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Резюме
Лекеика является одним из важнсйших аснсктов в изучеиии иностранного языка, так как
лежиг в оспове обучсния другим сторонам и видам речсвой деятельности. Обьем вводимой
лсксики постепснно увеличивается и усвоснис новых слов нерсдко сгаиовится скучиым и
потому трудным занятием. Среди наиболсс эффективных методов обучсния иностранной
лексикс можно выделигь игру. Игра обсснсчивает активное участие каждого, стимулирует
речевос общепис, епоеобствует формированию иптерсса и стрсмления изучать иностранный
язык.

Мухатаева Қ.
ИННОВАҢИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕ СҮЛТАНМАХМҰТ ТОРАЙҒЬІРОВ
ШЫҒАРМАШЫЛМҒЫН ОҚЫ ГУ
Қазақгыц аса көрнскті акыны Сүлтанмахмүт озінің аз ғана жасаған өмірінде артына мәні
өшпестей елсулі дс қүиды шыгармалар қалдырды, алайда ол өз туындыларын көзі тірісінде
түгел жариялау былай і үрсын, оларды қайта қарап жөндсп, өндеугс дс қолы тимсгені мәлім.
Бүган омірінің мсйлінінс қысқалыгьТМен қатар, денсаулығының нашарлығы да ссбсгі болған
торізді. А қыі і қайтыс болганнан ксйінгі 1922 жылы Қазан қаласында Б.Күлесв бастырған
“Адасқан омір” ап ы кігабы мси 1933 жылы Қызылорда қаласында жарық көргён толық
жинағында да (дайындаіқбастырган Ж.Аймауытов) әр алуан кемлішіктср орын алғаны молім.
Кеңес үкімет кезінде оныц шығармалары ортүрлі хрсстоматияларда арнаулы жинактарда
үздіксіз басылып жарық коріп кслді. Ақын шыгармашылыгын жариялап зсрттеуде М.Әуезов,
С.Мүқанов, Б.Кенжебасв, Б.ІІІалабаев, С.Айтмүқанов, Қ.Биссмбиев, Е.Ысмайлов, Т.Нүртазин,
Т.Әбдірахманов, Қ.Нүрмаханов, М.Сорсскссв, К.Шәменов сскілді зерггеушілёр слеулі үлес
қосты. Әсіресс, бүл салада бслгілі галым Б.Кенжебасвтың зерттсп жариялауда сгксн сңбсгін
ерекшс бөліп аіаган жон. Бүдан ксйінгі белгілі ғалым БІ.Т.Дүйсснбаев Сүлтанмахмүт
шыгармашылыгына гүгелдсй жаңаша баға бсре огырып, ол жөнінде монографиялық еңбек
жазып шықты.[І |. Оныц колемді дс күрделі еңбсгі ең алғаш М.О.Әуезов атындагы Әдебиет
жәис опер институты дайындагаи алты томдық қазақ әдебистінің гарихына сніп, кейіп
“Жазушы” басиасынаи жарық корғен Сүл ганмахмүттың скі томдық жинагында басылды [2],[3].
Зерттсуші ақынның түпнүсқа саналатын өз қолжазбаларының бізгс түгелдей жетпегенін ссксрс
отырып, опың 1922, 1933 жылдаргы алғашқы басылымдарын негізге алуға тура келгеніы атап
отті. Дсгенмеи аталған жинақтарда ақынның шығармаларыиа ғылыми түсініктің берілмеуінс
дс, өмірлік дсрсктср мен огіың қайсыбір, қарама-қайшылықтарыи ашатын дсрск коздсрінің
жоқ-жүтандығына да мән бсрсді. Ал, 1950, 1957 жылдарғы басылымдарда Сүлтанмахмүттың
жаңадан габылган өлсгщсріпің бәрін түгслдсй қабылдай аламыз ба, жоқ па деген ойларын
ортаға салады. Бүгаи сол жаңа олснді тапсырган кісілердің адалдыгы мен газалығы қаидай, бүл
қырыққа тарта олсңдсрді озгс одіе-тәсілдермен (стильдік түрғы мсн ғылыми жорамалдар, т.б.)
анықтаудың амалдары бар ма дегеп ойлы да қүнды үсыныстар жасайды.
Ы.Т.Дүйсенбасв Сүл ганмахмүттың 1967 жылы скі томдық гылыми басылымын жарыққа
шығарды. Акын шығармаларына көлсмі 4 баспа табақтық ғылыми түсінік жазылып (дайындагандар Б.Ақмүқанова мен М.Жармүхамедов), ксйбір назардан тыс қалып келғсн гуыидылары, бүрынпаи молім, жаңа олеңдсрінің бір тобы қайтадан жинаққа енгізілді. Аталған скі
томдык жииаққа коз коргсн замандастары мсн дос-жараидарының ақын омірі туралы жазған
бүрынгы естелікгсрі де қосылды. Сүлтанмахмүтгың өмірі мсн жасгық шағын айқындап аша
гүсетін гың магериалдарды да (жарық коргсиі, кормсгені бар) автордың орнымен пайдаланғаны
аңғарылады.
А қыі і лирикаларын соз еткснде, оның 1913-1914 жылдарғы еңбегінің ерекше жсмісті
болғанын, мүнда ксйбір жогалып кетксгі туындыларынан тыс, елугс тарта өлсң, бірнеше
мақалалар, колсмді ноэма, бір роман жазып үлгіргснін көреміз. Солардан: “Түсімде (1913),
“Бүлар кім?” (1913). “ Кешсгі түигі гүс, бүгігггі іс” (1913), “Бір балуаиға қарап” (1913), “Пндігі
бет алыс” (1914), “Түрмысқа” (1914), “Айт” ( 1914), “Көшу” (1914), “Бір адамга” (1914) іспсттсс
лирикалық олеіқіерінде, суреткср акын бірдс сскілік көріністсріп жиіркене сипаітап,олардың
сиықсыз гүлгаларыи коз алдына оксліп сурсттсое (“Бүлар кім?”), снді бірдс күндслікгі оміргс
моп берс қаран, одап үлкеп омірлік қорыгынды шыгарады (“Бір балуанға қарап”). Болашақтан

юр үміт күікси жалымды жас акып ауыл корімістсріне жаны ауыра карап. шындықты сн
қалиында бсругс үмтылады ("Лііг", "Коіііу”). Акым лирикаларын осылайша тоіггап жинактай
отырыгі бага бсргсндс опыц “ Қ ы м ы і ” , “ Е і і д і г і бст алыс”, “Түрмысқа”, “Ьір адамга” сскілді
огкір олсумеітік мопді лирикаларына армайы атап өтугс болады. Бүлардагы түр мсн
мазмүнныц оч ара астасқан бірлігі мсн кслісті лс корксм сипатып ол Абай нсгітін салган
сыршыл лириканың ыкпал-оссріпсн лсгсгі ой қорытындылауга болады.
Рас, Сүлтанмахмүт торһді ссгімтал да ссргск акынның от түсындагы сң күрдслі
мосслслсрдің бірі ойсл гсңдігі мосслссіпс қалам тартпауы мүмкін смес сді. Бүл гакырыпка
“Кім жалыкгы?”, "Қамар сүлу” сскілді романдарынан тыс, ол “Сымбагты сүлуга”, “ Гүлойім”,
“Жан қалқам”, “ Қыз сүю” тагы басқа лирикалық олсп,тсріп арнады. Бүларда сүйгсиінс бара
алмаган качак кытдарының сол кстдсгі мүшкіл халіис орай акыиның көңіл-күйі, ішкі ссчімдсрі
чор гсбірспісгісп соч стілсді. Алайда бүларда кыч гагдырыпа сойксс толгаиыс исм торыгу ссзімі
бола гүрса да, ақым бойымдагы жальш шашқаіі үміт, омтимизм айқып аңтарылады. Осы
бағытта огіыіі “Келді хатың мсгі шаршаи”, “Алты аяк”, "Қүңгірт түсисіі ойга батып”, “Ей,
махаббат, сй, достық”, “Дүнисдсгі қызықтың” торізді лирикалары іштсгі кайгы-қаііасыи, ойқүлшыныс, жүрск сырыи бсйнслсуіс арналады. Тағы бір алуан лирикаларында (“Жүрсгім,
тулам шабасың”, г.б.) ақынныц жскс басының көңіл-күйінсн тыс, озін айнала қоршаған
мардымсыч, надан топқа дсгсп көзқарас, танымып да айқын білдірсді.
Соңгы жылдаргы жырларыпаи оның “іііокірг ойы” (1917 ж.) атты лирикалық олсңін жскс
боліп атауга болады. мүгіы ақын омірдсгі алга қойгап ічгі міндст-мақсаггарыпың жипактаган
қорытындысы рстінде үсыпады :
Қараңгы качак когіне,
Ормслсп шығып, күн болам!
Қараңгылыктың ксгінс,
Күн болмаганда, кім болам!
Мүчдаган слдің жүрсгін,
Жылытуға мсн кірсрмін!дсгсн оптимистік багатан корсміз.
Зсрггсуші Ы.Дүйсснбаев гүжырымыпа сүйснсск, ақыннын осы олеціпс орай оз ойыіі
корыта ксліп: “ Шокірг ойыпда” ...олсцігііц ор созі пық, дол, накгы гана емсс, ор жолы шып
ақындық шабыттап шалқып шыгып, лапылдап жанып іүрғагі отгы, оршіл өлсң: оссм оусз, сүлу
жыр. Мүш.і тобірспбсй, юлқымай қабылдау мүмкін смсс! Ақын не үшін Күн болагынын жонс кім
үшім қызмст і с т с й т і і і і і і очі дс аиық гүсіисді, озгегс дс үгымды гүсіндірсді. Максаты ор де, сенімі
юр”,- дсп биік багалайды [4, 374 б. ].
“Адасқан омір” мсп "Ксдей потмалары ақын шыгармаларынап елеулі орын алады,
ойгксні ақын бүл поэмаларды отпслі, жаңсақ баскагі доуірдсн өтін, обдсн жстілігі толысқаи
шагыпда жачып аяқгайды. Сол ссбсгггі бүл скі дастан ақынгіың бел-белестеріндей шоқтықты
да корксм дүнислсрі сді. Өч омірінің соцты соітсріігдс тугап бүл дастаидарда ақып халқының
алдымда озіиің міидст-борышыи қалай орындагаііыиа ойланып-толганыгі ессп бсргсмдсй
болады. “Адасқап омір” поэмасыиың пдсбисгімізгс соиы лсп гіси ссрпім окслгсн жаңалық
сшіаітарыпа орай Сүлтанмахмүт іііыгармашы.іыгыи чсрггсуші ЬІ.Т.Дүйсспбасв бүл жойыида:
“Сү.паіімахмүг Торайгыров озіиің “Адасқаи омір” агп.і поэмасымси казақ одсбііетіне үлксн бір
жаңалык окслгспін ашыи айтуымыч кажсг. Ол жаңалықтар нсдс? Ең алдымси, акыппыц омір
жоиіндсгі фнлософнялық топшылаулары оте тсрсн болі.ш кслуімсн біргс.осы поэманың ішіис
заманның сң басты дсгси мосслслсріп сыйгыча білуінде болса ксрск. Екіншідсн, жастық шак,
орта жас, корілік ксчсң, олім сотіи соч етксндс, Сүлтанмахмүт өч ойларыгі абстракты түрдс
бүлдыр с т і і і бсрмсйді, орбір үтымды доуір шыидыгы арқылы бсйпслсмск болады, скінші созбсн
айтқанда, рсалисгік нсгічгс күрады” дсп жачады. [4, 386 б.|.
Зсрггсуші Т.Дүйсснбасв пікірлсріпс сүйснсск Сүлтанмахмүп ың “ Кім жачыкгы?”
туыидысын роман тобынаи боліп алып “Адасқаи омір”, “Ксдсй”, “Қайгы” (үзіиді) сскілді
потмаларына косқанды жөн санайды. Бүган долсл рстіидс бүл шыгарманың түішүскасының
жогалып кстксиін, ал, ксйіпгі кошірмссіпіц озінін бізгс толық күйіпдс жстпсгсніп долслгс
келтірс отырып, оиы поома катарыпа жаткызып соз стугс алгаш рст талпыныс жасайды. Осыган
орай “Кім жазықтының” опиграфы стіп алынгап мына бір шумак олсңді акыііның жайдан-жай
келтірілмегеніңс лс зср салады:

Бір сөзім бар шалдуар, Болмаса да тыңшысы.
Бүл күндс жоқ, сои туар, Роман менсн сыншысы -

дегсн авгор созінс мон бсрс қарап, ақынныц алғаш оз шығармасыи қаііай агауды білмей,
романның колсмі мен көтерер жүгініц ауырлығын шамалап сезінгсні айқын ацғарылады. Осы
түрғыдан алғанда, зсрттеуші “Кім жазықтыны” поэма жанрына қоса отырса да, бүл
шығарманыц оз доуіріндсғі өмірді кецінен қамгып жан-жақты сипаттауда бір елсулі қадам
жасағанып агап көрсстеді. Авгор аталған ноэмаиыц озіндік ерекшеліктерімен қатар, сц
алдымен, қазақ әдсбистіндс бүрын болмаған досгүрді бастап, қазак халкы өмірінің жақсыжаман жақтарын, сондай-ак ондағы толын жатқан ксрсгар-қайшылықтарды, өмірдсғі
оділегсіздіктсрді ашып, корссте білғсн. Осы сипаттарымсн бүл туындыны автор өлецмсн
жазылған роман демссе дс, қазақ халқыныц омірін бейнслейтін кссск шығармалар қатарыиа
қосқанды жон санайды.
“ҚамаР сүлу” романының окиға жүйесінің орбіп дамуына кслгендс, жазушы нсғізінен
хронолоғиялық одісгі үстанып отырады. Мүнда романда бола беретін шегіністер мсн жарыса
жүріи жататын қосалкы оқиғалар ксзТгссс бсрмсйді. Барлық оқиға бір ғана Қамар сүлудың
тоцірегіне топталган, өзғе ксйіпкерлсрдіц гағдыр-галайы да Қамар сүлуға байланысты корінігі
шешіліп отырады.
Автор романда бір топ жағымды, жағымсыз кейіпкерлсрдің жаңа бсйнелерін жасан, күні
өтксн көне салт, сскі одст-гүрыптарды аяусыз да кагал сынайды, жастарды қашан да оз
бақыттары үшін батыл күрсскс үндсйді. Осындай сипаттарымсн бүл романның жаңадан
қалыптаса бастаған казақ прозасының дамуына зор үлес болып қосылғаны даусыз.
Еліміз тоуелсіздік алғаннан ксйін Сүлганмахмүт шығармаларының жаңа кезсңінің
басталғапын кореміз.Оған дәлел бір «Қамар сүлу» романыныц озі төрт рет басылыпты.1999
жылы Елорда баспасынан, 2002 жылы Атамүра баснасынан, 2009 жылы, 2011 жылдары
Жазушы баспасынан 2000 данамен шығарылған. Сонымсн бірғс үш томдық шығармапар
жинағы, 1-2 томдарын 2002,2003 жылдары Жібск жолы баспасы шыгарса, 3 -томы 2005 жылы
Алаш баепасынан шыққан. «Алаш үраны»- дсғси атпсн таңдамалы шығармалары Жазушы
баспасынан 2002, 2003, 2004 жылдары жарык көрсс/«Асыл сөз» дсғсн атпсн олеңдсрі мсн
дастаидары ҚАЗакпарат басиасынан шығарылды. «Сарыарқаның жаңбыры»: олсңдср мен
дастандарын Раригст баспасы 2007 жылы шығарса, Ан-Арыс баспасы өлсңдср, поэмалар,
романын 2009 жылы оқырманға тартады. Ерекшс атап отстіп бір басылымы Халықаралык Абай
клубы 2009 жылы щығарған Дүнис доңғслсғі айналады- деғсн атпен таңдамалысының
шығарылуы. Таіщамалы «Кітап- ең сабырлы үстаз»- такырыбымен берілғен Қазақстан
Рсспубликасыпыц Прсзйденгі Н.Назарбасвтыц «Тск кітап
кана қайырымдылык іісн
айуапдықгыц, акиқат исн жалғанның ара жігін айнытнай танып білуге үйрстсді» деген
кітаптың адам оміріндеғі ролін айқындауымен ашылған. Сонымен бірғс Б.Сағынтасвтыц «Соз
сүлтаны- Сүлганмахмүт» жонс тарих гылымының докторы, профсссор Ж.Нүрмағанбетовтың
«Бір гуар асыл ақыи» деғсн алғы сөздсрі бсрілгсн. Біз көріп огырғандай 10-12 жылдың
арасында Сүл ганмахмүг шыгармалары 14-15 рстжарық коріпті.
Бүрынғы басылымы бар, бүғінғі басылымы бар Сүлганмахмүт шығармашылығына сойкес
басгы-бас гы ой қорытсақ, олар мынаған саяды. Ол, сң алдымсн, XX гасыр басындағы қазақ
одсбиеті гарихынап кслслі орын алатын дсмокраг ақын, қазақ халқыиың өмірін ор қырынан
аніып сурсггсғсп рсалист жазушы. Ол жастарды оқу, білім, өнсргс шыкырып, жапынды да
оршіл жырларымсп халык болашағы үшін жанын ортаға салып күрссксн пагриот. 1917-1919
жылдары Алашорда гобында үлтшылдық бағытга жазған өлсвдсрініц озіндс сл-жүрт камын
ойлаудан ганған смсс. Ақын орі жазушы Сүлтанмахмүт әдебистіміздегі проза, поэма, публицистика жапрларыныц жаңа багытга еркендсп қанат жаюына, көрксмдігі аргып қалыптаса
дамуыпа ай гарлықгай зор үлсс косты. Осының борі Сүлтанмахмүггың одсбистіміздеі і орны
мсн шығармаларының моп-маңызын ашып ганытса ксрск.
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Мері снбаева К. К., Тілепберген А.
ҚАЗІРГІ КҒЗДГГІ БІЛІМ БҒРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЬІҚ САБАҚТАР
Қазіргі кстдсгі білім бсрудсгі мақсат жан-жақты дамыгап өтіис сснстін оміргс иксмді
түлға қалыптастыру. Осы мақсаггы жүзсгс асыру үшін ор окыгушы заман талабына сай білім
бсрудс жаңалыкка жапы қүмар шыгармашылықден жүмыс істсп, жаңа тсхнологияны шсбср
меңгеріп білігі мен білімі жогары болуы тиіс. Ойын түрінде өтетін сабақ, зсрттсу, сайыс, ойып
гүрлерінде отсіін сабақтар оқытуының косіби іютенңиалын когсру меп қатар, студснттердің
ой-өрісінің, озіндік іздснісінің дамуына ықпаыын тигізеді.
Ал біздің мамандық бойынша, білім бсрудің иегізіі мақсаты - баспа ісін тәжірибе
жүзіндс оқып үйренуге мүмкіндік жасау, сондай-ақ зертханалық жүмыста баспалық компыотер
бағдарламаларымен жүмыс істсй білуге үйрсту және толығымсн мсңгеру, ягни орбір
зертхаиалық жүмыс үшіп дайындықты тскссру сүрақтары, теориядан маглүмат, жүмыстың
орындалу тортібі жонс жүмысты тапсыру сүрақіары бсрілсді. Зсртханалық жүмысты орындау
барысында қойылатын талаптар жалпы одістсмелік нүсқау бойынша білім беріледі.
Біріпшідсн, сабақіың типі - сабақ типінің бір-біріне үқсамайтын бірнеше жолдарына,
сабактың дидакгикалық мақсатына, сабак үрдісінің негізгі ксзсңдсрінс, материал мазмүнына,
оқыту одістсрі мсн сгудспттсрдің оку сңбсгін үйымдасгыру тәсілдсріне байланысты бірпешс
түрлсрін қолданамыз. Ягни, жаңа білімдсрді хабарлау, меңгсрту; білімдсрді бскігу, дамыту.
білімдік. біліктік дағдыны қалыіпастыру; қайталау, пысықтау, дағдыларды бскіту; бақылау,
тскссру; аралас; жинақгап қорыгу жонс оқыған матсриалдарды жүйсіс кслтіру сабақгары
қарастырылады.
У
Ал сабақгың түрі жіктемссі бойынша, орбір сабақ түтас педагоггік процеетің (|іункңиясын орындайды. Соның иотижссіндс сабақ
кон жоспарлы, қүрылымы ор түрлі болып
жіктеледі. Сабақтар дидактикалық мақсатына жонс сабак үрдісінің нсгізгі ксзеңдерінс қарай
дидактикалық міндеттерінс, оньін сабақта шешілуіне орай, оқытудың одістсрі мсн
студснттсрдің оқу сңбегін үйымдастыру тосілдсріне қатысты жіктелсді. Яғни, жаңа оқу
матсриалып оту, білім, дағдыны, қабілсггі жстілдіру, жинақгау жәнс жүйелсу, аралас, бақылау
жоне білімгс, дагдыга, қабілсткс түзсгу снгізу сабақгары колданылса, сабақтың дост үрлі гүрі:
кіріспс сабақ. бақылау, бскіту, өзіндік жүмыс, техникалык қүралдармси жүмыс, практикалық
жүмыс болса, сабақтың достүрден тыс гүрі: пікір-сайыс, саяхаі сабагы, тсатрландырылган
сабак, конфсренция сабагы, ссминар, баспасоз, дсбат, жарыс, ашық сабақ, эврикалық сабак,
ойын сабақ, аукңион сабақтары еткізіледі.
Одсгтегідсй, сабақтың әдістсрі, сездік: әңгімс, түсіндіру, доріс, анықтау, сүхбаг, нүсқау,
дискуссия, диспут; білімді, білікті жонс дағдыны жетіЛдіру мен бскітуді оқыгу әдістері: үлгі
жүмыс бойынша жаттыгу, түсінік бсрстін жаггыгулар, нүскалы жагтыгулар, жскс дара, топт ық,
үжымдық, шығармашылықтық практикалық жүмыстар, практикалык оқыгу одісі: өндірістік
оку лаборагориялары, іс-тожірибс, жатгыгу, оку - ондірістік сңбск; Өндірістік күралдармсн
жүмыс істсу, бақылау, көрнскілік одісі: иллюстрациялау (плакаттар, карталар. картиналар,
портрстгср), демонстрациялау (компьютсрмен жүмыс, іс-тәжірибс жасау, техникалық қүралдар, препараттар), бсйнефильмдсрді демонсграңиялау, оқу тслскорсстіліміи гіайдалапу, кітаппсн жүмыс одісі: оқу, жалпы қарап шыгу, цитапау, мазмүндау жоспар күру, конспектілеу;
рсфсраг, эссс жазу, ксстс. нүсқа, индуктивтік жопс дсдуктивтік оқыту одісісрі; рспродукгивгік
жонс оқытудың проблсмалы-іздсніс одісі; оқытушының басшылығымсн жонс өздік жүмыс
одістсрі; экспсримснгалды сабақодісі: іздсніс одістсрі; коммуникативтік одісгср, интсрактивтік
оқыту одістсрі ксңінсп тиімді гүрдс иайдалапады.
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