беру арқылы 
идеяның туында-
уы, ойды күрде-
лендіріп, болжам 
жасау, ой толғау. 
(5 мин)

«Жетім көрсең, жебей жүр» деп дана ба-
баларымыз жетім-жесірін жылатпаған. 
Тұл жетім қылған тағдырға дауа бар ма, 
ал қазіргі заманда жетімнен тастанды бала 
көп. Осындай мәселенің тууына себепкер 
болатын жағдайлар туралы ойымызды өр-
бітейік.
- №1 топ: «Тастанды, жетім балалар-
дың көбеюі сол баланы тапқан ананың 
сана-сезіміне, біліміне байланысты».
- №2 топ: «Тастанды, жетім балалар-
дың көбеюі сол сол елдің экономикасына 
тікелей байланысты».
- №3 топ: «Тастанды, жетім балалар-
дың көбеюі сол баланы тапқан ананың 
тұрмыс жағдайына  байланысты».
1. Бірінші тыңдаушы «Менің ойымша, 
...» 2. Екінші тыңдаушы «Себебі мен оны 
былай түсіндіремін … » 
3. Үшінші тыңдаушы «Оны мен мына 
фактілермен, мысалдармен дәлелдей ала-
мын … » 4. Төртінші тыңдаушы «Осыған 
байланысты мен мынадай қорытынды 
шешімге келдім ...
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4. Мәтінді оқып 
шығып, беріл-
ген тапсырманы 
орын дау.
 (1 мин)

 «Пирами-
далық талқылау» 
әдісін пайдалана 
отырып, оп мүше-
лері бағдарлама 
қатысушылары 
ретінде өз пікір-
лерін жеке жазып, 
ортада талқылап, 
ортақ пікір қалып-
тастырады. 
Мақсаты: Қаты-
сушылардың 
берілген проблема-
ны шешу жолдары 
туралы идеялар 
ұсынуы арқылы 
ойды күрделендіру, 
болжам жасау, ой 
толғау.
(3 мин)

Адами құндылықтардың орны мен реті 
ауы сып бара жатқан бұл заманда елімізде-
гі жетім балалар санының жоғары болуы 
өзекті мәселе болып отыр. Жетімін жылат-
паған, жесірін еліне қайтармаған, бала-
лар үйін қажет етпеген еліміздің бүгінгі 
жағдайы тым басқа. Жалпы Қазақстан Рес-
публикасы бойынша 2016 жылғы мәлімет-
тер бойын ша жетім балаларға және ата-ана-
ның қарауынсыз қалған баларға арналған 
188 балалар үйі жұмыс жасайды. Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министр-
лігі балалардың құқықтарын қорғау коми-
тетінің 2015 жылы жасаған баяндамасына 
сүйенсек, елімізде 32362 жетім және ата-
ана сының қамқорлығынсыз қалған бала-
лар тіркелген. Бұл балалардың барлығы то-
лық жетім емес, көпшілігінен ата-аналары 
бас тартқан немесе балаларына құқықтары 
шектелген. Барлық балалар үйінде тәрбие-
ленушілердің 82 пайызының ата-анала-
ры тірі, қалған 18 пайызының бір немесе 
ата-анасының екеуі де қайтыс болғандар. 
Демек, 6000-ға жуық баланы толық жетім-
дер деп айтуға болады деген сөз.

(«edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журна-
лы №3) Мәтінде берілген статистикалық 
мә ліметтерді басшылыққа ала отырып 
1) «Бүгінгі заманның дертіне айналып 
отырған тастанды балаларды азайту 
үшін қандай ұсыныстар айтар едіңіз-
дер?» атты сауалға біздің бүгінгі «Сырла-
су» бағдарламасына психолог ғалымдар 
тобы арнайы келіп отыр екен. Олай болса, 
сөз сіздерге беріледі.
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- Осы мәселе бойынша  заңгерлер тобына 
сөз беріледі.
- Ендеше келесі сөз кезегі тілшілерге 
беріледі.
2) Ұлттық құндылық пен отбасы құн-
дылығының қазіргі қоғамдағы көрінісі 
қандай?
Әрбір бағдарламаға қатысушы топ бір-бір 
сөйлеммен түйін жасайды.

 5. «Эссе» 
жазу.
Мақсаты: Белсен-
ді түрде шығар-
машылықпен 
жұмыс жүргізуге, 
болжам жасауға 
негіз қаланады.
(10 мин)

Эссе жазу тәртібі 
бойынша тірек сөз-
дер ретінде әрбір 
суретке сөз тірке-
стері беріледі.

Мұстафа Аңсағанның анимациялық 
суреттерін пайдалана отырып, әр топ бес 
минуттық эссе жазады және  топ болып 
қорғайды. Эссені аталмыш тақырыптағы  
белгілі бір тұрақты тіркеспен қорытынды-
лау ұсынылады.

- ана мейірімі, 
- бауырына баспау, 
- тағдырдың талқысы, 
- маскүнемдіктің зардабы, 
- тастанды бала.

- зиянды әдет
- адамның бұзылуы,
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- кері кету,
- дүниеге келу,
- кемтар бала

- қадамын ойлау
- от басу
- тастап кету
- қыршыннан қию
- бас тарту
Әрине, ана есімі ардақты да қасиетті. Ана 
махаббаты мен жылуынсыз – мына өмір 
жетім. Осындай киелі «ана» есімін кірлетіп 
жүрген кейбір безбүйрек аналарымыз қоға-
мымызда жоғалады деген сенім білдірейік. 
Ұлттық құндылықтарымызды, оның ішін-
де отбасы құндылықтарын рухани, ұлттық 
санамызды, дәстүрлерімізді қайта жаңғыр-
ту арқылы дамыған ел болатынымызға се-
неміз. «Бала жүрегі мейірімділікті сүйеді, 
бала ата-анасымен бақытты».

6. «Бағалау пара-
ғы» таратылады. 
Мақсаты: Бір-
бірімен қарым-қа-
тынас жасай 
отырып, рефлек-
сивті ойлау, өз-
гені және өзін-өзі 
бағалау дағдысын 
қалыптастыруға, 
сараптама жасау-
ға ықпал етеді. 
(5 мин)

Әрбір топ өзара бір-біріне баға беріп ке-
теді. Бағалау 5 балдық жүйеде жүргізіледі.  
(Топтар өзара талқылау жасап, бағалау 
парағын талдайды). 
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7. Рефлексия: 
Смайликтер 
арқылы – кері 
байланыс жасау.
Мақсаты: 
Субъектілердің 
өзіндік басқару 
қабілеттерін 
дамытуға, өз әре-
кеттерінің (та-
нымдық, білімдік, 
қарым-қатына-
стық) нәтижелі 
болуына, олардың 
өз жауапкершілі-
гін арттыруға 
бағытталады. 
Орындалып өткен 
әрекеттің нәти-
жесін зерттеу 
көзделеді. 
(1 мин)

 - керегімді алдым.

  - түсінбедім.

  - талқылау керек. 
Не ұнады? Не ұнамады? Стикерге жазып 
суреттерге жапсырып кету керек.

Қорытынды сөз:
(2 мин)

Біздің бүгінгі мақсатымыз қазақ тілін үй-
ретуде топтық жұмысты дұрыс ұйымда-
стыру әдістемесімен таныстыру арқылы 
қатысушыларға тіл үйренушінің өтілген 
материалды тиянақты меңгеруіне, тақы-
рып төңірегінде ойын еркін, жатық жет-
кізуіне, тыңдаушының шығармашылық 
ізденістерін арттыруына машықтан-
дыру жолдарын көрсету болатын. 
Өз де   рі  ңіз  ге белгілі С1 – жоғары деңгей-
дегі тілді қолданушы әр түрлі тақырып-
тарда қиын мәтіндерді түсіне алады, жа-
сырын мағынаны ажырата біледі, жоғары



133

қарқында бірден тез сөйлейді. Тіл қолда-
нушы ауызекі сөйлеу тілі элементтері мен 
түрлі тұрақты тіркестерді тани алады, 
күр делі тақырыпқа құрылған мәтіндердің 
маңызды мәселелерін нақтылап, қосым-
ша талқылаулар, тұжырымдар, тиісті мы-
салдар арқылы түйіндей отырып, анық та 
нақты жеткізе алуы керек. 
Біздің жалпы барлық сабақтарымыз мо-
дульдік технологияға негізделген. Бүгінгі 
көрсетілген пікірталас сабағы қорытын-
ды сабақ үлгісінде ұйымдастырылды. Са-
бақты қызықты етіп өткізу, оқыту үрдісін 
тартымды етіп, қорытынды сабақтарды  
ұйымдастыру мәселесін шешу жолында 
ойымызға келетін ең негізгі жолдардың 
бірі – ойын технологияларының ішіндегі 
іскери ойындарды қолдану. Оқытушы өз 
пәнінің теориясын қаншалық жетік біл-
се де, оның ісінің нәтижелі болуының ең 
басты кепілі – әдіс - тәсілдерінің дұрыс 
таңдалуы, тиімді жұмыс түрлерінің жүр-
гізілуі.
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Сондықтан ересектерді оқытуда іскери 
ойындарды дұрыс қолдану педагогикалық 
шеберлікті, ізденіс пен шығармашылықты, 
алдына айқын мақсат қоя біліп, оған жету-
дің жолдарын жан - жақты ойластыра алу-
ды, сонымен қатар психологиялық білімді 
де талап етеді.
Бүгінгі сабағымда мынадай әдіс-тәсілдер 
қол  дан дым: олар Ресей профессоры ойлап 
тапқан «ПОПС формуласы, оқытудың ин-
терактивті әдістерінің бірі «Миға шабуыл» 
әдісі, пирамидалық талқылау әдіс те рі, топ-
тас  тыру, ой шақыру, рефлексивті сұрақ тар т.б.
Сабақ соңында бағалау парағы таратылып 
өзін-өзі және өзгені бағалау әрекеті жаса-
лып, кері байланыс арқылы сабақ  нәтиже-
сін зерттеу көзделді.            
Іскери ойындар көбінесе қорытынды са-
бақта жинақталған білімдерін көрсетуде 
қолданылатын болғандықтан, сабақты топ-
тық жұмыс арқылы ұйымдастыру тиімді 
деп ойлаймын.
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