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В данной статье освящены вопросы о значении межпредметной связи казахского языка и литературы. Письменная 

работа на уроках казахской литературы для учащихся с русским языком позволяет ему обдумать ответ, увидеть 
ситуацию, полнее и грамотно выразить свои чувства и мысли, поднять речь на более высокий уровень изложения. 

 
This article questions the importance of consecrated interdisciplinary communication Kazakh language and literature. Written 

work in the classroom for students of Kazakh literature with Russian language allows him to think about the answer, see the situation 
more fully and intelligently express their thoughts and feelings, to raise it to a higher level of presentation. 

 

Қазіргі таңда пэнаралық байланыс проблемасын педагогикалық, психологиялық, эдістемелік жагынан 
зерттеуге бұрынгыдан да үлкен мэн беруде. Пәнаралық байланыс аркылы тіл дамыту гылымның барлык 
саласымен тыгыз байланыста болганда гана өз мақсатына жетеді. Әсіресе психология гылымының бұл 
мэселедегі орны бөлек. Баланың тілін дамыту олардың ой-өрісі, танымын дамытумен астасып отырады. 
Пэнаралык байланыс арқылы оқушылардың жеке пэндерден алган білімі бойынша күрделеніп, жинакталып, 
оқушылардың бір пэн аясымен шектелмей, өзге пэндермен сабактастыра байланыстырып, сол пэндерді еркін 
меңгертуге дагдыландырады. Окушылар белгілі бір пэннен алган білімдерін ары қарай дамытып, өзге 
пэндермен білімдерін сабақтастырып отырады. 

«Дамыту» дегенде осы мәселемен ұзақ жылдар бойы зерттеген атакты галымдар Эльконин мен 
Давыдовтардың ізденісіне жүгінген жөн. Тіл дамытуда «Нені дамыту керек?», «Қалай дамыту керек?» деген 
мәселелер алдыда тұрады. Жогарыдагы галымдардың «Дамыта оқыту технологиясы» мен тіл дамыту 
технологиясы астасып келіп жатады. «Дамыта окытуда нені дамыту керек» деген өзекті сүрак туады. Оны 
былай жіктеуге болады: 

- ойлау, киялдау, болжауын; 
- сезімін, түйсігін, зейінін; 
- кабылдауын, ынтасын, есте сактау қабілетін; 
- оқу іс-эрекеттерін, дагды-машықтарын. 

Пэнаралық байланыс арқылы тіл дамыту жұмыстары философиялық, психологиялык негіздермен тыгыз 
байланыста. Әрбір гылымның өзіндік ерекшелігі бар, сол ерекшелікті танып, меңгеріп бір-бірімен 
сабақтастыруда ойлаудың, қабілетің, танымның маңызы зор. Балалар ойларын, пікірлерін тіл аркылы жеткізеді, 
ал осы үрдістер мига тікелей байланысты болып келеді. 

Әдебиетті және қазак тілін байланыстырып шыгармашылық тапсырмалар аркылы тіл дамыту 
жұмыстарының психологиялык негізі И.П. Павлов есімімен тыгыз байланыстыруга болады [1]. Ғалым мидың 
аналитикалық-синтетикалык кызметін зерттеп, оның үздіксіз дамуда, өзгерісте болатынын анықтайды. Мидың 
анализдік, синтездік қызметі организмнің өмір сүруінің басты шарты болып табылады. Мэселен, мақал - 
мэтелдермен жұмыс жүргізу оқушының ойлау дүниесін жетілтіреді. Әсіресе, орыс сыныптарындагы оқұшы 
сөздін астарлы магынасын түсінуге тырысады. Еңбекке байланысты мақал мэтелдерді теріп жазгызу. 

Үлгі : Еңбек етсеи ерінбей, тояды қаран тіленбей; Еңбек түбі - береке; 
Еңбек ерді көтерер, жаңбырмен жер көгерер. 
Оқытушы макал - мәтел жайында түсініктер бере отырып, макалдың тура және ауыспалы магынасын 

ұгынуы жагдай жасау кажет. Оқушылар әдебиет дэптеріне еңбектін зддм өмірінен алатын орын аныктап өз 
сөзімен жазгызу кажет. Макал - мэтелдін құрылымдык ерекшелігіне мән беріледі. Окушы макал - мәтелдегі 
эсерлеуді табу керек. 

Мысалы: Көп тукірсе - кол; 
Жақсы - ай мен күндей. 
Макал - мәтелде халық сөзді үнемі ықшамдап колдаганың, қысқа болып келетінің оқушы ұгынған жок. 

«Ақыл жастан - асыл тастан» мұнда шыгады деген сөз айтылмайды. Өзінен - өзі түсінікті екеніне көз 
жеткізу керек 

Әдебиетті жэне казақ тілін сабақтастыра, салыстыра меңгеру барысында оқушылар тіл арқылы қарым-
қатынаска түсіп ойларын жеткізеді, қабылдайды, пікір айтады. Қазақ тілін эдебиетпен байланыстыра окьпудагы 
монологтік, диалогтік сөйлеу - тіл дамыту жұмыстарының өнімді жолдарының бірі. Окушыларды 
сауаттылықка, сөйлеу мэдениетіне, осы екі пэннен терең білім алуга, сөздік қордың молаюына, мэнерлі 
сөйлеуге, эдеби тілде ойын жатык жеткізуге үйретеді. Диалогтік сөйлесу сабақ барысында үнемі 



НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, № 4, 2012 

    

  

    

306 

 

үйымдастырылып, жарыссөз, пікірталас түрінде өткізілсе, онда оқу мотивін қалыптастырудың негізгі шарты - 
эрбір оқушы өзін танытуга мүмкіндік береді. Тіл сөйлеу әрекеті арқылы іске асып, оқушының ойлау дағдысын 
қалыптастырады. Оқушылардың мэнді де магьшалы сұрақ қоя алуы ойлаудың алгашкы баспалдагы болып 
табылады. 

Тіл дамыту жұмыстарын интерактивті әдістер аркылы жүргізудің тиімділігін-көреміз. Ұтымды 
жақтары төмендегідей: ... 

1. Рөльдік ойындар әдісі арқылы окушылардың ойлауын, іскерлік дагдысын қалыптастырып, кабілетін, 
дарынын дамытады. 

2.Мига шабуыл эдісі бойынша оқушылар кыска уакытта, негізгі қиялына ерік береотырып, тақырып 
бойынша өз пікірлерін айтып, эвристикалық эдісті пайдаланады.Эвристикалык эдісті галымдар И.Т.Шимбиров, 
П.Н Огородников «Эвристическая беседа побуждает учащихся самостоятельно думать, делать собственные 
усилия для приобретения и выработки знаний » - деп ойларын тұжырымдаган [3,173]. 

3.Дебат әдісі оқушылардың ойлау қабілетін дамытып,сөйлеу дагдыларын калыптастырады. 
4.Дискуссия эдісінде оқушылар өз ойын тез жинактап, бір-бірімен пікір алмасып, ой корыту процесі жылдам 

жүреді, 
Сөйлеудің ерекше түрі - жазбаша сөйлеу. Жазбаша сөйлеу адам баласы хат тани бастаган кезде, ауызша 

сөйлеудің біршама дамыган кезінде гана пайда бола бастайды. Жазбаша сөйлеу - арнаулы эдістер арқылы 
меңгерілетін сөйлеудің түрі [2,212]. 

Жазбаша сөйлеу оқушының тіл мәдениетінің дамуына ерекше ыкпал ететін негізгі факторлардың бірі 
болып табылады. Жазбаша сөйлеуді меңгеруде бала мектеп табалдырыгын аттаганнан бастап кіріседі. Қазіргі 
танда мұгалімдердің алдында тұрган ең негізгі мэселелердің бірі - окушылардың эдеби тілде көркем де шебер 
сөйлеуге, жаза білу дагдыларын калыптастыру. Жазылым эрекетінде оқушылар берілген тапсырмага зейінін 
аударып, эр сөзді ойлап кұрастырады. Әдебиетті жэне казак тілін байланыстыра отырып окушыларга әр түрлі 
такырыпта шыгарма, мазмұндама, ой-толгаулар жаздыруга болады. 

Әдебиетпен қазақ тілін байланыстырып, эр түрлі' шыгармашылық жұмыстарды бергенде, оқушылардың 
назары, біріншіден, қызықты тапсырмаларга бірден ауады. 

1. Абайдын «Күз» олені бойынша көркемдегіш создерді таи. 
2. Метафора, этітету теңгу т.б. дэптерлеріне теріп жаз. 
3. Абай сүреттеген корінісіи коз алдарына елестетіи, бүгінгі «Алтын күз» жайында шагын эссе жаз. 

Тіл дамыту мен ойды дамыту - тұтас жүйе. Екеуі косылып өмірді, элемді, дуниені танытады, бұл екеуі 
оқушының өзіндік ішкі «Менін» танытады. Ал бұл пікірді психолог-галымдар төмендегідей саралайды: «В 
процессе поведения человек воспринимает свои собственные действия и их результаты». Ғалым-психолог Г.С. 
Абрамованың пікірінше: «В индивидуальности в высшей степени проявляется направленность человека на 
себя, на свое Я. Понятие индивидуальность - регуляция своего Я нравственными и эстетическими нормами -
позволяет, перейти к другому понятию, характеризующему наши различия, - к понятию личности» [4,139]. 

Ойлау мен сөйлеу бір-бірімен тыгыз байланыста болады. «Ойлау дегеніміз - сырткы дүние заттары мен 
кұбылыстарының байланыс қатынастарының миымызда жалпылай жэне жанама түрде сөз арқылы бейнеленуі», 
-дейді Қ.Жарыкбаев [2,184]. Ал психолог-галым Сәбет Б. : «Ойлау - бұл түлганың шындықты жалпылама 
жанама бейнелеуге багытталган танымдык эрекеті» - дейді [5,172]. 

Пэнаралық байланыска негізделген шыгармашылык тапсырмаларды орындау кезінде көбінесе кайта жасау 
киялы оқушының психикасын активтендіре түседі. Шыгармашылык багыттагы жазба жұмыстары 
оқушылардың білім деңгейлерін шыгармашылык деңгейге дейін көтеріп, білімді оқушылар өз іс-эрекеттері 
аркылы алуына көмектеседі. Осы жерде творчествалық киялдың орны ерекше деуге болады. «Творчествалык 
қиял деп өзіндік жаңа образдар жасау арқылы эрекетте, жаңа продуктылар беруде көрінетін қиялды айтады. 
Творчествалық киял - кайта жасау қиялына караганда эрі күрделі, эрі киын», -дейді Қ. Жарықбаев[2,232].  

Психолог- галым Ф.Н. Гоноболин: «Жеке адамга психологиялық сипаттама қажетті күш пен сезімге үлкен 
өрлеу тугызатын шабыт секілді психологиялык жагдай, эдетте қиялдаумен тыгызобайланысты» - дейді [6,93]. 
Ал галым Г.С. Абрамова «Творчество - это такая деятельность человека, которая порождает качественно новое, 
никогда не бывшее», - деген [5,138]. 

Шыгармашылык киял оқушының ойына аса қажетті. Мәселен, оқушы шыгармашылық тапсырманы 
орындауда жорамалдар жасап, сынап, тексеруде өз киялына үнемі сүйенеді. Шыгармашылық әрекетте 
оқушылар көбінесе интуицияга сүйеніп отырады. Мәселен, сабақ барысында жұмбактар туралы маглумат 
беріліп, окытудың тиімділігін арттыруга байланысты дамытушылык - шыгармашылык жұмыс түрлерін ұсынуга 
болады. 

Жұмбақтын - ауыз эдебиетінің ертеден келе жаткан түрі екенін окушылар жете түсінеді.Ол баланы 
жастайынан киялдай білуге, табигатты, коршаган ортаны, тапкырлықка багыттайды; 

1. Жұмбактын такырыбы сан - алуан; Жұмбақ мэтіні бойынша әдебиет дэптеріне жұмбақ жаздыру, сөз 
тіркесін жазу,жұмбақтың такырыбы жагынан топтастыру, т. б. 

2. Жұмбақ жанры бойынша ребус,красворд құрастырып өзі шешімін табу. 
3. Оқушылыр өз ойларын дэлелді түрде жеткізе білу; Бір - біріне жұмбақтар айтып шешкізуде, 

олардын мәтінге деген кызыгушылықтары арттыратынын корсетті. Бұл жұмбақтын кай - кайсысы 
болмасын тілдік талдауга айшықты сөздерді табуга багыттау кажеттілігі туындайды. 
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Шығарма-тебіреніс, шығарма-толгау, арман-толғау сияқты шығармашылық тапсырмаларды орындаған 
кезде оқушылардың эмоциялары өзгеріп, шабыт сезімдері пайда болады. Шығармашылықтың ең жоғаргы 
деңгейін шабыт дейді. Ғалым Сәбет Б: "Шабыттың сипаты - көңіл-күйдің шарықтауы, ой жакындығы мен 
дәлдігі, каркындылығы мен жеке күйзеліс екендігі",-деп тұжырымдайды [5,200]. Шыгармашылык бағыттағы 
жазба жұмыстарының бір түрі - арман-толғау. Ол окушылардың тек тілдерін ғана емес арман мен сезім * 
үрдісінің дамуына ықпалын тигізеді. Арман-толғау, шыгарма-толгау тапсырмасы шебер де өрнекті тілді , талап 
етеді. Ең бастысы, окушы өзін кейіпкер орнына койып, арманына, қиялына ерік бере отырып тапсырманы 
жазып шығуға талаптанады. 

Сонымен, пәнаралық байланыска негізделген шығармашылык жұмыстар арқылы тіл дамыту технологиясы 
окушылардың қиял үрдісінің дамуына жол ашып отырады. Мысалы, ой-толғау, шығарма-тебіреніс, сыр-хат, 
модель қоргау, образ жасау жұмыстарында бала ойлау белсенділігін барынша жұмсайды да, қиял бейнелерінің 
жетегінде кетеді. Көркем әдебиеттегі түрлі кейіпкерлер мен бейнелерді көз алдына елестетіп, ерекше бір күйге, 
сезімге енеді. Сөйтіп, шығармашылык тапсырмалар баланың киялын дамыта отырып эстетикалык сезімдерін 
оятады. Шығармашылык тапсырмаларды казак әдебиетімен байланыстырып беру балалардың интеллектісінің 
жедел өсуіне әсерін тигізеді. Олардың сүйікті кейіпкерлерінің қайғысын, куанышын, сәтсіздігін, мұңын бірге 
бөлісіп, тіпті кейіпкерлерінің көңіл-күйін сезіну, оған ортақтасу сияқты сезімдер пайда болады. 13-14 жастагы 
жасөспірімді ойлантып, тебірентпейтін нэрсе жоқ. Ал пэнаралык байланысқа негізделгең шығармадшлық 
жұмыстар баланың жан куаттарының дамуына эсер етеді. 

Шыгармашылык тапсырмалар аркылы тіл дамыту жұмыстарын орындап шығу үшін, балаларға жоғаргы 
сезімдер кажет. Жоғаргы сезімдердің бір түрі - эстетикалық сезім. «Эстетикалык сезім дегеніміз - адамның 
шындықтагы қандай болмасын бір сұлулыкты сезінуі. Бұл текті сезімдер сұлу, сымбатты өмірге үйлесімді, 
әдемі көріністерді тамашалау немесе табиғаттагы көркем өмірдегі, әсіресе шынайы, эсем нәрселерден лэззат 
алу кезеңдерден байқалады», - дейді психолог Қ. Жарыкбаев[2,254]. 

Күнделікті орындалатын тапсырмадар түрлеріне окушылар төселіп, түракты эдетіне айналдырса, "зейіндері 
үйреншікті бола бастайды. Балаларға шыгармашылык тапсырмаларды кызығып, ұзак уақыт бойы орындай беру 
оңай емес, сол себептен ырыкты зейінге орын беріледі. Сондыктан осы екі зейін түрін бірлікте қарастыра 
отырып, үйреншікті зейінмен тіл дамыту жұмыстарын іетеуді эдетке айналдыруды машыктандыру керек. 
Пәнаралык байланыс барысында шығашырмалык тапсырмаларды іріктеп ұсыну оқушылардың логикалык 
ойлауын арттыруға бірден-бір себебін тигізеді. Олар өзіндік ізденіске түседі. Пікір, тұжырым жасауга төселеді. 
Өзінше қорытынды жасай отырып өз ойын ашык, еркін білдіруге тырысады. Демек, оларды шыгармашылык 
эрекетке баулимыз. 

Окыту барысында әдебиетпен казак тілін байланыстыра отырып, шығармашылык тапсырмалар беру аркылы 
тіл дамыту жұмыстары іске асырылады. Мұның өзі окушының ойлау қабілетінің жоғарлауына, эстетикалық 
сезімдерінің оянуынына, сөйлеу дағдыларынын біртіндеп дамуына әсе-рін тиізеді. 
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