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Арқалық қаласы 
 

Аннотация 
Бұл мақалада "Рухани жаңғыру" басым ойлары негізінде заманауи білім беруде 

инновациялық технологиялар мен əдіс-тəсілдерді қолдана білу, білім мен тəрбие  жұмысын 
ұйымдастыруда мектеп мұражайы жұмысы туралы мəселелер қарастырылады.  

Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы использования инновационных технологий и 

методики в современном образовании, работа школьного музея по организации образования и 
воспитания на основе идей «Духовного Возрождения». 

Abstrakt 
This article discusses the use of innovative technologies and methods in modern education, the 

work of the school museum on the organization of education and upbringing based on the ideas of 
"Spiritual Revival." 
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Қазіргі таңдағы əрбір ұстаздың, оқушының іс-əрекеті ерекше шығармашылық 
сипатта болуы керек. Бағдарламаның мақсаты- оқушылар өздерінің қалай оқу керектігіне 
назар аудара отырып, олардың өз ойлары мен дəлелдемелерін нақты жеткізе алатын, яғни 
ойға жүйрік, тілге шешен, əрі жазбаша түрде еркін, көркем бейнелеп жазуға төселген, 
бірнеше тілді қатар меңгерген бəсекеге қабілетті жан-жақты жетілген жеке тұлға 
қалыптастыру болып табылады. Əрбір мұғалімнің алдына қойып отырған басты 
міндеттердің бірі- білім мен тəрбие беруде əдіс-тəсілдерін үнемі жетілдіріп отыру жəне 
жаңа педагогикалық технологияны меңгеру. Жаңартылған білім бағдарламасы 
оқушылардың өзін еркін ұстауға, ойлануға мүмкіндік алады. Бұндай тұлға болашаққа 
сенімді, ынталы, сыни пікір көзқарастары жүйелі дамыған, қазіргі сандық 
технологияларды, өмірде өз білімін қалыптан тыс жағдайда да еркін əрі терең пайдалана 
білетін жан болуы тиіс. Əлеуметтік - сындарлық тұрғыдан оқытуды түсіну /Выготский/ 
мұғалімдерге арналған нұсқаулықта айтылғандай "Оқыту мен оқытудағы жаңа тəсілдер" 
негізінде жатыр. Соның ішінде топтық жұмыс оқушыларға бірігіп жұмыс істеу 
мүмкіндігін тудырады, ұйымшылдыққа тəрбиелейді бірін-бірі оқытуға, бірінен-бірі 
үйренуге жағдай жасайды [2]. 

Мемлекет басшысы Н.Ə.Назарбаев "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" 
тақырыбындағы мақаласы Елбасының Қазақстан халқына 2017 жылғы Жолдауының 
заңды жалғасы іспетті. Бұл мақала бүкіл ел мəдениетінің тарихын, рухани мəдениеттің 
тарихын əлемге танытудың алғы шарты. Ұлттық болмыстың өзі біздің ежелден келе 
жатқагн қазақы салт-дəстүрлеріміздең, мəдениетімізден, барлық рухани 
құндылықтарымыздан бастау алады десек, мына өзгермелі дүниеде сол 
құндылықтарымызды заманға сай одан əрі байытып, дамытып, оны бүгінгі ұрпақтың 
санасы мен тұрмысына сіңіру арқылы жаңа ғасырдың жаңа ұрпағын қалыптастыруға, 
тəрбиелеуге болады болады. Мазмұны терең, ауқымы өте кең, ұлт руханиятын ХХІ ғасыр 
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биігіне көтеретін рухани жаңғыру, ұлт санасын жаңғыру бағдарламасы деуге болады. 
Жаңа дəуір сынақтарын бəсекелік қабілеті ерекше ел ғана еңсере алады.латын əліпбиіне 
көшу-Мəңгілік Елдің рухани жаңғыруының басы болса, "Туған жер"бағдарламасы жаңа 
ғасырдағы əлемдік, өңірлік, ішкі-сыртқы  тəуекелдерге қарсы тұра алатын отаншылдық 
тəрбиенің, ұлтжандылықтың кепілі болмақ. "Қазақстанның киелі жерлерінің 
георгафиясы" жобасы жалпыұлттық қасиетті орындарды жəне аса қастерлі жерлерді 
сақтауға, əр елдегі инфрақұрылымдарды дамытуға мүмкіндік береді. "Рухани Қазына" 
ішкі бағдарламасының мақсаты - Қазақстанның тарихи-мəдени мұрасын жəне заманауи 
мəдениетінің үздік жетістіктерін сақтау, қайта жаңғырту. Ақпарат жəне коммуникация 
"Ақпарт толқыны" ішкі бағдарламасының мақсаты - "Рухани жаңғырудың" негізгі 
идеологиясын дұрыс қабылдауына ықпал ету. Тəуелсіздікке дейін жəне кейін жеткен 
жетістіктеріміз мақтан тұтарлық. Сол себепті "Цифрлы Қазақстан","Үш тілде білім 
беру", "Мəдени жəне конфессияаралық келісім" сияқты бағдарламалар- ұлттың  
қуанышты ғұмырын баянды ету үшін көптеген дамыған елдердің озық ойлы 
технологиялары мен əдістерін меңгере отырып, өзіміздің ұлттық болмысымызды сақтау 
сияқты қажеттігі əрдайым ойымызда тұруға тиіс. Қазір "Туған жер" бағдарламасы 
барысында сан алуан жұмыстар жоспарланып, жас буынға өлкетану жұмыстарын 
жүргізуді, экологияны жақсартуға  мəн беруді, тарихи-мəдени ескерткіштерді, 
мұражайларды  қалпына  келтіру жұмыстарына де белсене араласып кетті. Соның бірі  
мектеп мұражайы. Білім беру мен тəрбие жұмысында мекемелеріндегі мектеп 
мұражайлары елжандылық пен азаматтықа тəрбиелеу орталығы. Барлық халықтар үшін 
де "тарихи естелік кітабы" болып, оқу-тəрбие жұмысында маңызды орын алады. Бұл 
туристік өлкетану жұмысына тікелей қатысты. Елбасымыздың рухани жаңғыруға, білім, 
ғылымға маңыз беруі- үлкен көрегендікпен, ұлттың алға ілгерлеуін  жылдам қарқынмен 
жылжытатын қозғаушы  күш.«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» -қазақстандық 
рухани құндылықтың жандануына бағытталған бағдарлама. Адамзат баласының қазіргі 
таңдағы тарихи қызығушылығы артқан жағдайда мұражай үлесіне үлкен міндеттер 
жүктеліп отырғаны бізді қуантады. Мектеп мұражайы оқушылармен жүргізілетін тəрбие 
жұмысының орталығы. Осы орайда өзім еңбек ететін мектеп мұражайының негізгі 
мақсаты: Рухани жаңғыру арқылы өткеннен қалған зор тарихи-мəдени құндылықтарды 
бүгінгі жəне болашақты жалғастырушы  жас ұрпақ тəрбиесінің қайнар көзіне айналдыру, 
оқушыларды елжандылыққа, азаматтыққа  тəрбиелеу. Мұражайдың жұмыс жоспары  
белгілі бір бағыттар  соның ішінде  ғылыми-зерттеу жұмыстарына құжаттар дайындауға, 
өмірі өнеге болған мектеп басшылары, білім нəрін себуші ұлағатты ұстаздар,  мектеп 
мақтаныштары туралы  мəліметтер жинау. Осы смарт мақсатты жоспарды жүзеге 
асыруда заманауи білім берудің бағыттарына, əдіс-тəсілдеріне жүгінуге тура келеді. 
Мектеп мұражайы мүшелерінен шағын "Ізденушілер" тобын құрдық. Топқа 15дарынды 
оқушы тартылды. Мұражай мүшелерімен, яғни дарынды оқушылармен біріге отырып 
қандай іс-шараларды өткізу, оны жүзеге асыруда қай оқушыға қандай бағытта ғылыми-
шығармашылық тапсырмалар беру, оның нəтижесін қалай көру  керектігі мұражай 
отырысында талданып, бағыттары  белгіленді. Материалдар жинау барысында: ашық, 
жабық сұрақтар, диалог жүргізу, АКТ-ы қолдану, интернет материалдарын алу, желілік 
қоғамдастық құру, жас ерекшеліктеріне, шындық, жалған екеніне көз жеткізу. Мектеп 
мұражайын "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" бағдарламасы шеңберінде 
мұражайымызда  қайта жаңғырту жұмыстарын жүргіздік [1]. Топ мүшелеріне:1.Мектеп 
тарихынан сыр шертеміз. 2.Бала Қанаштан- шығыс жұлдызы Шоқанға дейін.3. Сан 
қырлы дарын иесі 3.Ұлы Шоқан ізі ұрпаққа үлгі. 4.Шоқантанушылар.5. Тұлғаның 
өмірлік тəлімі.6. Өмірі өнеге болған мектеп басшылары жəне ұстаздар. 7.Мектеп мерейін 
асырған түлектер тақырыптары бөлініп берілді.  Ғылыми зерттеу нəтижелері диалогтің 
маңызды рөл атқаратынын көрсетті. Мерсер мен Литлтон (2007) өз еңбектерінде диалог 
сабақта оқушылардың қызығушылығын арттырумен қатар олардың білім деңгейінің 
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өсуіне үлес қосатындығын атап көрсетеді. Мерсердің зерттеуіне сəйкес, əңгімелесу 
оқушылардың білім алуының ажырамас бөлшегі болып табылады жəне əңгімелесудің үш 
түрі бар,олар: Əңгіме-дебат барысында; Топтық əңгіме барысында;Зерттеушілік əңгіме 
жүргізілу үстінде байқалды. Мұражай ішіндегі құжаттарды қайта жаңғыртуда  мұражай 
мүшелерінің арасында «Диалогті оқыту" арқылы оқушылардың қызығушылығын 
арттыру, олардың шығармашылық деңгейін көтеру, сөйлеу мəдениетін қалыптастыру 
жүзеге асырылды. Балаға күштеп тапсырма беруден гөрі, баланың іздемпаздыққа деген 
құштарлығын ояту маңызды. Мақсат шығармашылық жұмыстарды ұйымдастырудың 
тиімді өтуіне жұмыс жасап, белсенді əдістері, диалогтік оқыту жəне оқу əдісін қолдануда  
оқушының іздемпаздығын арттыруға көп көмегін тигізеді деп ойлаймын. Мұражай 
мүшелері диалог əдісін қолдана отырып, жоспарлы жұмыстарды бірлесіп құру, 
талқылау, түсіну мен дағдыларды қалыптастыру арқылы жүзеге асырды. Əр оқушыларға 
сұрақтар қою арқылы, берілген тақырып бойынша өз ойларын ашық, еркін айтуға 
мүмкіндік бердім. Өзара талқылау арқылы, түрлі ойлардың болатындығын, бір бірінің 
түсінуіне көмектесетінін көрсетсе, сұхбаттасу арқылы өз ойларын дəлелдеуге тырысты. 
Бұл оқушылардың қандай деңгейде екенін түсінуге көмектеседі. Біз көбінесе диалогтік 
оқытуды сұрақ – жауап ретінде қолданамыз. Яғни, бала теорияны меңгерумен қатар 
тəжірибе жүзінде де қалай жасау қажеттігін ұғынуы керек. Тəжірибелік жұмыс жасау 
барысында көптеген сұрақтар туындайды [3]. Оқушылар өзара пікірлер мен болжамдар 
айта отырып, бірлесе жұмыс жасайды. Жұмыс жасау барысында оқушыларға көптеген 
сұрақтарды қоюға болады. Мысалы, кез келген жоспарлы жүйенің басталуы сұрақ -
жауаптан тұрады. Сұрақтардың берілуіне байланысты оқушының ізденуге, зерттеуге, 
шығармашылыққа деген қызығушылығын арттыруға болады. Оқушы мен мұражай 
жетекшісінің арасында жақсы қарым-қатынас орнайды. Диалогтік оқыту оқушы мен 
оқушы арасында да туындауы мүмкін. Мұнда оқушылар бір-біріне сұрақтар қояды. Бір-
бірінің жауабына қанағаттанбаса, қосымша да сұрақтар беруі мүмкін.Оқу процесінде 
қолдануға тиімді ойындардың маңызды түрлерінің бірі:1. Рөлдік ойындар.2. Іскерлік 
ойындар. 3. Имитациялық ойындар. Рөлдік ойындар –тиімді интербелсенді əдістердің 
бірі. Педагогика саласында зерттеу жүргізетін оқушылардың көпшілігі оқу/оқытудың 
ойын əдістердің кəсіби дамуды қамтамасыздандырудағы ең тиімді əрі болашағы зор 
тəсілдер деп есептеледі. Өйткені іс-əрекет арқылы үйрену/үйрету –танымның тиімді 
тəсілі екендігі баршаға аян; адамның жадында бірінші мезетте өзінің жасағаны мен 
бастан кешкен əсерлері қалады. Ал рөлдік ойындар оқушылардың өздерін басқа 
адамдардың орнына қойып, мəселе немесе проблеманы солардың тұрғысынан 
қарастырып, шешімді өз «қолдарымен» жасауды меңзейді. «Ойын» сөзі сабақта 
инсценировканың орын алып, əрекеттердің спектакль түрінде көрсетілетіндігін 
меңзейді.Оны Шоқан Уəлихановтың туған күні қарсаңында өтілетін іс-шара кезінде 
Шоқанның Семенов Тянь-Шанскиймен кездесуін рольдерде ойнай отырып мұражай 
мүшелері тамаша етіп көрсетті.Іскерлік оқу ойындарында қандайда бір сценарий 
ауқымында рөлдерді өзара бөлісіп зерттеу жұмыстарын жүргізу жəне деректерді талдау 
арқылы нақты практикалық мəселелерді бірлесе отырып шешеді. Оқу ойындарының 
сценарийлері тақырып ауқымында болып, күрделі мəселелерді ойын тұрғысынан 
«ойнап» шешуге бағытталатындығын мұражай мүшелерінің сценарийлер жазу 
барысында байқауға болады. Имитациялық ойындар дегеніміз адамдардың қалыптан тыс 
/экстремалды/ жағдайлардағы əрекетерін анықтайтын өмір сүру ортасынан үлгісін 
/модель/ құру. «Алдын ала берілген тапсырмалар» –шығармашылық жұмыс барысында 
жаңа тақырып бойынша бірнеше атау /терминдер/ жазып қойып, олардың мағынасы, 
мазмұны жəне өзара қатынасы мен байланысы туралы ойлануы керек. Бұл жұмысты 
оқушылар жеке, жұппен нмесе шағын топ ішінде алған материалдары негізінде  ауызша 
яки, жазбаша /соңғысы тиімдірек/ орындай білді. Содан кейін бірнеше оқушының ойы 
мен пікірі тыңдалды.«Үш қадамды сұхбат» - тақырып бойынша оқушылардың бір-
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бірінен кезектесіп интервью алу тəсілі. Бұл тəсіл «Сұрақ қою, қайтадан сұрақ қою» 
тəсіліне ұқсас, алайда мұнда басты назарды жауапқа аудару керек. Педагогикалық 
қызметімдегі  басты мақсатым- мектеп мұражаймен жүргізілетін жұмыстарда оқу-тəрбие 
ісінде жаңа педагогикалық технологияларды ұтымды пайдалану [3].  Соның тағы бір түрі 
ақпаратты коммуникациялық технологияның түрі сандық жүйеге көшу- интернет. 
Интернет іздену жұмыстарын жеңілдетіп, жинақталған материалдарды тиімді 
ұйымдастыруға мүмкіндік береді.Сұраныс бойынша  ақпараттар алу, тапсырмаларды 
орындау, жобалар дайындау, авторлардың шығармашылығымен танысу, талдау, басқа 
мұражайлармен қарым-қатынаста болу, аудио-видео материалдарын тыңдау. 
Оқушылардың танымдық қызығушылығын ояту, шығармашылық белсенділігін өз 
бетінше арттыру жолында ағылшын тілінің де ролі  ерекше. Мектеп мұражайына 
саяхатқа  келген қонақтарға  материалдарды үш тілде де таныстырып отырамыз. Өз 
тəжірибемізде  жинақталған материалдарын теориялық білімде жинақтап, практикалық 
бөлімге  ауыстыра  аламыз. Соның бірін   мектебімізде "Ұлы Шоқан ізі-ұрпаққа үлгі" 
тақырыбындағы өткен қала, ауыл мектеп оқушыларының қалалық ғылыми-практикалық 
конференциясын ұйымдастыру  кезінде қолдандым. Тікелей ақпарттық–
коммуникациялық технологиялар көмегімен жүзеге асырылатын: компьютерлік 
технология; мультимедиа технологиясы; қашықтықтан оқыту технологиясы; желілік 
технология; Интернет технология; Интерактивтік технология деп аталатын түрлерін 
Білім берудегі инновациялық технологиялар тобына жатқызамыз [4]. Қоғамның даму 
қозғалысы мен оның қазіргі заманғы сипаты педагогтар мен білім беру саласындағы 
барлық мамандар алдына жаңа міндеттер мен мақсаттарды қояды. Қазіргі кездегі 
ақпараттық қоғам білім беру орындарының алдына: - Өз бетінше керекті білімін ала 
алатын жəне оны практика жүзінде қолдана алатын; - Өз бетінше сынмен ойлауға, нақты 
жағдайда туындайтын мəселелерді көре білетін жəне оларды шешу жолдарын іздей 
алатын; - Ақпаратпен сауатты жұмыс істеуге қабілетті; - Əр түрлі əлеуметтік топтарда, 
ұжымда жұмыс істей алатын; - Өзінің өз бетінше ой - өрісін, мəдени деңгейін дамыта 
алатын қабілетті мамандарды тəрбиелеуді талап етеді. «Даналыққа біз үш түрлі жолмен 
жетеміз, ең ізгі жол - санамен саралау, ең оңай жол – еліктеу, ең қиын жол - тəжірибеден 
тəлім алу» (Конфуций) [9].Егеменді еліміздің болашақ тұлғасын тəрбиелеу мен білім 
беру жолында - жаңашылдыққа жаны құмар, ізденімпаз, бəсекеге қабілетті, дені сау 
оқушының бейнесін жасауға өз үлесімізді, жетілдірген білімімізді іс - тəжірибе арқылы 
оқушыларға үйретуге бар күш жігерімізді салуға тырысып жүрміз. Жаңаша форматтағы 
іс-шараларды өткізу арқылы оқушылардың шығармашылыққа деген 
қызығушылықтарын одан əрі дамыту, үйрете отырып, үйренуге дағдылану; бағыт-бағдар 
беруде түрлі амал-тəсілдерді қолдана білетін деңгейге жету; мұғалім – оқушы - ата-ана 
арасындағы қарым-қатынастың ынтымақтастығын құра алатындай жағдайға жету - бұл 
біздің негізгі мақсатымыз. Оқу білім - бұлағы, Білім - өмір шырағы, - дегендей, білім - 
мінсіз тұлға қалыптастырудың бірден — бір факторы болып табылады. Қазір бой 
жарыстыратын заман емес, ой жарыстыратын заман - деп біздің елбасы Н.Ə.Назарбаев 
айтқандай. Сондықтан да əр маман иесі өз білімін жетілдіріп, бəсекеге қабілетті, жан- 
жақты, үнемі ізденіс үстінде болуға тиіс. Бүгінгі таңда əрбір жаңашыл ұстаз үшін, оқу 
жəне жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау əдісі кез келген стратегияларға құнды, əрі 
бағалы. Бұл стратегиялар оқушылардың қызығушылығын арттыра отырып, ұстаздың 
тығырыққа тірелетін сəттерінен арылтады. Сұрақ қою, ой шақыру, білім көпірі, бес 
жолды өлең, еркін жазу, білемін, үйренгім келеді, білгім келеді, пікірталас, болжау, 
топтастыру,т.б стратегияларын қолдану оқушылардың мотивациясын оятып, 
ынталандыра түсері сөзсіз [5]. Мұражай жұмыстарын жүргізуде оқушылар өзара достық 
қатынаста болады, бір-бірінен сұрай отырып білімдерін жетілдіреді. Өзгелердің  ойын 
жеткізу үшін өз шешімін дəлелдеп үйренеді, мектеп мұражайына деген көзқарасы 
өзгереді, қызығушылығы артады.Уақыттарын ұтымды жəне қызықты етіп өткізеді. 
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Тапсырылған жұмысты білімімен, тиянақтылығымен, жауапкершілігімен орындайды 
[7]. Мектеп мұражайында жинақталған құнды материалдардан ғылыми жұмыстар 
қорғауға болады. Соның бірі Арқалық қаласы əкімідігі мəдениет жəне тілдерді дамыту 
бөлімі мен Н.Құлжанова атындағы Торғай гуманитарлық колледжі ұйымдастырған 
"Рухани жаңғыру" аясындағы "Рухани қазына" кіші бағдарламасы шеңберінде 
"Мақтанышым- туған өлке" атты туған өлкенің тарихы мен мəдениетін зерттеу бойынша 
жоғары  жəне  арнаулы орта оқу орындарының студенттері мен мектеп оқушыларының 
ғылыми -зерттеу жұмыстарының қалалық байқауына  мұражай президенті 11А сынып 
оқушысы Жүніс Бек-Əбіл "Ұлы Шоқан ізі-ұрпаққа үлгі тақырыбында" ғылыми-зерттеу 
жұмыс қорғап, бірінші орынды жеңіп алды. Біздің мұражайға  келуші қонақтар, мектеп 
оқушылары  мен студент жастар өте көп. Əсіресе ғылыми жұмыстар, тəрбие сағаттарын, 
шебер сыныптарын, сабақтарын өткізуде ұйымдастыру орталығы деп айтуға болады. Бұл 
заманауи білім мен тəрбиенің егіз екенін көрсетеді. Мектеп мұражайы кешегі мен 
бүгінгіні сабақтастырып, болашақты жалғастыруда шешуші түйіні болып табылады. 
Оны қайта жаңғыртуда оқушылардың заманауи білім беруді тəрбие жұмысымен 
байланыстыруы маңызды рол атқарады [11]. 

Қорытындылай келе, «Рухани жаңғыру» басым ойлары негізінде заманауи білім 
беруде инновациялық технологиялар мен əдіс-тəсілдерді қолдана білу, білім мен тəрбие  
жұмысын ұйымдастырудың негізгі бағыттарының бірі екендігіне толық негіз бар дегім 
келеді.  
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