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Воспитательное значение орнамента в работе с детьми и молодежью реализовано не 
только в образовательном процессе школ, но и в учреждениях дополнительного образования, 
различных кружках и детских творческих объединениях. 

В ходе нашего исследования, при изучении использования орнамента в целях 
воспитания гармоничной личности в образовательных учреждениях г. Костаная, мы выявили 
ряд проблем и противоречий, связанных, в частности, с недостаточной разработанностью 
учебно-методического обеспечения данного процесса. Так, в связи с выявленными 
проблемами мы пришли к решению создать электронное учебное пособие, содержание 
которого будет включать в себя технологию по изготовлению орнамента из различных 
материалов, технологию изготовления различных изделий декоративно-прикладного 
искусства и украшение их казахским национальным орнаментом. В этом аспекте у нас 
намечена перспектива сотрудничества и работы с кружком декоративно-прикладного 
искусства под названием «Қылқалам шеберлері», который работает в доме детского 
творчества. 
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Ұстаз – ізденімпаз өзіне талап қоя білетін, кəсіби – құзырлылық жəне шеберлілік 

деңгейі жоғары, рухы биік, даралық сапалары жетілген, шығар тауы биік маман.  
Тіршілік үшін ұрпақтан өзге өзекті нəрсе жоқ. Бəрімізді бүгінгі таңда алаңдататын 

мəселе -сол ұрпақтың сапалы білімді игеруі.  Елбасы Н.Ə.Назарбаев: «Білімді, сауатты 
адамдар-бұл ХХІ ғасырда адамзат дамуының негізгі қозғаушы күші» деуінің өзі-үлкен 
көрегендіктің белгісі. 

Ұлтымыздың тірегіне айналар ұрпаққа деген көзқарас Елбасымыздың білім саласына 
ерекше назар аударуымен биылғы «Жаңа əлемдегі жаңа Қазақстан» жолдауында таяудағы 10 
жылға айқындалып отыр. 

Қазақстанның əлемдегі бəсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру 
стратегиясын қолдау-барша ұстаздардың міндеті екені де  анық. 

Өзекті мəселе-жас ұрпақтың Елбасы бастаған көш-керуенге кідіріссіз ілесуі. Ілесе 
алмаса-бізге сын. Тобықтай түйінді тарқатып айтқанда халқымыздың тағдыры- жас 
ұрпақтың қолында. Оларды жігерлендіру, жаңа бағыт, үлкен серпін əкелу-ұстаздардың 
жауапкершіліктері. Ұлы ойшыл Жалал-ад-дин Рулш былай деген екен: «Сен бұл өмірге 
мақсатты тіршіліктерді тындыруға келдің жəне алдағы міндетің де сол. Егер осыны 
орындамасаң, онда ештеңе істемегенің». Осы сөз - əрбір ұстазға арнап айтылғандай. Ұстаз-
бұл тек тəрбиеші ғана емес, сонымен бірге дос, біздің қоғамымыздағы білікті тұлғаны биікке 
көтеретін адам. Озық ойлы білімдар адам заманның, қоғамның дамуына, өзгеруіне өз үлесін 
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қосады. Соңғы жылдары жеке тұлғаны қалыптастыруды дамыту жəне оған жан-жақты терең 
білім беру мақсатында жүйелі жұмыстар атқарылып, мемлекеттік стандарт талаптарына сай 
бақылау тəсілдерін қолдануымыз көңілге қуаныш ұялатады. Өйткені қазіргі кезеңде білім 
беру жүйесінің ең басты мəселесі – шəкірттің білім сапасының деңгейін халықаралық 
дəрежеге жеткізу. 

Осыған орай мемлекеттік білім беру саясатының бағытында мектеп баланың дамуын 
жүзеге асырып, тұлғаның қабілеттілігін ескеріп, бір қалыпта қалыптасуын қамтамасыз етуі 
керек. 

Қарапайымдылықтан күрделілікке ұмтылатын болсақ, онда жеке тұлғаның 
талпынысын оятып, ұстаз бен шəкірт арасындағы байланысты нығайтуға болады. 

Қазіргі таңдағы оқыту мақсаты – оқушының танымдық тəжірибесін ескере отырып, 
жеке тұлға ретінде дамуына оң ықпал, көмек көрсету. 

Əлемдік білім кеңістігіндегі озық тəжірибеге негізделген 12 жылдық білім беруге 
көшудегі негізгі нысана-адамзат тарихында уақыт озған сайын өзектілігі арта түсетін білімді 
де білікті, тəжірибелі де текті ұрпақ қалыптастыру. Ұлтымызды дəріптейтін, рухымызды 
биіктетіп, ұлттық сенімімізді жігерлендіретін ұрпақтың болашағы – бізге, яғни ұстаздарға 
үлкен міндет. Ол үшін мұғалім кəсіби біліктілігін жаңа бағытта арттырып, білім мазмұнын 
жаңартып, тиісті əдіс-тəсілдерді қолданып, əдістемелік негіздерді қалыптастыруы керек. 
Өйткені білім əр адамға өмір бойы қажет екенін өмір тəжірибесі дəлелдеп отыр. 

«Кез-келген білім бағдарламасының табысты орындалуы мұғалімге байланысты. 
Оның кəсіби шеберлігі нысаналы бағдарламаны да, оқу жоспарын да биік деңгейде жүзеге 
асыруға ықпал ете алады, ал кəсіби дəрменсіздігі істі құлдыратады..» делінген ҚР-сы орта 
білім беру жүйесі дамуының мемлекеттік тұжырымдамасында. Орынды айтылған пікір жеке 
тұлғаны тəбиелейтін адам – мұғалім, мұғалімге сенім білдірмесе, оқу игі жеміс бере 
алмайды, сондықтан қоғамымыз мұғалімге үлкен сенім артып отыр. 

Адам баласына шын мəнінде білімді болуы үшін үш қасиет: жан-жақты білім, ойлауға 
дағдыланғандығы жəне сезім дарқандығы қажет. Əрбір оқушының өне бойына осы 
қасиеттерді сіңіріп, жаңашыл үрдіспен еңбек ететін болсақ, бəсекеге қабілетті тұлғаны 
қалыптастырамыз. 

Іскер ағаштан бір затты қырнап жасаудан бұрын оны жоңғылап алатыны сияқты, 
мұғалім де оқушыға өзінің тəлімдерін үйретуден бұрын оның бойындағы білім алуға деген 
талпынысты оятып алуы қажет. Ұлтты жаңа интеллектуалды белеске көтеру туралы Ел 
президенті қабылдаған үндеуге сəйкес жүргізіліп жатқан білім беру жүйесіндегі деңгейі биік 
болуы үшін мұғалім əрбір сабағын өзіндік ойы, шиеленісуі мен шешімі бар өнер 
шығармасындай ойластырып, дайындауы қажет. Білім беру барысында оқушының жеке 
тұлға ретіндегі ерекшеліктерін ескеру-баланың өзін-өзі дамыту мəселесін оңтайлы шешуге 
мүмкіндік береді. Орыстың ұлы педогогы В.А.Сухомлинский «Мектептің басты міндеті-
əрбір адамның дарындылығын ашу, оны толыққанды шығырмашылық, еңбек жолына 
бағдарлау. Əрбір оқушының қайталанбас дарынын дəл басып табу, аша түсу, қастерлеу, бұл-
тұлғаны адамзат қадір-қасиетінің өркендеуінің жоғарғы деңгейіне дейін көтеру деген сөз», -
деген. 

Қазақстан Республикасы тəуелсіз мемлекеттер қатарына қосылғаннан бері қоғамды 
ақпараттандырудан туындаған өзгерістер оның барлық салаларымен қатар мұғалімдік кəсіби 
қызметке де өз ықпалдарын тигізуде. Білім беру үдерісін бүгінгі күн талабына сай жаңаша 
ұйымдастыру ғалымдардан оның философиялық, педагогикалық-психологиялық негіздерін, 
теориясы мен тəжірибесін терең зерттеуді, заманауи талаптарына қарай білім беру 
технологиялары мен əдістерін, дүниетанымның ұстанымдарын қайта қарастыруды, рухани-
адамгершілік құндылықтарға бетбұрыс жасауды талап етеді. 

Демек, жаңаша білім беру – жаңа білім мен дағдыны меңгерген, шығармашылық 
қабілеті жоғары, дербес ізденіс нəтижесінде елеулі мəселелердің шешіміне қол жеткізетін, 
ойлау қабілетімен ерекшеленетін тұлғаны қалыптастыруды көздейді. 
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Білім – адам сапаларының өзгеруін басқаратын үрдіс болғандықтан, ол педагогикалық 
мамандықтың кəсіби біліктілік қабілеттерін дамытуға бағытталады. Сондықтан «адамды» 
өмір сүру барысында өзгеруге əлеуеті жететін ашық жүйе деп қарастырғанымыз жөн. Ол 
белгілі бір саладағы маман болғандықтан, «адамды» - маман тұрғысынан қарау «біліктілік» 
ұғымына шығарады. Біліктілік – бұл білімді меңгерудегі, тəжірбиедегі білімділікті, 
құндылықты бейнелейтін жалпы қабілеттілік. Бүгінгі күн мұғалімнің біліктілігін арттыруды 
жалпықоғамдық мəселе ретінде қарастыру қажеттігі туған кезең. Себебі білімді тереңдету, 
молайту, жетілдіру, арттыру жеке басы үшін ғана емес, қазіргі қоғамға қажет əрекет деп 
қабылдауымыз керек. Бұл мұғалімнің өз қызметінде табысқа жетуін ғана көздемейді, оның 
аясын одан əлдеқайда кеңірек қарастырған жөн. 

Еліміздің бүгіні мен ертеңі өскелең ұрпақ еншісінде. Ал осы ұрпақты бүгінгі таңда 
жан–жақты, терең білімді, интеллектуалдық деңгейі жоғары өзбетімен ізденуге қабілетті етіп 
қалыптастырудың бірден-бір жолы – оқушыны шығармашылыққа жетелеу. Бұл мұғалімнен 
терең біліктілікті қажет етеді. Себебі шығармашыл ұстаз ғана шығармашыл тұлғаны 
қалыптастыра алады. Бүгінгі қазақстандық мектептерге қоғамның қарқынды дамуына ілесе 
алатын, заман талабына сай ойлайтын, ғылыми-əдістемелік білімі жеткілікті, педагогика мен 
психологияны терең меңгерген ізденімпаз мұғалім қажет. Бұл мұғалімнің кəсіби 
шеберлігінен көрінеді. Басқаша айтқанда, білім беру үдерісі мұғалімнің дайындық деңгейі 
мен мамандық сапасына үлкен талап қояды. Ол мұғалімнің өзін-өзі дамуына, өзіндік білім 
алуына жəне өздігінен шығармашылық түрде қызметтерін іске асыруға мүмкіндік береді. 
Мұғалім – бүгінгі оқушы – ертеңгі қоғамның, елдің тірегін өмірге дайындаушы. Мұғалім 
мамандығының құндылығы да осында деп түсінгеніміз дұрыс.Мұғалімнің кəсіби біліктілігі 
оның іс-əрекетінің тиімді болуының теориялық жəне жалпы əдіснамалық негізі болып 
табылады. Мұғалімнің кəсіби білігі оның практикалық қызметінде іске асырылады, 
сондықтан ол, оның жалпы педагогикалық, əдістемелік біліктілігімен, дағдысымен тығыз 
байланысты. Біліктілікті арттыру курстары арқылы мұғалімдерді оқытуда оқытушы 
жетекшілік, бағыт берушілік, ұйымдастырушылық, түзетушілік əрекеттерді атқаруы керек. 
Оқытушының осындай əрекетіне білім алушы мұғалімнің өзі де бойындағы бар білімін 
көрсете байланыс жасағанда ғана сапалы нəтижеге жетуге болады деп ойлаймыз. 
Мұғалімдердің өз білімдерін жүйелі көтеріп отырулары – олардың шығармашылықпен 
жұмыс істеуіне ықпал ететін негізгі фактор. Еліміздің білім беру саясатындағы көкейтесті 
мəселелердің бірі де осы мұғалімдердің біліктіліктерін жүйелі арттыру болып табылады.  

Елбасымыз Нұрсылтан Назарбаев »Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер бүгінгі 
мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай тəрбиелесе Қазақстан сол деңгейде болады. 
Сондықтан ұстазға жүктелер міндет ауыр» деген болатын. Қазіргі заман Мұғалімінен тек өз 
пəнінің терең білгірі болуы емес, тарихи танымдық, педагогикалық-психологикалық 
сауаттылық, саяси экономикалық білімділік жəне ақпараттық сауаттылық талап етілуде. Ол 
заман талабына сай білім беруде жаңалыққа жаны құмар, шығармашылықпен жұмыс істеп, 
оқу мен тəрбие ісіне еніп, оқытудың қазіргі жаңа технологиясын шебер терең меңгерген 
болғанда ғана білігі мен білімі жоғары, жетекші тұлға ретінде ұлағатты саналады деп 
ойлаймын. 

Қазіргі кезде ғылым мен техниканың даму деңгейі əрбір адамға сапалы жəне терең 
білімнің, іскерліктің болуын қамтиды. Шебер ұстаз дегенді шығармашыл ұстаз деп те атар 
едім. Шығармашыл ұстаз күнделікті əрбір сабағын түрлендіріп өткізуге тырысады. 
Оқушының білімін көтерудің ең басты шарты-оның пəнге деген қызығушылығын арттыру. 
Пəнге деген қызығушылығы болса ғана, бала оған көңіл қойып тыңдап, тереңдете оқып 
үйрене бастайды. Пəнге қызыққан оқушының білім сапасының жоғары болатыны белгілі. 
Шебер мұғалім үнемі оқушының ойлау белсенділігін арттырып, білімге қызығушылығын 
тудырғанда ғана ұстаз мақсатына жетеді. 

Сабақты тартымды, қызықты етіп өткізу — мұғалімнің шеберлігі, білімділігі, таланты. 
Егер, мұғалім сабақта бір тақырыпты оқытуда оқушыларды ойландыруға, ізденуге, тəжірибе 
жасап, істеген жұмысын қорытындылай білуге, сөйлеу мəдениетін дамытуға, ғылыми тілде 
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сөйлей білуге назар аударса, келесі бір сабақтың тұрмыс, салт- сана көрінісіне, кəзіргі 
жеткіншек жете білмейтін ұғым- түсінігін бүгінгі өмір салтына жинастыра көңіл аударса, сол 
арқылы танымдық мақсат қояды. Сөйте отырып, ұлттық дəстүрді қадірлей білуге, 
адамгершілікке, ізгіліктілікке, ұлттық тəлім- тəбие беруге назар аударылады. Сабақ үрдісінде 
оқушылар өзіне- өзі баға беруге, əлсіз жақтарын сын көзбен қарауға өзінің жетістігін жете 
білуге, өзбетімен іздене білуге дағдылары қалыптасады. Оқушылар арасында 
ынтымақтастық, сенім ахуалы қалыптасып, өзара сыйластық орнайды. Міне, осыларды 
педагогикалық шеберлікті аша түсудің тағы бір қыры деп есептеймін. 

Мұғалімге қойылатын талап – жауапкершілік, жүктелген үлкен міндет, абыройлы 
істің сан қырлылығы одан жан – жақты терең біліктілікті, аса педагогикалық шеберлікті, өте 
нəзік психологиялық қабілеттілікті талап етеді. 

Бұдан нені байқауға болады? Мұғалімнен жан – жақты терең білім-біліктілікті, сегіз 
қырлы, бір сырлылықты талап етіп тұрған жоқ па? 

Мұғалімнің бір ғана сыры – оның мамандығы. Бұл дүниеде теңдесі жоқ мамандық тек 
мұғалімге ғана лайық. Сондықтан ұстаз адам – кəсіби мамандығына құштар, оны жан – 
тəнімен сүйетін, барлық өмірін соған арнауы тиіс. Олай болса мұғалім еңбегінің сан 
қырлылығы осыдан өрбиді. Мұғалім адамның өз пəнін терең меңгеруі оның ең алғашқы 
қыры, кəсіби шеберлілігін үздіксіз ұштай, шыңдай түсуі екінші қыры болмақ. Үшінші қыры 
– мұғалімнің тілді меңгеруі – тіл шеберлігі. Сөзді жетесіне жеткізе сөйлей білудің өзі – өнер. 
Себебі, тіл – тəрбие құралы. Төртінші қыры – байқағыштық сезімі – көрегендігі. Бесінші 
қыры – əр жүректі білім шұғыласымен нұрландырудың ең тиімді, ең төте жолын таба білетін 
жасампаздығы. Алтыншы қыры – жан – жақты дарындылығы. Жетінші қыры – үздіксіз, 
тынымсыз ізденімпаздығы. Сегізінші қыры – үлгі-өнегесі, мұғалім мəдениеті немесе 
педагогикалық əдеп – этикасы деуге болар еді. Себебі, мұғалімнің келбеті – сыртқы 
мəдениеті, қарым-қатынасы, өзін-өзі басқаруы, бақылауы, сөйлеу мəдениеті, үздіксіз 
жаңарып, өзгеріп, үнемі жаңа сипатқа ие болып отыруы мұғалімдік мамандықтың ең басты 
этикалық сапалық белгісі. 

Мұғалім – Ұстаз тұлғасы, оның іс-əрекетінің сан – қырлылығынан ұстаз беделі деген 
ұғым туындайды. Мұғалімнің беделді болуының алғы шарттары: бірінші: балаға үлгілі 
болуы, жəне үлгі көрсетуші болуы керек. 

Шебер педагог көзі қарақты, құлағы сергек, көкірегі ояу, білім беру саласында 
атқарылып жатқан игі істердің куəсі болуы керек. Сонымен бірге жаныңды шуаққа бөлеп, 
үлкен үмітке жетелеуші- білім беру саласы мұғалімдік мамандықтың сыры мен қырын шебер 
меңгерген, сол кəсіптің ыстығы мен суығын өзі де басынан кешірген адам нағыз ұстаздар, 
шынайы бапкерлер осындай қасиеті бар жандардан шығады. Сыпайы əдебімен, тұнық 
мінезімен, терең білімділігімен көпке жақын адам. 

Мұғалім шеберлігі – бұл өте жоғары білімді сапалар жиынтығы, əрі ұдайы жетіліп 
отыратын тəрбиелеу мен оқыту өнері. Жеке тұлға мəдениеті, білім мен өрісті дүниетаным, 
педагогикалық техника мен озат тəжірибе, осы педагогикалық шеберліктің негізі деп 
ойлаймыз. Қазіргі заман мұғалімнің тұлғалық белгісі – ой өрісінің кеңдігі мен оның ауқымды 
дүниетанымы. Заман ағымымен теңдей қадам басамын деген əрбір адам өте көп ақпараттан 
хабардар болуы қажет. Қазіргі заман оқу əдістерін жеке меңгеру де осы шеберліктің бір 
қыры. Енді бір қыры – шəкіртпен қарым – қатынастың, шəкірттің іс-əрекетін қуаттау немесе 
тежеу болып табылады. Ұстаз өмір бойы бала тəрбиесіне ықпал етумен яғни дəлелдеп 
сендіру, шəкірттің қызығушылығын дамыту, талап ете білу. Осы ықпал түрлерін іске 
асыруда ұстаз нағыз шебер болуы керек. 

ХХI ғасыр білім мен ғылым ғасыры болғандықтан білім беру жүйесін жетілдіру 
талабы оқушыдан шығармашылық белсенділік, инновациялық, жаңа өзгерістерге дайын 
болуды талап етуде. Оқытушы бар қабілеті мен қарым-қасиетін оқу мақсатын орындауға 
жұмсай алатын, тіл заңдылықтары үйренуде оқытудың формалары мен тиімдіəдіс-тəсілдерін 
таңдай алатын, өз қызметін сапалы білімімен, шығармашылықпен ұдайыжетілдіріп отыратын 
жан. Сонымен оқытушыларды қамтитын бірінші деңгейдегі шеберліктері: 
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Репродуктивтілік: оқытушы материалды жақсы білу шарт, педагогика ғылымының 
барлық сласының тарихи кезеңдерін, оның дамуының басты ұстанымдары мен идеяларын 
меңгерген тұлға. 

Бейімделуші педагог нақтылы жағдайды есепке ала отырып оқу үрдісін түбегейлі 
өзгерте алады. Мұндай мақсатты жүзеге асыру үшін оқытушыға мынадай білімдерді терең 
білуі қажет: 

а) жас ерекшелік, əлеуметтік жəне педагогикалық психологияны; 
б) педагогиканың теориясы мен технологиясын; 
в) дидактика əдістемесінің тарихы жайлы білімі терең болуы қажет; 
Педагог оқытудың моделін көрсете алады жəне жүйелі түрде талдама жасап шығаруға 

мүмкіндігі бар. Білімнің ерекше саласының бірі – педагогикалық диагностика – əр түрлі 
педагогикалық құбылыстарды терең сезіну процесі жəне олардың белгілі бір кезеңдерінде 
қажетті жағдайда жүзеге асыруының негізгі сипаттамасы болады. Білім беру жүйесінде 
технологиялардың əрқайсысы тілді меңгеруде өзара орын ала келіп, бір-бірімен тығыз 
бірлікте, тұтас қолдану арқылы, əрбір технология тілді меңгертудің түпкі нəтижесіне қызмет 
ететін, соған қолайлы жағдай туғызатын оқытудың өзара сабақтас жүйесі деп қараған жөн. 

Оқытушыны дайындауда ұйымдастырушылық, мазмұндылық жəне технологиялық 
аспектілері де есепке алынады. Бұдан шығатын қорытынды, болашақ оқытушы жоғары оқу 
орнын бітіргеннен кейінгі қалыптасу кезінде педагогқа тəн машықты толығымен меңгеруі 
тиіс. Ойға жақсы сақтап қалу оңайға түспейді, сол үшін де өз бетінше кəсіби шеберлікті 
үнемі жетілдіріп отыруымен бірге, білімін де көтеріп отыруға дағдылануы тиіс. 
Оқытушының қалыптасуына зейінділгі есте сақтау қабілетінің зейінділігі, мықтылығы, 
жылдам ойлылығы саналы да белсенді түрде өз бетінше тынымсыз жұмыс жүргізгенде ғана 
қол жеткізеді. Орта оқу орындарында білім беру мəселелеріне талдау жасағанда көңіл 
аударатын мəселелердің бірі оқытушының инновациялық іс-əрекетінің теориялық негіздерін 
қалыптастыру болып табылады. Инновациялық іс-əрекетінің тууына əсер ететін механизм 
мен жағдайын сөз етер болсақ, бұл механизм жұмыс істейді, егер оқытушы кездесетін 
психологиялық кедергілерді жеңе білсе, кəсіптік талаптарды шешу барысында жеке тұлға 
бұрыннан қалыптасқан жүйеден шығып, іс-əрекетті басқаша жүзеге асырады, жаңа, тың 
өзіндік пікірін қалыптастырады. Əрине, бұл айтуға оңай, шын мəнінде педагогикалық 
шеберлік көп ізденіс пен тəжірибеге байланысты қалыптасады. Педагог шəкірттерінің 
алдындағы өзінің инновациялық қызметіне жауапкершілікпен қарауы тиіс. Сонда ғана ол 
сапалы білім беру үрдісінің шыңына шығады. 

Қорыта келгенде, оқытушы мектептің оқу үдерісінде ақпараттық технологияларды 
қолдану атты ашық сабақтарға, біліктілігін көтеретін арнайы семинарларға қатысып тұру 
шарт. 
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За последние несколько десятилетий наука прошла немалый путь развития во всех 

сферах деятельности человека. Именно это дало мощный толчок становлению нынешнего 
общества. Появилась потребность формирования в будущих специалистах тех качеств, 
которые бы стали основными принципами гуманистической позиции личности педагога. Эти 


